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Årsberättelse i bestyckning och beväp
ning år 1912. 

AYgiYen den ·4, clecem ber Hl12 ~tv ledamoten H ans J•:ricson. 

(Forts. fr ån sid. JSH. ) 

Projektiler. 

P roj ektilfrågan ligger för närYarande s:"t, all den kappa

d e pansa rbrytand e projektilen med brisant sprängladdning om 

:! 1 "--! procent av projektilviklen och med förmåga att ~i nnu 

på 7 000 - 8000 meter genomslå KC-pansar anses vara huvud

projektilsiagel för de svåra kanonerna. Då emellertid br:Jnd

röre n i dessa projektiler äro fördröjda , på del alL projekti

lernas sprängning må ske bakom pansaret, kan befaras, au 

ktTvaden vid tdifl" i mindre molståndskraftiga mål kommer 

<tll inlriilla p~0l andra sidan dylika m ål. Di.irför har man inom 

d t> Jlesla mariner ick e ansett sig kunna ännu frångå de rena 

spri"tnggra nalerna med 8 -1 0 procent sp rängladdnin g och kre

Yad omedelbart vid anslaget, ulan atl\"änder h:'\da dessa pro

jckl ilslag. 
E mellert id ~ir det tydligt, alt den svåra kanonens största 

ll erii lligande ligger just däri, a ll dess projektiler må kunna hak

om pansar åstadkomma v~"tldsam förödelse; och i de fall, där den 

s v~rra bestyckningen stödes ay medelsyår l artilleri såsom å 

F -typen, synes det vara lämpligt, all för dc SYåra kanonerna 

avse såsom lutvmlprojeklil den. kappade, med brisant spräng

b dd ning försedda starka bahpansargranaten och alt lå ta den 

hrisansladdade spränggranaten endast ingå till mindre antal. 

Tidskrift i Sjöcäsendet. 15 

l· 
l 
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För dc medelsvåra kanonerna synes det vara i.inda måls

cnligl aU använda såv~il en kappad halvpansargranat med 

rönnåga alt på måttliga skjutavstånd genomslå sekundä r t och 

lätt pansar som ock en ))ren spränggranat», vilken v id be

skjutning av överbyggnader, skorstenar, opansrade fa r tygs

sidor och, icke minst, torped- och transportfartyg bör k un na 

ås tadkomma betydande l'örstörels'!. Granatkartescher, vi lka 

Yisat sig hava yllcrst ringa verkan mot fartyg och båtar men 

som vid vissa slag av krigsföretag kunna visa sig behövl ig<U 

för a1wändning mot trupper, torde icke böra ingå i de stö rre 

stridsfartygens ordinarie utredningar; men det är önsk värt, 

att dylika projektiler llnnas tillg~ingliga i a mmunitionsträngen 

för tillhandahållande vid behov. 

För de lätla pFiserna ä r det p å taglig t, att endaste lt pro

jektilslag bör komma till användning, nämligen den spräng

laddade granaten m ed hel spels. Om sprängladdningen ut

göres av svartkrut eller brisant ämne torde vara tämligen lik

giltigt. I förra fallet erhållas vid sprängningen större b ita r i 

stånd att åstadkomma jämförelsevis stor materialskada; i se

nare fallet bliva sprängbilarna betydligt mindre, ehuru deras 

hastighet blir större. Än så hinge kräva brandrören för dr 

brisanta sprängladdningarna avsev~irt utrymme, varigenom den 

egentliga laddningen bliver jämförelsevis .liten; därjämte äw 

dessa rör dyra. Det torde d i:i rför vara klokt att tillsvidare 

för vår marins lälla projektiler behålla svartkrut såsom spräng

laddning. 

Inom vår Jlolla hava under den senaste tiden en del fö r 

sök verkställts med granatkarteschskjutningar från lätta pjä

ser ombord mot fältbefästningar i land. Försöken haya dock 

haft så ringa omfattning, alt n ågo t omdöme med stöd ay dem 

icke torde böra fällas i fråga om dylika projektilers lämplig

hel för ifrågavarande pjäser. Så mycket kan dock väl sägas, 

all granatkarteschskjutning från fartyg uneler gång är särdeles. 

svår att leda, att de övningar, som i fredsti d skulle krävas. 

för att goda resultat skulle kunna påråknas i krigstid , komma 

att bliva mycket dyrbara , att en komplicering :w ammuni-

"' ···'~ 
·~ ~ . 
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lionsu tredningarna alltid i1r oläglig, att det är förenat med 

vissa svårigh eter att vidmakthålla tidrören fullt pålitliga oeh 

all de ]älta kanonernas granaler visat sig ganska eiTektiva vid 

]Jesl,j ulning av personal i fällbefåstningar. 

Det under sista ticlen mest anmärkningsvärda framsteget, 

,·ad projek tilerna b etri:ifl'ar, är ulan tYivel den för~inclring av 

främre delens form och kappens konstruktion, som före tagits 

i syfte att minska inflytandet av luftmotståndet oeh varigenom 

n w n iLs Hackare kulbana , ökad skottvidd, större s l uthaslighet 

och därmed ökad genomträngningsförmåga. Hittills brukliga 

projekt il er hava en krökningsradie å ogiven av 11/ 2 -- 2 kali

bers liingd; å de nya projekti lerna har denna krökningsradi e 

ökats till 4- 8 ka liber, varFnnte den kapp, som å dem an-

bringats, är ihålig. 

En dc'l skjutningar med projektiler med långspetsad ogiv 

lwYa under sista tiden utförts i Karlskrona, v ilka lämnat föl

jande resultat; inom varje ser ie har samma elevation anYänts 

l'ör sa mtliga skolt. 

i ;; ~ S e r. I l S e r. II. J S e r . III. 

l 
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-;:·) Ett av dessa skott lämnaLle påtagligen onormalt resultat: Från
$es från detta skott, bliva siffrorna i seri en resp . 4, 8193, 65, 66. 
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Skjutningen utfördes m ed 12._ cm. k. M/94 och det är 
moöj~igl ~U elen .rol.alion~ha~Ligl~et ~~ p'r'Qj_eklilen: som h~ir er
halhls, Icke vant fulll tJ!lracklig for d e r~ spetsigare projekti
len. Skjulningen visar emellertid en skottviddsökning på de 
kortare h å llen a\· omkring J O proc. och på d e längre 3 \ ' om
kring 20 proc. 

Som jämförelse må anföras följande resultat, erhåll na 
vid skjutning i England med av firman Thos. Firth & Son 
framstä llda långsp elsade proj ektiler och engelska flottans ha lv
pansargranaler med mindre krökningsradie å ogiven. 

Firtl1-proj ektiler . Engelska fl ottans 
E levations- projektiler. 

~~- -- ~---

l Aterstå,ende vinkel. skottvidel l Aterst äende l Skottvid<'t h restighet bastighet 
grader m. m. 111. l m. 

5 7330 446 5876 351 

8 8512 333 75~)0 310 

12 10690 311 9306 286 

Firman Firth & Son har tillhandahållit m::trinförralt nin
gen ell antal J 6 cm. långspe lsade projektiler försedda m ed 
lirmans patenterade ih åliga kapp, m ed vilka skjulförsök ut
föds vid Jlollans skjulbana i Karlskrona. Projektilerna voro 
av två slag, nämligen dels ].;_appade pansargranaler med 4 ka 
libers krökningsradie å ogh·en och plals för omkring 3 proc. 
sprängladdning 3\' trinitrotoluol, dels halvpansargranater med 
7 ka libers krökningsradie och plats för omkring 10 procent 
sprängladdning. Försöken avsåga all utröna projektilernas 
förh å llande vid b eskju tning av y lh årt pansar. 

Mot 100 mm. Krupp-pl å t skölos två halvpansargra nater 
med en anslagshastighet av resp. 148 och 142 % enligt de 
Marres formel, motsvarande återstående hastigh eten p å 4800 
och 5100 m . Båda projektilerna krossades, m en genomslago 
p lå ten. 

Mol löO mm. Krupp-plåt sköts en halYpansargranat med 
en anslagshastighet av 143 °/0 enligt de lVIarre, molsyaran-
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dc åte rslående hastigheten på 2 ~)Q O m. Res u l Late t bl e\' det
sa mm a so m i föregående skott. Pl å ten h esköls d ~ire [ter med 
r an sa rgranater, va rvid genomträngning c!·höllso m ed en a.n
sl agsha slighet av 115 °/0 motsvarande aterstaende bastig
Ilelen på -!600 m .; för kontroll besköls sedermera saiPma plål 
med t\'å 16 cm. hpgr. ;\l /08 kp. fr å n Bofors, Yar\'id genom
slagni ng erhölls l'ör 116 °/0 , under det alt plåten utestäng
dc en ans lagshastighet av 112 °,' 0 • 

Dessa s l' .i u tningar Y isa så l u n da oförtydbart, a t t genom 
föriin dra<l projektilform avsevtirda förd elar kunna vinnas. 
Emellerti d synes fr~1gan om rolationshaslighelens förhålland e 
1 ii i dr n långspelsade projekt il en k n a p pas l Y ara f u lit utredd ; 
ai\'l'l ii r att om en mindre reffelsligning mås te a nv ~'l ndas , pFi-o . 

scmas l'res tning dirav kommer alt stegras. 
;\Jan har und er senaste Liden sökt förhällra projektilerna 

~iwn genoin ändringar i slfllets sammansältning sam l behand
lings metoderna , allt i syfte att erhå lla e ll hårt m en icke Sjn·öll 
ma ter ial. 

I oktober l \)11 utfördes av Re in isch e Metallwaaren- und 
Maschi nenfabrik , Di:Isseldorf, å lirmans skjt1tplals i Unterliiss 
in fö r rep resentanter för 20 olik a nationer en seri e ganska in
tressa nta skjullörsök. I-luvncländam ålet med dessa försök Yar 
all clemonstrera verkan a\' brisansladdade proj ektil er och 
bran drö r av lirmans konstruktion för m ed elsvåra och lätta 
pjiiser vid b eskjutning av olika s lag av m ål. Dän·id anv~in
dcs dels granatkartescher, dels granater. 

Gra natkarteschen, system Erhardl van Essen, iir sam
mansa ll a\· en granatkartesch- och en granatdeL Den först
ni·un nda innefaltar h y lsan (a) av pressat s tål med koppargör
del ( b) och dri\'spegel (c), kamm arhylsa (d) saml fyllning, be
-;l ående aY h å rdblykulor; de tre undre kullagren ä ro omgivna 
ay har tz och de öniga a v sm~ilt trinitrololuol. Huvudet eller 
grana tde len 'te) innehåller en sprängladdning av lrinilrololuol 
sam ma nsatt a v en gjuten och en pressa d del (f' och g). Brand
riire l, so m är elt dubbelrör , är inskn1Yat i huvudet och där 
l'ii-;La l med 2 skruvar. Hörkroppen innehåll er en clelonato,· 
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(h ) a\· pressad pikrinsyra, den från sidan införda sprängkap_

sel n (i) samt en sned oeh en central kanal (k och /). Dess

utom linnas två satsri ngar (m och n) . Inuti röret befinna sig 

nn sli!gs lånclinri.ittningen beslående av slaghammare (o), länel

spels (p) med tändhatt (q) och säkerhelsring (r). Över slag

hammaren b efinn er sig en inskruvad Li.indspels (s) och rör

säk ringskrutkornet (i). Hörels övre del utgöres av rörhuvu

det (u), innehållande anslagshammaren (u) med tändhalt (w ). 

som uppb~ires av en spärr(Fider (.r), och en koppar tråd (y). 

En rö kutvecklare (z) belinner sig 1 en central urborrning i 

sp riing ladd ni n gen. 
Della rör Yerkar på följande si.ilt. \'id skolllossningen 

lösryckes anslagshammaren och dess Ländhall tändes mot 

tiindspe tsen. Eldstrål en, som hä r vid uppkomm er, tänder dels 

salsringens krut, dels rörs~ikri ngskru !korne t, vi l k et senare först 

om kr ing /0 m. fr å n my n n ingen är fullt avbränt. Därigenom 

hliwr slag hammaren fri oeh anslagst~indningen armerad. 

Dft sa lsringen ~ir ställd för anslagsländning, sker avbri.in

ningen av salsen endast inuti ri:innan; 1·id anslaget tändes 

ländhatten (q) och elden !öres v idare Lill sprängladdningen , 

.<;om Sl)l'[tnges, i sin ordning bringa nd e t r inilrotoluol en krin g 

ku lo rna till krevarl. 
Då salsringen är sbilld för Lidsländning, bringas först 

lrinilrotoluolen kring kulorna till krevad . Huvudet pressas 

<H\ a\· kulorna ul ur h ylsan och fortsäller i kulban a ns unge

fiirliga riktning sa mt detonerar först vid anslagel. 

Granaterna förekomma av Hera slag såsom halvpansar

grana ler, spränggranaler och mingran a ter, samtliga spräng

ladda de med pressad ell er gjuten trinilrotoluol , dc senare ulan 

p app hy lsor för sprängladdningen. Alla brandrör hava rör

siikr ing besläende såsom nyss nämnts däruli, al l etl ell er h·n 
krutko rn, Yilka ligga såso m spärrar, m ås te aYbrännas l"ör aH 

röret skall h'liva armera t. Brandrören för projektiler m ed stor 

spriinglacldning h aYa därj~imlc s. k. sprängkapsels~ikring, be

slaende chi ri , a lt brandrörels detona tor först då omsluter spräng

kapse ln, när rörsäkrin gskrutkorn en äro avbrända. Intil l dess 
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så skett, är sprängkapseln omgiven a\' ett h å lrum, i vilket 

gaserna fr å n sprängkapseln kunna utveckl a s ig , dä rest för

tidig antändning sker, va rigenom de förlora si n detonalions

kral't. 

Från de skjulförsök, so m utfördes vid U nlerlLiss, må fö l

jande anlöras . 

Ett m ål, föres täll a nde en jagarstäv m ed 0,5 m. breda 

kolboxar utefl er fartygssidan, h esköls p ft omk ring l 000 m . 
a vstå nd m ecl K,ö cm . grana ler av 8,5 kg. vikt m Ed 0,725 kg . 

sprängladdnin g aY trinitroto lno l. Vid triifi i sanden () mete t· 

framtör m ålet kreverad e projektilen och e ll 10-lal sp61 ngstyc

ken slogo igenom hordhiggningsplåten. Di.irpå e rh ö llos tre d i

rekta trätTar; Y id den försia kreverad e proj ektilen i ko lboxen ; 

hordli.lggningspl å ten , so m erhöll ett h å l m ed o mkring 0,5 m . 
diameter, buklades uh/t och inn erskalle t e rhöll e ll h å l med 

omkri ng 0,:3 m . diamet er. ;\f~ista s kolt r yck te fullst~1ndiglloss 

h ela den förut skad a de, lör övrigt illa f:1stnilad e borcllägg

ningsplåten, och den tredj e trärren kastade mål e t, be tyd lig t 

sönderslitet, öwr ända. Skj ulnin gen gav vid handen, al l i.iw n 

smärre grana ler m ed ögonbli ckligt Yerkande rö r, kunna åstad

komma betydande h å l i opansrade fart ygss idor. 

En t ege ls tensmur av 0,78 m . tjockl ek b esköls med 10,5-
c m. gran atkartescher om 18 kg. Yild m ed O,uG kg. sprii ng

laddning. Fulltriill m ed 5ö0 m. anslagsh ast igh el erhö lls, yar

Yicl mnren :1 en yla av omkring 2 m 2 horlsl e ls, Ya rFimle å t

skilliga genomgf1e nde sprickor uppstoclo i densamm a . 

I\Iot fällarl ill e ri pjäsec och ammunil ionsvag nar, sam lliga 

lör seclcla med skölda r, s kölos å lsk illiga serier m ed g rana tkar

tescher frå n G,5- 10,5 c m . fältpjäs er. Dessa skjutningar lä m

nad e de l intryckcl, a ll n ä mnvärd materi a lskad a knappa s t er 

nås i andra fall, än då dela r aY proj ektil e ns spe ts e ll er bol 

len lrä!fa m å let; proj ektil ernas småkulor h a de knappast för 

m :"tga a ll ens full s lii ndig t a vskrapa färgen tt skö ld arna i lrälf

punk len. 

Fälherk , hes l ~1end e aY hålrum med l m. tj ockt ta k, där

av 0,25 m. halk a r och 0,75 m . sand h esköls m ed 12 c m . min-
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<~ ranaler om 20,± k g. vikt m ed sprängladdning av 4,0 k g. tri

~it ritoluo l. Träff erhölls först i 1ö. skotte t ; krevaden inlräf

['[lde i takva llen, so m geno m slags . 
'fyänne med gas fyllda på 22;) m. höjd förankra de bal-

lon ge r m ed 3 m. di a m er b eskötos på 1,200 m . avs tå nd n~ e cl 
en å automobil uppstä lld 6,5 m. ballongkanon utan a nvan

dande av sidoobsenalörer. Projekti lern a , gra natkartescher, 

,·oro hä r sammansatta av en fri'unre g ranatde l oc h en bakre 

ora na tka rl esch del samt viigde 4,1 kg. B randrö ren Yo ro så an

~rdnade, all den i krevadpunklen framslungad e gra n atd elen 

kreverade på Yissl avs tå nd frnm!ör nämnda punkt. D en en n 

hallo ngen triilfacles i 7. sko ile t ; Y id de t R. sprang gra na td elen 

i ba llongen, som anländes och brinnande l'ö ll till mnrken . 

Den an dra ballongen erh ö ll e tt ll erlal trä !Ta r , rörlorad e sin 

sfiiriska {orm och si.in kle s ig so m en fall skärm lå ngsa mt till 

marke n. Teorin för dessa p jiisers anYiindandr mol lullskepp 

dem onst rerades på följ a nde siilt. 
Ba tteriet bör b es lå exe mpelY is av 5 k a no ner, vilk a skjuta. 

med oli ka uppsililninga r och brii nnlicler, Y~1rige n om interval

ler av 200 m eter erhå llas mellan huvudladdningarnas krevad ; 

aY sl~\ ndet m ell a n vtlerkrevadern a blir då omkring i-100 m. 

Spetsarna Lemperc t~a s för 100 m. hmgre a vs tå nd oc h deras 

krevader g iva sål edes rr :'\ n 5 punkter sp r~ingslycken, so m kasta s 

niislan vinkelrätt ut fr å n kulbanan; h ä ri genom komm er e ll 

slorl o mråd e all bestrykas av spr~tngstycken enli g t nedanstå

ende sk iss : 

Sl ulligen b esköls en bondgård omgiven av tegelmur oclr 

hcsL!'1ende a v bonin gs hu s, ladugå rd m ed foderskull e, bfHl a. 
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husen av tegel, samt e tt uthus av trä med 48 skott från 10,5 
-och 12 cm. fälthaubitser på 2,800 m. avstånd. Ammu nitio
nen utgjordes av granatkartescher laddade med trinitrotoluol. 
Gården var inrättad för försvar och besalt av 74 skyttar, mar
kerade förmede lst träfigurer. M uren och husväggarna h ade 
b livit illa åtgångna, dock hade eldsvåda icke uppstått, oaktat 
trälTar erhållits i fodersku llen. 

De mål, som vid dessa skjutningar användes, voro sa mt
liga i fråga om motståndslörmåga svaga. Skjutresultalen giva 
därför icke någon ti llförlitlig bild a\' vad som under verkliga 
förhållanden bör kunna ernås. 

Redan för tio ar sedan började man inom vår fl otta 
verkställa försök med brisanta sprängladdningar tör projek
tiler. F lera olika sprängämnen underkastades därvid utfö rliga 
prov, ex. e m p el vis a mmonal, nobeli t, däm p ad pi kt·insyra m. H.; 
slutligen har man stannat för trinitrotoluol. Vad som m est 
l'ördröjl införandet av de nya sprängladdningarna har varit 
svårigheterna att erhålla lämpliga brandrör, tillräckligt stöt
säkra vid skottlossningen och genomträngningen av pa nsar 
samt tillräckligt kraftiga alt bringa hela sprängladdningen ti ll 
verksam krevad. Frågan är emellertid sedan några år t il l
lJaka, efter dyrbara och omfattande försök, löst; och som b e
kant har riksdagen uneler de senaste åren beviljat medel t ill 
brisanta sprängladdningar för äldre 24, 21 och 15 cm. pro
jektiler, varjämte de svåra och medelsvåra projektiler, som 
för marinen anskalTals alltsedan år 1H08, jämväl erhållit dy
lika laddningar. Enär långntriga förvaringsprov med brand
rören, såsom naturligt är, ännu icke hunnit utföras, har ma n 
ansett lämpligt a ll tillsvidare förvara brandrören och de språng
Jadelade projektilerna vai· för sig. De med trinitrololuolladd
ning försedda projektilerna få under inga förhållanden skjutas 
utan inskruvade rör och noggranna s~ikerhetsbeslämmelser äro 
av marinfönaltningen utfärdade i av si k t alt l'örehygga ovar 
sam behandling av den nya ammunitionen. 

För att möjliggöra iakttagandet av projektilens yäg ge
nom lurten och därmed underlätta bedömandet av nedslagens 

,.. 
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J
' a c särskilt vid besk j ut n in g av sam ma mål från flera fartyg, 
ao ' o 

]lava en del försök under senaste år utförts med s. k. spar-
lj us ( Lracers). Spårljuset utgöres av e;1 liten patr?n, inskruvad 
i projektilens botten och fylld med langsamt bnnnande s~ts, 
vi lken av kanonens huvudladdning Ländes vid skoUlossmn
«en. satsen Himnar såväl rök som låga och möjliggör så
~u nda observationer under vare sig dager eller mörker. skjut
fö rsök med spårljus äro redan utförda i Karlskrona och av
si kten ~ir att ytterligare pröva dylika ljus av olika konstruktion. 

Eldledningsinstrument. 

Artillerieldens utsträckning till alit större avstånd, kravet 
på s lor träffsäkerilet vid skjutning med de svåra kanonerna 
samt vilden av alt snarast möjligt vid eldens öppnande er
hålla träiT har QiYctvis ställt allt större krav på de vid skjut
n in ga rna anv~inda instrumenten. Avståndsmätningsinslrumen
Len hava förbättrats, orderapparaterna luwa blivit till[örlitli 
oare hiitlre kikare hava anskaffats, varJ'ämte de moderna sikt-
b ' . 

och r iktmedlen i hög grad underlätta kanonernas handhavan-
de och möjliggöra deras användande även under måttlig rull

ni ng. 
Omfattande försök med ett flertal ol ika typer av avstånds-

mätn ingsinstrument hava pågått under de senaste åren och 
va rje marin har väl efter bästa förmåga sökt lösa denna vik
Lin a l'rå<Ja Vad Yår eaen betråfTar, hava försöken resulterat n O . b 

<liiri, att under den allra närmaste ticlen fartygens och knst-
l'ästnin <Jarnas utrustnim! i detta aYSeende bliver slutförd. För 

t) u 

fartvae n svnes man numera överallt stannat för samma prin-
... b ,; 

cipiell a anordning av instrumenten, nämligen med bas inuti 
instru mentet, samtidigt har basens längd, jämsides med de 
allt s törre stridsavstånden ökats, så att instrument av åncla 
till över 4 ·'meters längd numera äro installerade å slagskep
pen; mätningen utföres av en enda man. Dylika instrument 
föreko mma av två skilda slag, stereoskopiska och coincidr.n
cemätare, av Yilka del sislnåmncla har yunnit den största an

Yi·m dn i n gen. 
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Huru noggranna mätningsinstrumen ten än ~1ro, giYa de 

naturligen icke direkt det >lavs lånd», som bör användas vid 

kanonerna; rättelse måste nämligen givas för dagfel, kurs och 

fart m. m. För del senare ä ndam ålet an\'kindas särskilda eld

ledningsinstrument av o lika hcskafTenh e l, dels sådana som 

aYse a lt angiya ändringar i aYStånd och bäring Lill må let, 

dels sådana, förmedelst Yilka för eldledningen edord erliga 

medd elanden Ö\'erföras från eldl edningssta tionen till kano

nerna. De instrument, som aYse alt för de niirm ast kom 

mande Lidsmomenten giYa r i.illelse för ayslå ncl sändringen äwn

som !ör mfll e ls kurs och fart , äro alla beroende a\' bedö m

ning a\' dessa faktorer, underlättad genom m i.i tning med av

slåndsmälningsinstrnmenl och iakttagelser av proj ekti lernas 

nedslag. Res ullalen h~ira\ · sammanföras till eldledn ingssta

tionen och g i\' a underlag för dc korrektioner, som giYas till 
pj ~iserna . 

Såsom bekant har inom \' å r flolla instrument, som ane 

all a ngiYa >>kindringar» ick e Yunnit n5gon Yidsträcklare sprid

ning ; däremot ha ,.a n u mera sa mlliga Y å ra a rtillerifarlyg er

h å llit sådana anordn in gar, som kräyas för meddeland ens ÖYer

förande under sk j ulning. 

,\. siktcrna angt\ende lämplig plats för aysb1ndsm~tlnings
in slnnnenlen äro för närYara nde allt annal än stadgade och 

ii.Yen inom en och samtWJ marin förekomma härför Yilt skilda 

anordningar. Ifrå n den höga uppställningen i märsen, där 

vibrati oner och rök samt slora rörelser iivcn Yicl ringa sjö 

häYning försd\ra instrmi1 cnlens mwända nd e, flytlas de ne r 

Lill särskilda bryggor några m eler lägre ~in skorstenarnas över

kant, lill tornlak en d~ir d e uppsbllas l'rill eller i sårsk ilda 

små torn , till huYar i tornen eller till tornen mccl periskop 
genom torntakcl. 

Pansar. 

Scdan Krupp-pansaret i milten a\' 1890-tal et framstä ll 

des, har någon mera väscnllig förhällring ay pansarmaleria-
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lcl s heska [l'enhet icke förekommit. Genom utvecklade lekni

ska a nordningar hava emellertid pansarpl å tar av b e tydligt 

större d i mensianer än tillrören e k unna l framställas; och det 

iir all a nteckna, alt man Herslädes begagnat s ig härav för att 

ti ll ve rka yattenlinj e- och citadellpl å tarna i elt stycke; härige

nom undY ikes den eljest förekommande, nära Yattenlinjen be

lägna horisontala skarven m ellan dessa plåtlager. Det torde 

em ell ertid böra b ea ktas, alt gcno 1n denna anordning anta let 

1·er lik ala skarYar i vattenlinjen sanno likt ökas, ävensom alt 

pansa rp lå tarnas framställning give lYis försY åras, då vatten

li nje- och citadellpansaret hava ol ika tj ocklek. LikY~i l bör 

un derst rykas den be l.)'dande fördelen av stora pansarpl å ta r. 

Påtagligt är, alt pansare t för närvarand e gives större ul

sl6t ckn ing å fartygssidorna än förut, för a ll i möjligaste mån 

utes ikinga sprängl addade proj ektiler och deras sprängbilar. 

~fan har nämligen funnit , all även sprängbitar från projek

ti ler, so m krevera vid ans laget mot vatlnel tält intill Iarlygs

sid an, kunna hava en avseYärl förödande verkan, mol dylika 

ka n dock ,jämförelsevis lunnt pansar skydda . I själva ver

l; cl h ar ock under se naste tiden motstfmdsförm r1gan hos lunna 

pl iila r, Yilka tekniskt näppelige n kunna b etecknas såsom pan

sa r, genom lämplig sammansältn in g och behandling a\' ma

leriale l ökats; hän·id haYa nickel, krom och Yanadium kom

m il till anyändning stisom tillsals till slålel. 

De lörslag, som framkasla ts i syfte all pansra dc Ö\Tc 

cliickcn till skyeld mot homber, kaslade fr ån luftskepp, ha\'~l 

iin nu icke funnit praktisk tillämpning. Däremot har man , 

l'ör a ll lokalisera Yerkan a\' brisansladelad e projektiler och 

splin t, hörjat all i s törre Hlslräekning än förr använda Lunna 

pansa rsko lL 

Del torde ieke kunna förnekas, all p an sarels utveckling 

icke hå llit jämna sleg m ed kanonens; för närvarande synes 

ingen an nan: ulYäg alt n eutralisera den kraftigare kan onen 

föref in nas än a lt öka pansare ls tjocklek. Om så sker, m åste 

dock tydl igen n ågon egenskap hos fartygen eftersättas, sanno

l ikt mera Yiktig för stridbarheten. Och det bör b cmärkas, 
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alt fördelen av att öka pansDrljockleken över 300- 400 mm. 

är ganska ringa, då hårdningen icke kan bibringas plåten 

över ett Yissl djup och den återstående delen av plåten är 

Firn förelsevis m j u k. I sj ä ha verket har L vivelsutan pansar

vikten å slagskeppen redan nått eller måhända rent av över

skridit den gräns, som kan anses molsvara värdet av detta 

passiva stridsmedel. Tankar h ava ock framkastats, huruvida 

det icke är på Liden att rent av minska bepansringen och 

använda den därigenom erhållna viktbesparingan för a lt höja 

ar tilleriets !\raft. Häremot har dock invänts, alt pansaret 

giver ett moraliskt stöd åt den stridande besättningen, alt de 

resultat, som erhållas under pansarskjutningar i fredslid icke 

molsvara dem, som vinnas under strid och att kanonernas. 

verkan därJör är överdriven, ävensom att, om pansaret re

ducerades, det vore möjligt all använda tunnare projektiler, 

som sålunda kunde rymma större sprängladdningar och göra 

större skada. Tydligt är dock, att man bör iakttaga varsam

hel \'id fartygens konstruktion, så att de aktiva strid smedlen 

icke må bliva a lltför tillbakasatta för de passivas tillgodo

seende. 
En engelsman, Simpson, har framställt pansarplåtar, sam

mansatta av Lvå eller flera lager av olika hårdhet, vilka sam

mansvetsals med tillhj älp av koppar. Genom detta förfaran

de kan den främre hårdaste delen av pansaret givas vilken 

tjocklek som hälst; försök pågå för närvarande i England med 

dylika plåtar. 
I Tyskland lära experiment utföras i syfte alt framställa 

ett lätt pansar, vari aluminium skulle ingå såsom bestånds

del. N ärmare uppgifter h ärom saknas dock. 
I Amerika har firman Midvale & C:o framställt ett ho

mogenpansar, som firman likställer med Krupp-pansar, vad 

motståndsförmågan beträffar. 
För att öka pansarels skyeldande förmåga har föresla

gits och även å skju lplatsen vid Indian Head gjorts skjutför

sök mot 25 mm. stålpl åtar anbringade tält framför tjockare 

pansar. Dessa tunna plåtars uppgift skulle vara att dels för-

störa projektil ens kapp, dels bringa brandröret till förtidig 

tändn ing. Försöken säges hava krönts med framgång. 
Und er året har vid 1lotlans varv i Karlskrona en del 

sl, juln in gar verkställts mol en av firman Schneider & C:i i 

Crrn sot Lillhandahåll en yth ftrcl 150 mm. pansarplåt av nytt 

material. Försöken avsågo all erhå lla en jämförelse mellan 

mo ls tåndsförmågan hos ifrågavarande pansarplåt och hos elen 

150 m m. provskjut n i ngsplål, som an väneles vid leverans av 

pansa r till Oscar II, ävensom att utröna pansarplåtens mot

ståndsförmåga vid beskjutning med såYäl kappade som okap

padc, harlastade pansargranater av nyare slag ~1vensom med 

1:) cm . hpgr. M/08 kp. brl. 
Av sk j n t n ingen framgicl', aLL försökspl å Len var, besk j u

ten med kappad projektil, omkring 5 procent motståndskraf

tigare, men beskjuten med okappad projektil, omkring 7 proc. 

mind re motståndskraftig än Oscar Il:s plåt samt alt försöks

plåten, vid genomskjutning, försvagades på ett vidsträckt om

råd e k ring skotthålet, under det alt wrkan på Oscar II:s plåt 

i dyli kt fall var inskränld till skotthålets närmaste omgivning. 

Al ågo t framsteg i pansartillverkningen erbjuder sålunda icke 

den ny tillverkade försöksplåten. Skjutningen gav även vid 

handen, alt 1905 ru·s Boforsprojekliler äro fulll ut lika goda 

som dc senast L i Il verkade. 

Artilleriets uppställning. 

Å de första pansarfartygen voro sidorna pansrade och 

kano nerna liksom å linj eskeppen uppstålida i bredsida från 

fö r ti ll akter, varigenom ett stort antal pFiser inrymdes och 

de dåvarande små anspråken på eldledning lätt tillgodosågos. 

Krulligare kanoner och ökad projektilverkan framkallade 

em el ler tid behovet av bättre skydd, vilket kunde erhåll as en

dast genom tj'ockare pansar. Därigenom ökades skyddels vikt, 

så a lt icke hela siclan kunde hållas pansrad. Kanonerna 

tnåste då i sin ordning g ivas större kraft; de blevo därvid 

tyngre, vilket föranledde minskning av antalet pjäser ombord. 
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Genom nya uppställningsfonn er sökte ma n då molYerka olä

genheterna hå1·av och Yinna b~1ttre skydd mot de sp61nglad

dade proj ekti lerna genom alt skilja h a nonerna ål och giYa 

dem kraftigare pansar samt större beslrykningsYinklar. Eld 

bord e kunna a YgiYas i alia riktningar, kraftigas t dock i de 

taktiskt Yi gligas le sektorerna. HuYudarlilleriet uppställdes 

.därför i kasematt ell er torn, Yilken senare anordn ing inom 

ko rl hl eY den ÖYenägande. 
Torn en kunde tillsvidare på grund ay farl ygens begrän

sa de storlek icke förekomma till s törre antal än fyra; deras 

uppställnin gs fo rm lilmpadcs efter den eldriktning, so m ansågs 

Yiktigasl. 
I hörjan aY 18BO-talel tillmälles exemp ehis i F ran krike 

släYelden stor betydelse och lnn·ildarlilleriets torn erhö llo en 

rombisk uppsl~lllning, för \'a rs möjliggörande fartyge n erhöllo 

framspr ingand e st~iYar och inlall and e s id or; äYen i Tyskland 

ansågs släYelden h aYa stort värde, varför det m edelsvåra ar

till eri et anordnades m ed tanke h~irp å . :\1an ansåg n ämligen, 

a ll del kraftiga pansarskyddet skull e begr~insa artilleriets av

göra nde Yerkan till korta avstå nd , varför st rid en kunde an

lagas börja under hastigt a nn a lk ande. AYgörandet borde då 

lwmma alt ske på mycket nära håll och under upplösning 

a \' formeringen. 
SedGrmera bar emell ertid huvuda rtill er iels kra l'l öka ts i 

l)e lydande grad, Yat·jämte torpeds kottvidderna bliYil allt större. 

:\1a n anser också numera, alt i del modärna sjöslage t mot

slåndarna komma all söka undvika el l förtidigt och a lltför 

farligt närmande, Yarföre st ri den antages komma all utkäm

pas med bestyckningen i breds ida. Den senaste ulYecklingen 

aY det mod ~1rna arlillerislridsfarlyget känneteckn as även aY 

s tegring i ar til lerislisk verkan vid den rena bredsiclee lden. 

Vid et t s trid sfartygs konstruktion bör det till för fogan de 

stående deplacementet på bästa sätt utnyttjas. Formen fö r 

cle l svåra ar tilleri els upps tilllni ng har dånid elt betyda nde in

Ilytande. .Ju närmare tornen kunn a sl~il l as varandra dess 

mera kan fartygslängden och därmed dep lacement et begrä n-
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sas. ;\Ten å andra sida n kräYes, att goda heslrykningsYinklar 

erh ållas och a lt tornens höjdl äge är väl avväg t med hänsyn 

till far tygets s tab ililet och till möjligheten att skjuta, utan alt 

sjösliink eller dylikt verkar hindrande eller försvårande . Här

igenom begränsas an tal et torn. 
Så länge detta a ntal ej oversteg fyra, ku nd e rimliga for

drin ga r fy llas på jämförelseYis måttliga deplacement. Men i 

samill a mån antal et öka ts, h ava ock svårigheterna a lt fylla 

de mi litära kt·aven stegrats . För att pjäserna icke skola vid 

skj utn ing störa varandra, m ås te en utbredd tornuppställning 

~m,·iindas . Med bibehållande ay clubbeltorn kunna Hera än 

ålla ka noner sättas i bredsida endas t på två vägar : an tingen 

gen om alt de bonharts stä lld a tornen förskjuta va randra i 

fartygels längdriktning, så alt deras kanoner kunn a skjuta 

äwn öwr å t motsa lla siclan (Nep tune, Moreno) eller ock ge

no m alt minst fem torn äro ano rdnade i far tyge ts m edellinj e 

(Orion, Delaware). Båda dessa former kränt stor längd hos 

farl )·ge t; för deplacementets begränsning måste tornen därför 

gruppvis sammanföras. För a ll diirvid alltför ohigliga s lö

ringar skola kunna undvikas, måste en del av tornen höjas 

så, al t skjutning över de ÖYriga blir möjlig. Genom denna 

uppsliillning, som rörst kom till mwändning å Michigan-kl as 

sen , lösles sa mtidigt frågan om en jämförelsevis kraftig s täv

eld med bibehållande a Y den rena långskeppsuppställnin gen . 

Ino m några få mariner har man eme ller tid sökt vinna 

en kra ltig bredsidebestyckning genom att uppställa tre svåra 

kan oner i varje torn såsom exempelvis å Gangut-och Ca\'onr

kl asserna. Härigeno m besparas utan tvivel utrymme och vikt 

och underlä tlas eldl edn ingen ; pålagligen måste dock ett dy

likt anhopan de av pjäserna framkalla åtski lliga olägenheter, 

shii l där igenom , a ll en enda träff kan komma at t försätta 

de lrc kanonerna ur användbart skick som ock därav, all 

to rnen bliva 'jämförelsevis trånga och a ll vridningsmomentet 

Yid y tterkanonernas skot tlossn in g blir stort, varigenom otvi

Yelakt igt skju thastigheten avsevärt begränsas. Därtill kräver 

denna anordning för visso sii rdeies starka förbindningar i l'ar
!ygL'l. 

Tulsl.nft i Sjöciisenclet. Hi 
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Ehuru å de stora s tridstartygen de svåra kanonernas 
ändamålsenliga upps tällning i första hand måste tillgodoses. 
är det give tvis av stor betydelse, att j ämväl det övriga artil
leriet erhåll er en placering, som tillåter dess fulla utnytt
jande i givet syfte. Det svåraste problemet härvid torde vara 
att åstadkomm a en uppställningsform, som medgiver enkel 
och god eldl edning. Då de många tornen för de svåra ka
nonerna taga stor t däcksutrymme i anspråk, hava på Yissa 
håll de medelsvåra kanonerna, för vi lka pansarskydd alltid 
bör beredas, förlagts till en central kasematt under det svåra 
batteriet, van ligen med r inga eldhöjd. För att det medel
svåra artilleriet skall kunna med mera säkerhet påräknas för 
artilleristrid och mot torpedfartyg, är det emeller tid nödvän
digt att flytta detsamma högre upp . Huru denna fråga skall 
på Himpligt sätt lösas är för nänarande föremå l 1ör under
sökningar; man h ar tänkt sig möjligheten av alt antingen 
flytta det upp i samma p lan som de svåra kanonerna med 
uppställning i dubbeltorn invid de höjda tornens barbetter 
eller ock att samla dem i ett batteri vid fartyge ts milt och 
högre beläget än de mellersta tornen. 

Vid de lätta kanonernas uppställning eUersträvas i fö rsta 
hand fritt skjutfält, ehuru det numera anses önskvärt a tt åt
minstone en del av dessa kanoner beredas pansarskycld. Då 
i regel det !älta ar till eriet ej avses för dellagande i den egent
liga artilleristriden, ~tr det icke uteslutet all sUilla småpjäser 
även å sådana platser, som under vissa (örhftllanden kunna 
\·ara utsatta för gastryck från andra kanoner. I-löga upp
ställningar giva vanligen god utsikt och stora bestryknings
vinklar; låga möjliggör pansarskydd, bättre ammunilions till
lörsel och mera bestrykande banor. För eldlednin gens ti ll
godoseende böra pjäserna om möjligt gruppvis placeras. 

Skjutförsök mot fartygsmåL 

Inom amerikanska flottan har man under senaste år mot 
utrangerade far tyg verkställt några sk j utförsök, vilka erbjuda 
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ett yisst intresse. Å den gamla monitoren Kalabclin hade, så 
nära verklighetstroget som möjligt, anbringats två pansrade 
mål, uppställda å övre däck; det ena representerade elen pans
rade sidan av ett slagskepp, det andra utgjordes av en torn
barbettplåt skjutningen ulföreles med en 30,5 cm. kanon 
från m<mi to ren Talabassee på 7 000- 8 000 m. avs tånd med 
stridsammunition ; då ändamålet var alt utröna genomträng
ningslörmågan, voro projekti lerna icke sprängladdade. Var
dera målet erhöll 2 träffar, varvid pansaret fullständigt ge
nomslags. Resullatel molsvarade de teoretiska beräkningarna 
och bekräftade, att projektilen under gången i s in bana hål
ler axeln paral lell med bantangenten. 

Ä ven mot det gamla slagskeppet San Marco, f. d. Texas, 
har en str idsskjutning på 9000- 11000 m. avstånd utförts av 
sl agskeppet New Hampsh ire. Enligt tillgängliga uppgitter om 
skjutningen skull e man här lyckats med stor precision för
lägga träffarna, ett förhållande som tillskrives ett gorlt eld
ledni ngssys tem samt slor noggrannhet i nedslagsbedömning 
och r iktning; projektilverkan skall Yid denna skjutning hava 
ri sat sig vara mycket stor. 

Slutord. 

A v allt att döma belinner sig artilleri ma Leri elen allt fort
l::lrande under en betydande utveckling, omfallande nästan 
alla grenar av denna vidlyftiga materiel. Man stri:ivar efter 
att göra sig alltmera oberoende av de felaktiga resultat, som 
kunna väntas uppslå under strid genom missuppfattningar av 
order och meddelanden och genom att människors kraft och 
nerYer icke alltid stå bi. Del synes dock, som borde man 
alltid v id prövningen av de nya tekniska anordningarna upp
sli"dla lör sig den frågan: Är delta Yerkligen krigsmässigt'? 
Siillcs icke för mycket på spel genom all antaga en rätt s~l 
Öll1tå lig anordning, som, om deti. sviker, kan åventyra utny tt
jandet av stridsmedlen'? 
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Samtidigt som artilleripjäserna, bliva allt tyngre, fralll
står kravet på maskinellq hjälpmedel allt tydligare. Men det 
ligger otviYelakligt en viss risk i att i stor utsträckning göra 
sig beroende av sådana, särskilt i fråga om de anordningar, 
som avse beljänande t av stridsfartygens huvud vapen, art1lleriet. 

Stockholm i augusti 1912. 
Hans Ericson. 

Efter uppläsandel av årsberättelsen uttalades bland an
nat tillfredsställelse över d e åsikter som föredraganden utta
Jade ang. granatkarteschens betydelse för medelsvåra kano
ner och att dylika projektiler böra finnas tillgängliga i am mu
nitionsträngen för tillhandahållande vid behov, men det ut
talades även LYivel , om de, visserligen försiktiga uttalanden, 
som föredraganden haft ang. samma projektilslags arwänd
barhet till lätta pjäser, äro riktiga. Granatkarteschen bör näm
ligen aldrig användas från ett fartyg under gång, m e n sär
skilt för d ra 2:a och 3:e klass pansarbåtar som äro avsedda 
att strida stillaliggande torde allt detta projektilslags överläg
senhet över granaten mot trupper i land vara viss och det 
senare proj ektilslagets av föredraganden framhållna eiTektivi-
tet bestreds. (Red.) 

o 

Arsberättelse i minväsende och 
elektroteknik. 

Av ledamoten L. K e?J. 

T. Minväsende. 
Alll Jortl'arand c ligger h emlighetens slöja kastad ö1er min

,· iisendel , ehnru den icke iir så hit , som den fonlom varit. 
Minan har på senare ticler adragi l sig för s lor nppm~irl'

samhct för atl liingre kunna vara t(lbll. 
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Del rysk-japanska kriget kom med sprängda fartyg och 

hi ndrn d sjiifarl. 
~linan blev med ens r y ktbar , dess ansändbarhet klargjord , 

111 en ii l'en dess tveeggad e natur. 
~Jins kräck cn följde i minkrige ls spår. 
!~rigels män kaslade s ig med begärelse över de tta till sy 

nes sa nyn vapen m ed dess ut vecklingsmöjligheter. Utan att 
rulll klargöra lör sig ·clct l'a ktiska lägel och med risk atl våld · 
['i)ra sig på den lugna hisloriska ll[Veck lingen, började man 
om edelba rt alt skriva nya lagar för minl.-rigc l. 

F rtm all hava Yrll'il de t m esl defensiva , orörliga stricls
meclcl - om det ens s:\ tick kallas'' ) - ville m an llll omecle·l
h:nl göra minan till e ll ofTensiYI vapen, som ej l'ick Ycta ~w nå 
gon hcgriinsning i k raft och i riirliglle l. 

F ran al l hm·a uleslu lancle anviin ls i dc innersta s tricl slin 
jcnw, skall den nu ul i de yttersta: 

Yi d fien dens kuster, ulanför dess hamnar, >> in Lhe high 
wnvs of the sea ,, överallt skall det bi ldas a rlil'iciclla grund och 
ha nkar bes låend e av minor. Och å andra sidan skall man p ä 
na ;.,ra fä miim ler kunna undanrödja eller åtminstone gii r a far
bara dessa grund och bankar, även detta genom ntinor. 

.liimsicles härmed rordras nit minan sk all kunna ntriitla 
mera iin förut även i cl efcns il'en . 

Dess a \· tll cl er 11tnyttjade spärrande Uirmåga skall komplel 
ln as med en ra tionell liiEimpad 11ppeh:illandc . Minan skall icke 
l>lo ll n igöra e tl, så v ill möjligt , a bsol u t hinder för framträn gan 
de . de n skall ii1en inskriinka fiendens rö1:elsefrihcl inom vi ssa 
p:l u·>r hand hes liimcla fi irs nusomdden, cxempeh·is osäkergöra 
iiirmod:1de landstigningsplat se r och .inom en kusil'iis tning e,·en 
ill l'lll hefinlliga, m ed ege t artilleri ofiirsvarsbara, val lenomnl 
ci L'Il , sam\ fiirsvårn fiir fienden inlagandet av bmpliga hn.no r 
(le-h liige n i och för beskjutning eller )lombardering. 

~T inan sUHl Yidarc höja ege t land s krigsberedskap genom 
;·l'd an i fredstid ,·idtagna anord ningar. 
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SamLidigt m ed dessa uppgifter skall det defensiva minför

svaret så anordnas, a tt det ökar egen sjöstyrkas operationsfri

h e t och medgiver full säkerhe t mot vådasprängning, samt dess

utom fordra ringa personal för handhavande t. Men denna 

personal m.ås te i gengäld vara fullt utbildad och besilla de 

egenskaper, som fo·rdras av detta specialvapen , om det skall 

skötas rält. 

Dessa äro i s tort sett de militära fordringarue på en nutida 

mina. 

Härtill kommer undanrödjand et av den verkliga eller in -. 

billade minskräcken från 'den fredliga sjöfartens sida. 

Det torde m ed tillräcklig tydlighe t fram gå av vad ovan 

sag ts, att dc uppgifter, som numera ställas på detta vapen, äro 

av en vitlomfattande natur och svåra a tt reali sera. 

Del är ju så, att tekniken följer i strategiens och taktikens 

spår - eller också lvi.i rtom . 

I detta fall gäller den förs tnämnda regeln. 

Dc mintyp er och det min cringssys tem , som. funno använd

ning i rysk-japanska kriget, måste betecknas såsom mind ervär

diga och ~eke tillr~ickliga ens för de jämförelsevis' begränsade 

uppgifterna , som då förelågo , själva m etoderna lämnade dess

utom m yck·e t övrigt att önska. 

Ett i.iven för a llmänheten tydlig t tecken härpå äro för

h andlingarn a vid och resullaten av senaste Haagkonferens. De 

i dess >> mikonvcnlion >> fram stä llda fordringarne p å mino r hava 

l ills dato ick e fullt kunnat uppnås, och säkerligen kommer 

nästa större sjökrig alt m edföra förvecklingar, särskilt med 

n eu trala makter, huvudsakligen p å grnnd av att tekniken ej 

iinnu mäklat följa s trategiens och taldiken s fordringar. 

Ty del torde kunna fastslås, a lt en nutid a befälhavare till 

sjöss k omm er a tt hiinsynslöst uti1ytLja vacl som finnes med 

ri sk alt e tt eller annal n eutra lt fa rtyg ser sig hindrat - om id;e 

renl av förintat - uneler s in fredliga samf~ird sel. Måhända 

lwmmcr liknande all hiinda et l och annat egen sjös tyrka till

hörade fa rtyg. 
Men vad mer ? 

l 
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Krige ls lag b j u der det la. 
De gångna åren tyckas hava gjort vad de kunn at. Redan 

fiirra årsberä llelsen framhölls hurusom såväl s ta tsmaktern a 

solll enskilda firmor och personer med iver och tillsynes fram-

"ång slag,it sig på a lt förverkliga de upps tä lJ.cla fordringarne på ., 
minan eller å tminstone sökt använda vad som finn es. 

Del har på senare lid gått så långt, all nutidens förnämsta 

sjömak l, elen gam la havshärskarinn an , som a priori ej vill ve ta 

aY några hinder för sina Dreaclnoughtar och super-cl readno ugh

tar och som m ed sådan bravour hävdade sjökrige ts frihet från 

.ori dderliga slridsmelocler, denna sjömakt, har nu funnit sig nöd

sakad al l bliva den första även på m inkrige ts område. 

En ligt tillgängliga uppgifter skall England besitta en avse

värd sto r mängd av för minkriget avsedda fa rtyg såväl minul

J~iggare, som mintransporlfartyg och h ela minsökningsdi ,·isio

ner, bes låend e av omändrade äldre krigsfartyg, modärna ja

ga re och und ervattensbå lar m ed minutläggningsanordnin gar 

samt slutligen sä rskilt byggda fartyg (ibland kallade sjöm~i.L 

ni ngsfar lyg) och trå lfarlyg, som ändrats och iordningställts, 

va re sig de r edan inköpts av staten eller fortfarande användas 

i prin1t tjänst m en i krigs lid omedelbart äro tillgängliga och fär 

diga med förut avdelad och utbildad personal. 

Dc senaste manövrarna Lyda på alt E ngland är beredd atl 

vi d niis la krigs lillfälle vilja utny ttja ju st det vapen, som det 

sedan långa tid er föraktat, ja h a la t. 
De lta exem pel tord e mer ån n ågot annat v>isa vilket omslag 

i llpp fall ningen minan under dc senare ören i sjä lva verket 

as lad kommit. 
Del iir säkerligen m ed svida nd e hjärta , som del s tolta E ng

land bekvämar sig till a ll använda ett i dess ögon så litet sjö-

lll ans miiss ig l vapen . 
!\öden har ingen lag. 
Och alla· de andra sjönationerna följa i England s spår. 

'Man vän tar icke på fullt prÖYade och i alla aYseend en 

liimpliga konstruktioner s:häl av fartyg som minmaterieL 

Man tyckes följa det gamla ordsprå ket : >> Ma n lager vad 

man h:wel'» , oc h söka >> make the best of i l ». 
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Tiden intill nii s ta krig m edgiver ick e nago l uppskov ell e1-

nago l tillba kablivand e. 

Det gii ll er ' i111 komma för s t. ln - och ulfarlsviigarne till 

Os te rsj ön ligga sa inbjudand e alt göra ofarbara, Alands ha v 

och Finska viken kunn a llppgrund as med artificiella bankar, 

Lienel ens eller f iend ernas utrustnings - och inskeppnings hamnar 

kunna även inmineras. Sjöviigen t. ex. u or r om S kottlnncl kan 

med c ll 20 -tn! minutläggare giiras avse,·iirl liingre om ick e rent 

:1 , . of a r bar l l p p m o t S he ilanclsöarne. 

D e tta nlll end ast sasom n[tg ra oss n iirliggan dc exempel på 

b linwcl e mi nkrig. 

Hiir vore p~'\ si n pla ts att komma m ed en uppgift o m de 

oli ka Jiindl'rnas >>lninfar lyg » oc h öniga s tati s ti ska minda ta . 

:1Ien so m jag beklagligt nog ej har til! ri:ickl iga eg na >> fiirs~ink 

n inga r » hiirt ill , hiitwisas till bel'intlign marinnlmanackor, hanel

höeker och ka ns ke frnmfiir a llt d e t löpande arets >> Nnu liCltS >> . 

Del iir icke allom gi l' el all kunna k onk urera rned s<tdnnn publi

k~llion e r och en ren avsk rift sy n es mig icke löna m ödan , ehum 

d e t vore en synertigen god >> spa lt fy lln ad >> . Dl•l la inom pa rentes. 

V i [tle rga till m in kriget. 

Dl't iir icke nog med d et fiir ul framhallnn. Det giiller 

ock sa :1 l t sö ka hindm ell s~tclant a l11'iind:tnd e a,· mina n, eller 

a tmin slo tw ~t l l undanrödja d e ,·iirsta oliigcnhetcr na dära,·. 

~finulliiggll'ingsmelodcrna tyck es Yara fiire minröjnings

mc lodel'll[l huru ofull komliga bada i sjii!Ya ve rk e t iinttu ii ro , sä r

skilt pa g rund ~ll' mall'rielens li llba kahl ivande. Aven i de tt::t 

fa ll masle man dock vara h e redel pa ÖYerraskningar. 

:\miral Farntguis be römda ord kunna ii nn u komm:t till 

~lll' ii ndnin g i en kraft ig nuli·da sjiihjiiltcs mun. 

Nagon fiir!amnnde min skriick inom de krigfi.lr: tnd c sjii h·a 

hiir icke fiirdinnas. 

Del ]\ om mer a n lag! igen a l l bl i a llclclcs nog a v verkliga 

eller f'iimwtlla o fiiriilter lwg~1ngna mol d e 11 fre dliga sjiifa rt en. 

\'ilka fiineckli ngar hii mv kunna upps ta iir icke lii ll all 

l'ö rulsii ga , men e ll iir siike rl nll för niinarande ii r m in ans an -
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\·iin d ning i det. o iTen s iva sjö krige t e lt av de minst utredda och 

111 c.-, l intressan ta spö rsnu'\1 so m den n utid a sjökrig förin gen e r

bju der . 
Delvis a nn o rlund a s l ~i ll e r d e t sig om vi tiinl\a pa minan s 

atl\ ·ii nd ni!lg i de l rent d efe nsi va försvarel s ljiinst. 

Hiir tyckas asiklerna ha va s tadgat s ig, om iin ii ,·en hi.ir 

mnl crielcn iinnu sa hinge Jiimna r myck e t. önigl a lt. önska, hu 

\'Udsa kligen pil grund av br is t p~t penningm ed el till följd a Y 

11 :ttioncrnas fö rk årle k fiir den ofl'cnsiva mate rielens tillgoclo 

scl'nde i fö rs ta hand. 

De l framhiills i förra a rsber~ittcl sen '') huru som vissa na 

li onn pu gru nd av omstiindighet erna (betydande li·dvatt e n , 

slora djup, fara fiir inkorkning e lc.) slopat del dcl'ensiva min 

l'iir~, · a rel och i d ess s l ~iHc g[ttt in för uncl er vall e nsb å ls försvar. 

Och cliimm iir in te t alt s~i ga. 

\l inan kan ick e va ra liimplig (i,·erallt , diir df't finn es bätln' 

i'iirs,·:trs nwdel, skola d c naturligl\·is anvii nclas . Men d e l gäller, 

<III fii r 1·arjc land och rör varj e p lats söka litfinna d et fii r de nn:t 

pl:t ls med dess siiregna förh:l ll and en (le rriing, kli ma l o. s. v. ) 

hfist liimp:tde försntrssys tem. D e t skorrar kanske i n ågra iiron , 

men jag l1·ckar icke a ll llllnln den as ikten, al l llnd er vissa fii r 

hallan dcn iir mi nan i samh~tn cl m ed torpeden - eller med et t 

ord undervallensför sva ret - de l viktigas te f~l sla för sntrsm ed 

il-1 rnn kr ing vii kel a ll a d e andra 1apnen sih'iil som hj ii lpmcclkn 

''kol:t g ru ppera s ig, om man med minsta miij liga perso nal- och 

Jll' lll ti ngup pofl'ring vi ll 1inna s lörsta möj li ga försnuskraft 

De l ta gii ll e r siirsk i !l oss. 

De n mili liira sekretesse n förbjud er mi g att hiir bevisa d en-

11:1 sii kcrl igcn fiir manga pamdoxiala sals. Men be1 is ku nn a 

l'ralllliigg:ls och de iiro redan tillfinnandes , ehuru i hemliga hc

liin k: tndl'l l. 

Dl'! iir doek icke alla n a tioner, som av naturen iiro sa !vek 

ligt lot tad\' so'h1 ,·a r med :n·seende pa kusl for m n li o nen ,' da ~liir -

·:·:· Den årsberättelsen som seuast bel1andlade minYäsendet. ('l'i cl 

skrif't i sjövilsendet 3:e hMt. 1910). 
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med sårskilt m enas vår ypperliga skärgård och de begränsade 
anfallsområdena såvä l från sjö- som landsidan vid våra nuva
rande eller föreslagna kustposi tioner. 

Det år något hell annat, att försvara en öppen kust och 
breda vikar med försvarsanordningarne huvudsakligen förlagda 
på fastlandet och i öppna sjön än, att spärra trånga farleder , 
uppfyllda av grund med försvaret koncen trerat på och omkring 
smärre öar, ointagliga från landsidan. 

Detta måste tagas i belraktande vid uppgörandet av för
svarsplanen och bedömandet av de olika försvarsmedlens an
vändbarhet och lämplighet. Vad som hår sagts om fasta kust
försvaret gäller även - mer eller mindre - för vårt övriga 
försvar. Delta förhållande synes icke hava tillräckligt påpekats 
,eller ingått i allmänna medvetandet, i annat fall skulle icke för
slaget om inkallande av utländska sakkunniga kunnat fram
.'itällas. 

Men oaktat nu påvisade svårigheter med avseende på ter
rängen eller kustformationen framgår det av Lillgängl,iga för
slag och i tryck synliga uppsatser, att en del nationer söka ut
nyttja minan på e tt rationell sått även i defensivt syflc. 

Man tyckes lyckligtYis frångått de okontrollerbara minor 
ic ke blott i spärrmineringar ulan även i de uppehållande. Nå
got fullt lämpligt sys lem synes man dock jcJ.,e h ava erhållit, 
Dch fl ersUid es klagas det över tillråcldigt utbildad personal. 

Efter uppsatser i s jömilitära tidskrifter alt döma, skulle 
en del av ullandels personal för närvarande slå på samma 
s tåndpunkt som vår i början på 90-Lalel. 

Säkerligen har delta sin grund i den dualism, som fort
farande är eller ti'lls hell nyligen har varit rådande inom det 
fasta kustförsvaret i et t flertal länder. 

Delta å terigen beroende på elen förut framhållna tenelensen 
alt i första hand tillgodose det offensiva försvaret. 

Del vore frestande att här söka nånnare ingå på de mine
ringsprinciper, som gö ra sig gällande bland dc ullLindska na
tioner, vilka över huvud taget hava behov av och användning 
för e tt defensivt minförsvar. Men det skull e föra alldeles för 
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]ångl och egentligen icke tjäna något till, i det att dessa melo
.der ic ke äro fullt tillämpliga hos oss, och vi äro i elen lyckliga 
situat ionen at redan vara fullt på det klara med huru vi skola 
.anord na vårt minförsvar - det är enelast nödiga penningsme
del som saknas. De nu sillande försvarsbereclningarne tor·cle 
]ösa denna ekonomiska fråga . 

Så mycket bör dock framhållas, all vårt föreslagna minför
svnr, hur dyrt det än vid första påseendet kan tyckas , icke ].;:an 
jiimföras i kostnadshänseende med vad andra hinder måste 
underkasta sig på grund av deras sämre Let-r~ingförhållanden . 

E n ordinär ullänclsk kustfästning behöver 700-800 minor 
f'i ir a l L sägas vara stridsberedd. 

E lt flertal av dessa minor måste ligga på tusen tals meter~ 
avstancl från fästningen , och alla vara försedela med elektrisk 
förbindelse i land. 

1\ablarne kunna som oftast icke samlas till en plats ulan 
maste ilandföras på olika ställen. Härav blir en följd, att ett 
lkrlal m instationer måste finnas spridela i terrängen. 

Dessa stationer skola i sin tur skyddas, och följelen blir, 
a ll s~l\'}i l befäslningsanhiggningarne som personalbehovet ökas. 

Allt detta gör, alt minförsvaret utomlands kommer all 
draga en jämförelsevis slo·r k os tnad och trots detta , är de t min 
lwstiimcla övertygelse, alt del utländska minförsvaret icke kan 
f\lla sin uppgift så lätt so m vårt. 

A meril.;:anerna själva ii ro dock stolta över sit L. I >> Scien tific 
AnwricmH förel.;omma dessa ord: IL is believed that for quick 
CXL'<"ulion, r eliabilily and absolute destructive power, Lhere is 
notb ing equal to om Coas t Defense Submarine Mine Syslem of 
laving and operation ». 

f samband med några skioptikonbild er, som s trax komma 
all visas , vill jag meddela en del detaljer vid uLI~indska mine
ringssvslcm . ;') 

.fag hade äran all inför delta sällskap i februari 1909 fram
halta de nyare principer, som böra ligga till grund för vart 
ddens iva minförsvar , och dessa principer äro nu g~illande. En 

·:<· ) Emedan föredragand en blev förhindrad att själv uppläsa sitt 
l'örec1rag visades ej bilderna. (Red. ) 
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början till deras f'iinerkligande iir gjord. ,:\r del ick e skiil , att 

forls~illa pt1 de n inslngna Yiigen och fullt lllnyltja vå rn säreget 

liimpliga förhålland en. Dc fiirul omniimncla försvnrsberecl

ningnrne tord e l ~imna s1·ar även på denna a ktuella fr ~1ga. 

lnom ,·ar fl o tta har de l ul arbe tats en del normals~ill för 

del taldiska an,·iindanclel av min an j ollensivens Lji:insl , vilka 

lr·ll·d e komma alt ingitencle priiYas och lllv ecklas. 

Genom tillmötesgående har jag lyckals få låna några skiop

likonbilcler, Yilka klargöra en del av mineringsmetod e rna och 

~l nlwll e r jag lllt all fä visa desa mma , framhallande ,·iklcn a,· att 

,·ad i samband hiirmecl ytt ras e ll er visas icke far komma ulnn

f'iir Orlogsnlannasiillskapets kre ts. 

..\,· vad nu fnlmh[ll lil s bc lriiflande olika ofl'cnsinnineringar 

to rd e det med lillrii c klig tycllighet framgå , alt, därest Lillriick 

lig~l pcnningemcdcl heYiljas, del icke torde bliva lätt för en fi

e nd e all intriinga i var skii rgarcl och dår uppehålla sig nagon 

Iii ng re l id, ej h el ler fram l riinga med någon a ,·seYärd h as t i g het. 

D e l nu heskrima Lillviigaga ngssiiltet erbjuder dessut om ett 

su ccessivt fiirsYar m ed minsta möj liga uppullring av egna ar

l iller ifarlyg, 'il k a dock fort farande äro A och O, då det giil ler 

~ ~ Il f'iira sjökriget till eit hastigt och lycklig t s lut. 

(Minans slörs ta begriinsning ligger i d ess passi1·a natm 

i molsa lls till kanonen med dess uppsö ka nd e fö rmaga.) \'icla re 

torde del f'ramga al l minan m ed fördel kan nnviiudas i öppnn 

sjiin - diir djupen sa tillåla -- ,·are sig d e l. giiller alt tillt, ·inga 

s ig e ll t'iirclelakligl s lridsHige lineler e ll sjöslag, eller alt s löra fi

l'ntliga fiirbindcl scYiigar ö1·er hn1et. Ett a nnal mycket s lorl 

o mrad c för m in ans anYiindning iir skyddand e l a1· en liings 

kusle11 opererande n r me . Iliir kan de l dock bli1a tal om hunt

\·id :l ic ke clclla mer~1 lillhör del defens iYa a nviindancl e l. Del 

ii r f'iir iinigl s1arl all draga upp nagra besliiml markerade sk ilj e

linj e r mellan de fcnsiY L och olfcns i,·t minkrig - och sa k sam ma 

bara minan kan fylla sin uppg ift. 

DL'I kombin erade min - och lorpeclan falle l. - eller om mnn 
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sa 1·ill försvaret - har ick e berörts . Hiir erbjud er sig emeller

lid , som 1arje örlogsman ulan vidare inser , ett rikl fiilt till sam

Mhelc, e huru del sliille r sto ra krav på personalen. Den ås ikten 

11:1r nog skii l för s ig, som anser nll vi ha nog m ed grund och 

1Jank:1r, ulan alt Yi bchöYa skaffa oss artificiella och explocl e r 

!Jara sadana , vilka ibland kunna ,·ara nog så kinkiga att klnra. 

~J e n med I<änneclom om vår oriidda sjöofficerskår t~·e kar 

man ic ke all. förorda en fortsatt 11lveckling iivcn a ,· vårl min 

fiir s,·ar i ofl'en si1·t s ~· fl e. 

Inna n mint e knik en behandlas aterstar del nl l yttrn nagra 

ord o m siillct för llndanrödjandel av minor. 

De nn:1 del av sjökrigsYelenskapen ~ir m ~thiinda den minst 

Jwh ~llld lacl e och -elen för närvarand e mesl aktuella. Ulan ö,·e r

drill torde man kunnn p åslå all de hiLLilJs,·arand e melocl e rn:1 

för m inriijning - d c ma nu sedan kalla s s1·epning, draggning. 

kon l ra 111 i n e ring ell e r vad som hel s l - icke ii ro tillfylles Lgii 

ra nde. Haagkonferensen må ställa upp vilka fordringar som 

hcb l på sj unkbarh el ell er uppflytande och diirmecl sammnn

hiingande förmodad ofarligh e l hos minorna - del står dock 

l'asl :llt minnn, en gång ullagd , år en vansklig sak att hn nlt 

giira med. Dess gamla motto: >> ingen rör mig os traffad >> har 

sin hems ka verklighel iinnu kvar, och detta i förökad grad. 

De l iir stor skillnad på nutid en s komplicerade materiel och 

liirga ngna Liclers s,·arlkrulstunnor, som Yarken viin eller fi ende 

un dnsl undom kund e få alt explodera. 

\i utidcn nöjer sig icke med, all i veckor Jigga och SYepa 

och d ragga , eller , all med å ng s l u par och bogserad e barkasser 

~ iik a gö ra genomlart i en minering med h ögs t 8- 10 lmop . -

Lik ~om vid all ofl'en s iY mi nerin g hastigheten och hemligh e ten 

iiro no rm erande för det lycldiga ulfiirandet s:\ måste det ii,·en 

'ara vi d unclanrödjand e l av min eringar. Ty de kunna s~t lii tl 

an yo utliiggns, och d f1 får man börja igen. 

:\liilcr de l ' ' issa sdlrighe lcr al l med teknikens mtYarand e 

qan dp unkl konstru era fullt liimplig mineringsmnl eriel , sa mii 

lt' r de l ii nm1 stiirrc sY:'trigh e le r all konstrue ra molsY:uancl c 

ll1 inriij ni11gsmaleri el. Tv del iir mvcket liillarc all anordnn 
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hinder ~in alt undanrödja desamma. Offensiven har det lätLan~ 
iin defensiven , men svårast har offensiv - otrens iven. Det l11å 
förefinnas h ela minsökningsdivisioner, vare sig de bes tå av tor

pedbåtar, jag~rc , trå lfartyg eller enbart artillerifar lygens ång. 
slupar, alla torsedda m ed de modernaste svep, såväl grunda 
som djupa, konstru erade för olika fart elc. - allt är gott och 
v ~il - det går ulmiirkt - iinda tills de träffa en mina - då är 

allt slut, då får man stoppa och gå en bit tillbaks och börja 
boja ut och så skicka fram nya en h eter eller I!Öra omformerina 
. v 5 · 

De t blir en .stagnation i framryckningen - ell himpligl t illfälle 
l'ör fi end en . 

Alll under förulsiiUning atL man vill for l s~i ll a med och 
halla styft pa svepmcloden. En annan m etod ä r ju kontrami

nering, m en denna kan icke anviindas anna l iin på dc platser 
d~ir m an m ed siikerhet vel alt det fin nes minor. 

Det återstå r s{tledcs enelas t alt söka anviinda >Svepmetoclen 
und er så hög fa rl som möjligt intill <less m'\gon mina påträffas, 
och då med ens övergå till k ontramin eringsmetoden å tföljd av 
S\ epning:sfart.yg i elen kontraminerade och utbojade rännan till 
dess el e anv~in da kontra mineringsfartygens materiel ii r slut, och 
nagon n y min::~ antr:Hl'as a v s \·epningsfartygen, då nya kontra
mineringsf::~r lyg måste laga vid , och sa i ::~11 oändlighe t. 

I litteraturen ser man föreslaQet e ll annnt 1säll nämliaen 
<J ' b 

all före de kraftiga far tygen framsända mindcr viirdiga, som 
iiro ~wscdcla all uppofi'ras pa tillävenlyrs bcfinlliga minor. För 

en verklig navigatör ler sig dctl::~ tillvägagångssiill riitl egendom
ligt. Någon i kolon nr i k l n ingen fri segelriinnn konuner ett så
dan t fartyg, sedan del slött på en mina, t.Sii kcrl igen aldrig att 
erhj ucl:l - men del var ju uppgiften . 

Den minulläggande nationen h ar erhallil en ny ar tificiell 
hank - clet iir h e1n vins ten. 

Den framlriingande kolonnen måste gira , och diirmed är 
liigel i hög grad försiimral. Alt ulföra e\·olu lioncr eller framgå 

pn hrecl front i cll fnn·atlen som kan hi nk::~ s min eral och ej 
l'iiru l blivit nndcrsökl, kan blott verksliillas av en hcfiilhavare, 

som sak nar dc clemenliiraste begrepp om sjiikr igcls lagar sedan 
minan bli\·il en fnklor all riikna mecl . 
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na vets frihet ~ir numera art ifi ciellt beg r ~i nsad . Sjökorten 

]ll i1st e kompletteras med minkorl. 
De l minner mig om elen engelske skeppmens y llrand c om 

srensl;:a sjökort: >> Too many slones. » - Förutom nu fram 
ll~tl lna m inröjnigsmeloder hm· man , såsom beknnt, även på an
nnl säl l sökt skyelda sig fiir minans sprängverkan. Vad artille

rif'nrtygens konstruktion be lr~itrar avhandlas det i annan årsbe
riitt dse. Här må endast l'ramh:'tllas , att det så berömda pans
rnd e sidoskollcts reella vii rd e börjar att betvivlas, siirskilt clå 

mell anrummet ut till vnlln e l iir tomt. 
Dc nu på sina h åll n y införcla torpedniilen tord e ick e Yam 

a,· 11 agon skyeldand e natur med avseende på minor , då niitet i 
regl'l ej g~\ runt bogen , diir vanligtvis minan lräffnr. Några 
s ii r sk illlwnstrucracle minn ä l. ha va mig veterligt ej ~i n nu kommit 

i allmiinl bruk . 
1\via likens ulnyttj::~ncle i minkriget står ~innu i försöks 

sl~l dic l. l och för uppliickandet av mineringm-s plats lorcle 
:11.~ r oplaner (hydroaeroplan er) kunna utföra värdefulla rekogn o
.~eri nga r, om man blott ih ågkom mer a lt det ej hjiilper vacllnft 
obsl'naliiren sj ~ilv sell, om denne ej i lid m ed delat delta till 

l'gl'll s ly rkn och på tj iintigt siill ulmärld platsen för m inornn . 
(; enom ul kasla de själdörnnkrade flylobjar k an sa ske - det 

;giillcr bara nlt kasta riill - en nog så kinkig sak . Men det 
' iiges ju all »bombkaslning » redan iir övad med go tt r csullat. 

I luru\·ida man med elen van li g::~ eller behövliga neroplan
r~lr len kan hinna uppliickn minor, är beroende på en hel clcl 
omsliind igheter och torde hiislulrijnns genom upprepmle försök . 

.\ \l'n av detta skiil biira vi förskaffa oss snarnsl möjligt 

h ~·droanoplnn, som tilldelas lokalsl~' rkorn::~ och l.:uslflo llan 
s~unl dl' ku stpositioner, som ligga i Yidslriickl sk}irgå rcl. 

Min teknik. 

l de n förut omniimnd:1 arsbcrii llclsen m eddclaclcs lekni
kl'll-; da v~u·::~nde s tånclpunkl. genom omniimnnndel av dc vikli 

gasil• n~·are minlyperna. Scdan dess lun-a en del nya tillkom-
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mil , och dc då befintliga fiirbiillral s genom de försö k, so m o~w
hrulct pågåll och påg~\. 

På grnnd av den hem ligh elsfullh e t so m omg iver minvii
sendet är del dock icke l ~i lt all. få en f ull s liin dig överblick Ö\·er 
te knik ens n m ·arand e sli\nd punkl och ännu mindre liimpar det 
s ig all publiccrn de j ~imfö rclsev is få och ofta osiikra mintek

nisk~ data som. s tå till buds. Ulnn n tl angivn n :'tgra exempel 
och aven m ed nsk , all icke kunna göra de l så fullsl iindio·t som 
iinskligl , vill jag sö ka und er vissa hnntclgrupper in o rc~1 a n u 

befintlig mat eriel, ell e r med andra ord söka s ~·s t c m a ti se ra d e 
olika tillviigagångssiitt som göra sig giill a nd e vid kons lntklionen 
oc h an,·iindningen a ,· mode rna minor. 

J. D j u f!r eg lerinusfJrinci f! C r . 

A. Förankrade minor : 

a) sji~lvförankrand e minor: 

1. med rlottiir (t'l yl- eller sjunkpase): 
'_)_ lll ecl l ( l l l) so nc an ;. a r Ol ; 

3. med smä llkropp och h yd ros l:-tl : 
h) icke sjii lvfö ran kra nd e minor: 

l. p~\ kons lan t djup: 
a) fl y tmina (sy !'l - ell er s tölmin a) ; 
b ) bo ttenm in a (sy ftmina ): 

2. pa viixlande djup: 

a) regle rbara fr ~m land , antin ge n m edelst m eka
ni sk eller elektri sk kraft ; 

b) ej regler bara fr ån land , ~111lin ge n ge nom Jn·cl
ros lal ell er genom ma gn eti sk verk a n. 

B. Ick e förankrad e minor: 

a ) min an pendlar mellan vissa förut hes liimd a djup 
oc h sp riinges ,·id påsegling (to rpedminn): 

h ) minan sjunker till e ll viss t djup oc h sp riin ges ,·id 
påsegling (drivmina ): 

c) minan bogseras l1\' fn r lyg och sp riinges vid paseg
l in g (bogscrm in a ): 
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d ) mman sjunker till elt visst (ljup och sprii nges obe
roende nv pasegling, då djupet uppnalls. Sjunk
hnsligheten knn regleras (konlraminn). 

II. Jtnneringsprinciper. 

A. Elektrisk förbindelse med lnnd. Dennn förbindelse kan 

lutas eller :wbrylas . 
B. Hydrostal. 
C. Smäl!sprint. 
D. T~indsprölets Hidning i förh~llande till min an. 
E. '\-1inans flytkraft och nnkartrossens dragning. 
F. Unerk. 

III. A ntändnings winciper. 

A. Elektrisk, med likström, växelström eller elektriska 

Y~tgo r. 

I3. Mekanisk - elektrisk: 
a) med strömslularinslrnment: 

l. pendel med fjiiclrar; 
2. >> » ring; 
3. kvicksilverkonlakl; 
4. ruliande kula som gör kontakl ; 

b) Herz'ska principen. 
C. Mekanisk: 

a) tyngd fal ler på tiinclhall; 
b) fjäder spii1mes vid ulläggningen och ullöses vid på

segling, utlösningen kan ske på flera olika sii.tl; 
c) fjäder spännes genom hydrostatiskt tryck och ut

lösning sker strax. därefter oberoende p[lsegli ng; 

d) fjäder spännes sedan minan påseglats och utlös
ning sker strax. diirefler. Tiden för 11 Llösningen 

kan regleras. 

IV. Desormeringsprinciper. 

A. Genom \ uverk . 
B. Genom sökare. 
C. Genom galvanisk inverk~m. 
D. Genom komprimerad lnft. 

Tidskrift i Bjöväsendet. 17 
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V. Övriga principer. 

Med avseende på bddningens läge i förhållande t ill behöv

ligt luftrum för erhållande av f'lylkraft kan delta antingen vara 

fast eller rörligt. Laddningens beskaffenhet och storlek variera

all t efter behovet och tillg~ingligl slag a v sprängämne. 

Formen på minorna varierar mellan cylindrisk, shirisk och 

kon isk och kombinationer av dessa med liimpliga övergångs
ytor. 

Stor vikt Wgges på fullgod li.itning. Svetsning föredrages. 
framför nitning. 

Materialet skall besilla stor hållfasth el och erbjuda full 
säk erhe t mol yttre åverkan . 

D e icke självförankrande minorna , som i regel ~iro avsedda 

all ligga ute Hingrc tid , m åste konstrueras med s~irskild hiinsyn 
hiirliii.-

Va ltnet får ej an vändas som åtcrg~mgsledning. 

Anhåller nu alt med hjälp av n ågra scioptikonbilclcr få 

visa en del moderna konstruktioner av minor och förtydliga de 

förut framhållna principerna , under samma föruts}it tning som 

giilld c vid behandlingen av dc nyare mineringsmetoderna. 

Visserligen ~ir en del av de konstruktioner som hiir nu 

kommer all beröras, offentliggjorda i tidskrifter och palcnlbe

skriYningar men dt'l de t är yllcrst SYårl att i ell föredrag ski lj a: 

pa dessa och d e t som är hem ligt eller som tyskarna säga: 

"Slrcng vcrtrauliclH så ber jag att få taga dem under en och 

samma kategori. 

II. Elektroteknik. 

I den senaste avgi"na ärsbcrältelsen, som behandlade elek

trot ekniken, har föredragaren utförligt behandlat elektricitetens: 

anv~indning ombord samt radiotelegrafi och radiotelefoni. 
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Atl h iir söka komplettera dessa uppgifter med rclaterandcl 

, \' en del nyare anordningar och framsteg lorclc icke vara be

'11 c·1·\·Jio·t , c n~ir de icke erbjuda något synnerligt intresse, ulan 
1 ,., . o ., b o l 

, lJclecl·IJas som en lunn ulvccklm!.! pa c el estacne es knnn,t ' • o ~ .. 

l D ;iremol torde det Yara sk}il alt något narmare redo-aru n< . ' . .. . 
~öra fö r en del andra gebit inom elektrotekniken vilka sarskilt 

~ dessa dagar tilldraga sig slor uppmärksamhet och ~ro a~ .. b e

(yddsc för vårt land i"iven i försvarshänseende samt Icke forul 

\~ar it heh andladc inom Örlogsmannasiillskap<:.t. 

Eld! rij'iering au järnuägm. 

Del iir för ni.irvarande 3 system som kunna länkas anviind -

h ~1 ra Y i el el ek ti."ifi ering a v järn \'äga r nämligen: 

l. Kontaktledningssystemet. 

2. Molor-elektriska systeme t. 

:l. Accumulatorsys temet. 

Kontaktledning·ssystemet. 

\' id kontaktledningssystemet kan förekomma olika ström

art er, he roende på vissa omständigheter. Ar det fråga om en 

förs ta elsbana med jii.m förelsevis kort sträckning, är det lämp

li gt. a ll använda likström upptill 1200 volt, för fullbanor sträc

kande sig över långa avstånd blir användandet av enfasig v~ixcl

slr iim m ed lågt p eriodtal, omkring 15 per sekund , det mest 

ekonomis ka. Konlakllrådspänningen kan här uppgå till 15000 

\ ' O ]t . 

F ördelen med enfassystemet i likhet med alla vi.ixelström 

S\"slem ii r såsom bekant , att stora en ergimängder kunna ÖYcr

riiras p a langa avstånd med hög spiinning uneler tekniskt och 

ekon omiskt gynnsamma förhållanden, i molsals till vad som 

iiger rum om likström anviincles. 

Da vid konstant kraflbelopp, ledningslängd och lednings

f'ii rlus t, ledningens area är onl\"änt proportionell mol kYadraten 

pa spiinningen inses ulan vidare vilken betydelse spänningens 

s torl ek har vid ifrågavarande anHiggningar. Såsom exempel 

kan anföras, alt vid 1200 volt m t\slc ledningsarean vara c:a 
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150 ganger grövre iin vid 15000 volt. Härav blir en följd att 
kraftkällorna eller omformarestationerna måste vid likströms
systemet placeras relativt tiitt samt dessutom ledn ingsdimensio
nerna göras relativt stora geniemol förhållandena vid 15000 
volls cnfasväxclslröm. 

Diirlill kommer, aLt vid del la senare system omfo rmare 
~iro vanliga transformatorer, relativt billiga, besittande hög 
nrkningsgrad och icke tarv:mdc någon särskild tillsyn. 

Den höga kontakttrådspänningen nedbringas genom en å 
lokomoti,·cl anbringad transformator till den för drivmotorerna 
lämpliga spänningen. 

För nänarandc torde enfaskommutator-motorer vara 
mest allmänt bruk. 

Fördelarne m ed dessa motorer äro att de, i likhet med se
riclikströmsmotorcrna, vid ökad belastning avscv~irt sakta far
len, alltså om clt låg, drivet med enfaskommutatormotorer 
];ommcr i en uppförsbacke och således röner större motstånd, 
~aktar det farten, del erforderliga kraftbeloppet kan således 
h:lllas i det närmaste konstant. 

Vid användning av likströmsmaskiner av shunttypen såväl 
som trefas-induktions-motorerna skulle detta förhållande icke 
n lan vidare kunna iiga rum, på grund av atl dessa p ft några 
procent niir bibehålla sin hastighet vid ökad belastn ing. 

I delta senare fall skulle följelen bliva en avsevärt högre 
s trömförbrukning und er vissa tidsperioder, eller med andra ord, 

fördelen med enbssyslcmct iir: st\ jämn strömförbrukning som 
möjligt och ingen tcmporiir överlastning av motorerna. 

Dessutom besilla nu avhandlade motorer gentemot lik
strömsseriemotorerna den fördelen, all vid starlen intet start

motstånd behöYcs, och s:llccles uppstår ej någon energiförlust. 
Slarlen Yerkslälles nämligen därigenom a lt den spänning, 

som tillföres motorn , först tages låg och diirefler sa småningom 
ökas. 

Genom flera uttag på transformatorn crn~'ls den variation 
i spänning, som erfordras, s{t Yäl för starten som för hnslighets
rcglcringen under g[mg. 
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Trots alla de fördelar, som delta system erbjuder, har det 
dock icke visat sig lämpligt pa kortare sträckor, här är lik
striimsyslemet bättre, dels emedan motorutruslningarne äro 
liiltare och billigare, dels emedan man kan använda bufTert
lJatle ri, varigenom dc oundvikliga starka bclaslningsvariatio
nerna pa kraftmaskiner och generatorer i hög grad kunna mild
ras, vilket naturligtvis iir av slor hctyclclsc för luaflstallonens 

ekonom i. 
F ör alla kontakttradsbanor - de 1m\ drivas med enfns

,·iixels lröm eller med likström - fordras det dock en någor
Jtu1da l ~it trafil.;:, om de över huvud taget skola vara ekonomiskt 

hi i ra n d c. 
Vad t. ex. växelströmbanor belräfTa, lär det med 2 tåg i 

r mdc ra riktningen om dagen icke löna sig att upplägga kon

takt ledning. 
Vid ;3 tågpar om dagen måste strömmen erhållas mycke! 

llillig t. 
.J u tätare trafik, ju högre ].;an strömmen betalas. Såsom 

l'Xt>m pel på några kontakttradsbanor må anföras Riksgränsba
nan och Saltsjöbanan, vid den förra skall enfas vii xelslröm av 
1 ;)()00 volls spänning anv~indas , vid den senare 1200 YOll lik
si riim. 

Riksgr~insbanan. 

Motiven för Riksgränsbanans elektrifiering hava Yari l 
henne. Dels gällde det för jörnviig-sstyrelsen, att fa en för
~iikss lrii cka i slor skala fiir elektrisk järnviigsdrift, ·dels kunde 
;.!t'llom Hiksgränsbanans elektrifiering fraktförmågan ökas ef ter 
i'Jnska n, nämligen till 3,850,000 ton <'ir 1918, utan all anlägga 

Pli langl cluhbel,spar, vilket aler vid ångdrift hade varit nödviin
di;-(1. Vid <lngdrift är niimligcn banans trafikförmåga kommen 
lill sin gröns, som beslämmes av antalet mötespunkter samt 

tagl'ns slörsta h~s lighet och vikt. Genom elektrifieringen ];:un 
na sa ,·ii.l mcclclhaslighct som Lagvikt väsentligt ökas. Mcclel 
hnstighclcn ökas från 25 till 38 km. i timmen eller m ed 52 % 
och a ntalet malmvagnar p er tag ökas fdn 28 till LJO eller med 
~:\ 'j, . 
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Jag skall nu lämna några tekniska meddelanden om Riks

gri.insbanan. Två olika slag av lokomotiv förekomma, n~im li 

gen malmtågs- och personlågslok. 

Varje malmtägslok består av tvä lika halvor, som kopplas 

intill Yarandra, varje sådan halva har 3 hjulpar, som medelst 

koppelsUinger drivas från en inuti loket uppställd motor för 

omkring 800 hkr. Varje halva väger c:a 45 ton, den har sin 

strömavtagare, ·transformator, instrument ering och bromsan

ordning och bildar således en fullstämlig enhet för sig. Tågvik

len iir antagen till 2050 ton , maximihastigheten är 50 km. per 

timme och i 10 ',0 s tigning skall en hastighet av 30 km. per 
timme kunna ernås. 

Ett personl~'\gslok har endast en molor, likaledes placerad 

innli loket och drivande hjulen medelst koppelslänger. Tåg

viklen är anlagen t ill ungefär 270 ton , av vil ka 70 Lon utgöra 

lokels vikt. Maximihastigheten iir 100 km. i timmen och i 10 

7a stigning skall tåget kunna framföras med en hastighet av 
50 km. 

Som bekant är överenskommelse träffad mellan J'iirnväas-• t> 

sl~· relsen och t\·a elektriska firmor, niimligen Allm. Sv. EAB. 

i ViisLerås och Sicmens Schuckert vVerke i Berlin angående 

levernns av den elektriska utrustningen av riksgränsbanan ·samt 

iiYen om drift nv banan under Yissa år, varom mera senare. 

Reda n här må emellertid några intressanln garantisiffror be
lriilfande lokomotiven meddelas, nämligen följande: 

Varje malmtagslok skall kunna gå 520 km. per dag under 

minst 6 dagar i följd saml totalt 90,000 km. per år, varje per

sonlagslok skall kunna gå 780 km . per dag under minst 6 da

gar i följd samt lotalt 100,000 km. per år. 

Det skall all börja med ansknfl'as 13 si. malmtågs- och 2 

s t. person lågslok . 1\ontakllrådsspiinningen blir 15000 volt och 

Yiixelslrömmens p eriodtal 15 per sekund. Den konlakltråd, 

medelst vilken strömmen tillröres tågen , litgöres :w en 80 kvmm. 

8- formad koparlrad, som nppbiires av en biirlråd, beslående 

~1\' en 50 knmn . kopparlina. Sammanlagda tvärsnillet blir 

all tsil 1:30 kvmm. Biirlr:iden uppbäres av fr:l.n stolparna iso-
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Jerade ut eliggare, stolpnrna (omkring 2,700 sl.), som göras ay 

järnkonslru k tio n stft på omkring 50 m. a vstå1:.cl fr~n var~ncl ra. 

J{ on ta k l- och bärtrådarna hållas medels l s p an nvJlder v Hl en 

konsl ant mekanisk dragspänning oberoende av Lemperalur

l'iixlinga rna. 
Strömmens återledning sker som vanligt genom skenorna 

och jorden och komma, i enligbet med vad v id den förut av 

... 1.11 v:i osslyrelsen utförda försöksdriften funni ts lämpligt, inga 
Ja ' 1'> 

elektr iska skenförbindningar aLt användas. 

Strömmen tillföres kontakttråden vid de fyra lransforma

torssla lionerna, som ligga vid KirHna, Tornelräsk, Abisko och 

Vassija ure. Till dessa transformatorsstationer föres strömmen 

fran Porjus l.;:raftverk över 2 st. ledningar för 80000 volts spän 

ning, vnrclcra av dessa ledningar består p å slräcknn Porjus-

E.iruna av 2 st. 80 kvmm. kopparlinor, upphängda medelst 

biingisolntorer på en gemensam j~irnstolplinje, beslående av 

omkring 1,228 trebenta jiirnstolpar för omkring 200 m. spiinn

vidd. Avståndet från Porjus till Kiruna i.ir omkring 120 km . 

Hrla krnrtledningens längel är omkring 2,400 km/) 

Vad del erforderliga kraftbeloppet beträiTar, har beräk

nat s, nll maximivärdet för belnslningen vid turbinaxeln i kraft

sialinnen kommer all utgöra omkring 24,000 hkr., tages åter 

nwdellalet av belastningen uneler etl helt år uppgår del endast 

till om kring 5,500 hkr. 

l krLlflslalionens maskinsal, som utspränges under bergeLs 

vla och som ~ir avsedd all framdeles utbyggas fiir 10 maskin

~'nhele r, skola nu till en början 4 turbiner insi.illas å vanlera 

1~,500 hkr. 2 av dessa driva var sin enfasgenerator för :jiin'l 

, · iig~d riflen, en driver en trefa sgen erator avsedel för kraflöver 

fiiring till grnvfiillet vid Kiruna och Gellivnre och den fjiircle 

lurhincn som ~ir avsedel som r eserv, ii.r kopplacl med två gene

ratore r , 'en a\'. vardera typen . Kraftverkels transformatorer 

och ~ liilh·e rl~ inrymmas i en si.irskild byggnad ovan jord . 

-- ~) På varannan km. uppställas fyrkantiga förankringsmaster. 
Sammanlao·d::~, stolp(mnst)-vikten utgöres nv omkr. :l,SUO ton. Lecl-
1lingarnes ~~ammanlagcla kopparvikt = 850 ton. 
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0\·annämncla överenskommelse mellan Järnvägsstyrelsen: 
och dc bada leverantörfirmorna innehåller bl. a. följande: 

Samtliga underhålLskostnader för elen clcktrisl··1 anla··a"' 
• . · \. c c . c bb" 

nmgcn skola ej överstiga vissa i tabellfonn angivna Yärden, som 
motsvara: 

vid en l ransportmängd av 3,000,000 ton malm per år 305,800 kr. 

)) 3,850,000 )) )) 332,500 )) 

Firmorna erh t1ll a 65 o/o av det helopp, varmed den verkliga 

underhallskostnaden för den elek triska anliiggningen unel ersti
ger den garanterade. 

Den för tågens framförande erforderliga energien far ej 
överstiga 

fiir per,son U\ g 31,,, ·watt -limmar per ton-km ., 
malm tåg 22, 6 >> 

>> lomvagnstag 23, 0 >> 

Under fiirutsiillning atl underhallskostnaderna komma aU 

bliva jiimnt lika m ed de garanterade kommer, då alla kostna

der, alltså även riinlor, m edriiknats, totalkostnaden p er ton 

transporterad malm a lt sliilla sig p å följande sii ll : 

vid en transport av vid ångdrift vid elektr. drift allkå årsbesparing 
vid elektr. drift 

3,000,000 ton per år 0,54 kr. 0,46 kr. 242,400 kr. 

3,850,000 " " " 0,52 " 0,39 " 50±,300 " 

Denna jämförelse är dod ogynnsam mot den elektriska 

dril'ten, efte rsom ingen hiinsyn lagils till kostnaden för dubbel

spar, som vid ångdrift skul le erfordras för att kunna frakta 

3;850,000 ton. Medtages, såsom rältvist är, denna och nagra 

andra dylika kostnader i jämförelsen, blir resultatet att Yid en: 

transpo rtmängd av 3,850,000 ton genom den elektriska driften 

en besparing av omkring 700,000 kr. per [u· bör kunna göras. 

Enligt en till försvarsberedningarile ingi\'en »Önskelista >> 

har \'allenfalls tyrelsen beräknat alt efter regleringen av Lule 

äh· (ö mill. kostnad ) kan kraftverket lämpligen förstoras till 

100,000 hiistkraftcr (6,, milJ. kostnad). Av denna kraft skulle 

25,000 hkr. avses till elektrifieringen av jörnv~igen Kiruna ... -

r 
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Ltdca under :.lren 1916- Hl17. Övrigt kraftbelopp till eleklro

tcrmisk a och elektrokemiska ändamål saml en m indre del till 

molordr ifl och belysnin g Yicl gruvHillen. 

Saltsjöbanan. 

Den andra nu under utförande varande intressanta elek

tr iska bana n är som ovan nämndes Sallsjöbanan, och torde 

11 agra ra uppgirter ä ven härom vara av intresse. Även här iir 

elek trifie ringen en åtg~ircl, som har till ~i. ndanu\ 1 all öka banans 

traliklö rmaga. Ell annal motiv har varit att undga elen i dc 

111 anga tunnlarna besv~i rliga kolröken . Snltsjöbanans elektriska 

lag iiro sa, som de äro projekterade, av mera ovanlig samman

sii ttning. De Ilestå nämligen av en i mitten ställd motorvagn 

med en slä pvagn vid vanlera ~indan. Manövreringen sker dock 

nat urligtv is från den iinda som är friimsl, di:irför finnas förar 

h~·ttcr innehållande små reläkonlrollcr i varje vagnsända. Hu 

vudsl riimmen passerar dock icke dessa, ulan dc påverka en 

huvud konl roller, som befinner sig i motorvagnen. Anm[irk

ni ngsvii rt ii.r den ,stora motorstyrkan hos dessa motonagnar, en 

~adan "agn har nämligen 4 st. motorer i:t 150 hkr. , således sam

lll :mlagl 600 hkr. Genom denna stora kraft är det möjligt all: 

kii ra den 15 ,, km. långa slr~icknn på omkring 26 minuter och 

snlf<les behöves för halvtimmestrafik endast 2 tagsii.tl. Med el

hastighe ten blir 35 km. i timmen och maximihastigheten 45- 50 

km. i limmen. Den anviinda s trömarten ~ir som sagt 1200 YOll 

Iii ström. Denna ström erhalles i en omformarestation, som 

lJn n an lll)n l'ör och ii r !'rån S lockholtils E lek lrici te tsverk köpt 
J ' 

lrcl'asslr iim om 6000 volt. 25 perioder omformas till banström 

:t\· nyssn~imncla slag. Omformaresta tionen, som är förseeld 

med h ufl'ertbatleri för momenta lt maximalt 1,500 kw. har 3 st. 

;.(l'Ill'ratorer :\ 350 kw. , vilka kunna momentant överbelastas 100 

'r: s tationens maximaleffekt kan diirl'ör sägas vara c:a 2,500 

k w. eller c :a 3,500 h kr. Belysande för skillnaden i erforderlig 

kdningskopparmiingd vid 1200 voll och 15000 volt är, att trots 

dt•n hetyda nde skillnaden i erforderligt hkr.-tal för de tunga 

lllalm tagen och det liilla förortståge l och trots det att vid riks-



- 262-

gr~insbanan det slörsta avståndet mellan lvå malarepunkter är 

c :a 46 km. och vid saltsjöbanan det största avståndet från kraft. 
Yerket utgör endasl 9 km., ici r dock vid den senare banan sa111• 

manlagda koppararenn hos kontakt- och matarkablar vid u t. 
gåend et från kralherke l åt Sallsjöbaden till 490 kvmm., under 

det att vid Riksgränsbanan den sammanlagda koppararean u t. 
gör endast 130 kvmm. 

Anli~gg,ningen ulföres av Allmiinna Svenska EAB. i 
Västerås. 

l\iotorelektriska systemet. 

Där trafiken ej ä r så tät som behövligt för alt kontantled
ningssystemet kan anvi_indas har man med förd el sökl begagna 
motorelektrisk kraft. N utidens s träYan i delta avseende går 

j n ul på altutfinna det himpligaste och billigaste fortskaffnings
medlet och lämpa l.ill vägagångsstiUe t efter förhanden varande 
omsltindigheter samt göra systemet så tänjbart som möjligt. 
Det har länge inse tts behovet alt ersätta nuvarande ånglok med 
någonting bättre. Verkningsgraden ii r rent h ä pnaclsväckande 
Jag. Man har försökt med Lurbinmaskineri, med de nn så mo
derna motorerna och slutl igen med en kombinerad molor-elek t
risk drift. 

All a dessa olika slag haYa hell naturligt sina fördelar och 
oliigenheter. 

Vad som i detla fal l särskilt fiir oss ~ir av intresse iir vår 
jär1wiigsstyr elses försök med Dieselel'ektrisl\a moloruognor. 

Två slyeken såclam1 hava för en lid sedan levererats aY 
Al lmiinna Svenska EAB. och AB. Diesels motorer. 

Dieselmotorerna liimpa sig icke fullt för direkt drift as 

lokomot iv eller tågvagnar, ehuru deras verkningsgrad ~ir större 
iin al la dess konkurenler. 

De kunna icke utan siirskil<la skrymmancl~ anordningar 
lll\'eckla tillräcklig kraft Yid starten. Mo torerna masle näm

ligen startas medelst komprimerad luft, och först sedan motorn 
fal t ungefär normal hast ighet, kan kraft utvecklas genom ol
jans förbriinning. 

- ~6i:l -

Fo rdras redan vid starlen en mycket s tor kraft, m~lsle an " 

· 'L'll cll hetHlliat förråd av l ryckluft förefinnas eller också ltll t, " v 

•tsl" m·1skinen vara av mvckel större dimensioner än den un-nl '. '- ' .., 
der kontinner lig drift behövde vara. Det är stor ski ll nad i 

sta rli igonblickct på kraftbehovet ,·id t . ex. en båtmolor och en 
t[1g111 otor. Ombord kunna Dieselmotorer enbar t med fördel 

anY ii ndas , endast de slippa alll för många manövrar. 
Yicl tåg fordras i molsats till ombord å båtar eller fartyg. 

al l sliirsta k raften skall kunna u tvecklas just i slarlen . 
).fan har cl~irför installerat på loket (motorvagnen) en die

selmot or , som ständigt iir i gång drivande en likströmsgenera
tor, ,· ilken i sin tur lämnar s tröm till driYmotorerna. Regle

ringe n aY hastigheten sker genom ail iinclra elen mo larerna till
förda strömspänningen, vi ik el åter åstadkommes genom a lt 
iindrn dels Dieselmotorns hastighet, dels likströmsgeneratorns 

fiil l. lliirigenom erhålles en synnerligen enkel och på samma 

gang ekonomisk reglering. 
.l iimför man verkningsgraden hos de olika systemen ];:om 

mer man till ganska märkliga resultat, då med verlmingsgraclen 
hiir menas förhållandet m ellan den Yid drivhjulen avgivna ener

"icn och den latenta energien hos det åtgångna bränslet. Ett 
~n ... lok med iivcrhetlninrr 'kommer Hpp till höQst 7- 8 %, elt 

~ . v v 

nnglurbinmaskineri 16- 18 7c , elt rent diesel moloragrega l :H 

% och en dieselelektrisk anHiggning 27-28 'Ii. 
.-\ andra siclan är råoljan, pe r viirmeenhet riUma l, 2,, gim

gl'r sa dyrt som kolet. Ekonomiskt sett blir resulla let alt diesel 
driften iir omkring 60 % billigare iin ångdrirten, vad briinsle

ko~lna dcn beträffar. DärWll kommer dessutom a lt den hränsle
oeh 'a ltenvikt som beh()ver medföras eller ombordtagas iir 

ocrhii r t mycl,ct mindre hos cli esellokel. 
F ör en viss aktionsradie erfordrar n~im1igen ett diesellok 

l'tH!a~ l 18 '7c av ånglokets hri.inslevikt. En briinsleYikt, som 

\·id l'l l anglok riickcr 300 J;:m. riicker vid ell Diesellok 1,650 
km .. d. v. s. längre iin t'rån Stockholm till Narvil;: . Diirlill k om

nwr n tlln e l som ju ångloket konsumerar och måste fa nyll, 
lllldl'r de t dieselloket bl oll behöver en relativt ringa mtingcl kyl 

' :tlll'll so m ej konsumera s. 
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Ackumnlatorsystcmet. 

Under senaste tid har änglokdriften crh:cl.llit ytterligare en 

konl..:urent, niimligen med ackumulatorer ·ombord ä tågen. 

Della syslem får tydligen sin hcgriinsning genom ackumula to

rernas stora vikt i förhallande till deras kapacitet, Yarigenom 

aktionsradien i hög grad begriinsas. Ack umulnlorlokomotiv 

k unna ulföras sa att del utpumpade batteriet kan bekvämt och 

l.wsli~t nlbylns m ol ett uppladdal sådant. Härigenom kan ju 

tordnngarne p a a k lio.nsrndicns liingd i n ag on man minskas . 

\'i el ack u mula tormol onwgnor, blir det ater, för plilisens skull 

nödviindigt a tt placera ackumulatorerna lilleler sillplntserna ocl~ 
med denna anordning kan ett hastigt ombyte tydligen ej ske, 

utan fordras atl vagnen sl~1r stilla sä liinge, alt ballcriet hinner 

uppladdas. Med dc alkaliska ackumulatorerna, vilka per ener

gienhet räknat, iiro bet.vdligt Iii"ttare och mindre sk1'vmmande 

s~ml dessutom mera molståndskraftiga mot skakning: korlslu t

nmg och annan ovarsam behandling iin blyackumulatorerna, 

har ell betydligt framsteg gjorts ifr::iga om ackumulalorclrift. 

Hemsjöbolagets chef d :r A. Ekström har efter en företa(')'en 
l' . o 

slut 1crcsa 1 Amerik a Hinmat nögra uppgifler, som skulle lyda 

pa att man kommit riill långt med experimenten av de lta 
system i Amerika. 

Det ii r Ed isonbolngels ackumulatorfabrik som levererar 

ackumulntorcrna och provkör motorvagnarna och lokomotiven . 

i\Ied ett tagsätt aY 3 vagnar, alla försedela med var sitl batteri 

om 200 celler uneler sittplatserna, var mcdclhnstighclcn 45 km. , 

vagnviklen 20 lon, aktionsradien 100 km. 

Dessa viirden hade uppnatts genom att vagnarne Yoro av 

c n lä.lt och p rak Li s k konslruk lion , särskilt va el bctriifTar h ju Jens . 
anhrmgandc å vngnarne. 

D:r Ekström har iiven framhallit betydelsen nv delta sy

slem för elektrifieringen siirskilt av Blekinge kustbanor och 

11:13ra andra sydsvenska jiinwiigar. 
U tredningen lär påga."') 

. *) . D~.t lär vara ett flertal järnvägsförvaltningar som reflekterat och 
VJdtagtt, for~eredancle arbeten (infonlrandet av aubud etc.) Här synes 
Jungne1 acJ,umulatorer kunna komma ttll anviinclning. 
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])en fortsalla elektri fi eringen av vum }iirnvugar. 

])en elektriska jiinwiigsclriften syssclsiitler f. n. i hiig grad 

1
tJ] I11ii n belens ocll p r essens in tress e. Be lriiffamle sta tsjiirn vii

garnus elektrifiering hava saledes flera gönger Tippsatser förc

J;onunil i dagspressen . Numera torde l'ttm instonc bland fa ck

miin den äsiktcn blivit stadgad, all en elektrifiering av dc mera 

tral'ikc raclc bandelarna, som samtidigt ligga inom rayoncu av 

nagon statens valtenkral'lstalion, iir önskYiird. Vid della ars 

riksdug förekom, som bekant, denna fråga intcrpcllationsYis, 

,,a rvmo t regeringen nndcrliil alt framli1gga proposition om elek

tri fieri ngen av sträckorna Slod~holm-Miirsta och Götcborg

Al ing"as, ö1·er vilka planer inom Järnviigsslyrelscn utarbetats . 

FLir a lt den clcklriska driften vid vanlig person- och godstågs

Ira fik skall kunna i god tid utst.uderas i praktiken innan elektri

fi eringen av s törre delar av statsbaneniite t triinga lill lösning, 

i'O l'l' det tydligen önskviirL att erhålla m'\gon annan experiment

haJw i stor skala än R iksgriin sbanan, där ju förhållandena i 

manga avseende äro unika. DeL gäller exempelvis all utröna, 

\il kl' n stegring i trafiken, särskilt persont r afi ken, som av elektri

fieringen kan ernås, tillföljd av de Uilare och snabbare förhin

delsl'r, som diirigcnom möjliggöras. 

\' iclarc bör utrönas de ekonomiska förhållandena mellan 

;, a1 iii fjiirr- som lokal- och förortstrafik. 

\fan bör således Yilja en bansträcka som möj liggör jiim

lördscr i dessa avseenden. En sädan tyckes linjen Stockholm

Uppsa la vara. En annan lämplig bansträcka finnes nog i Slock

holm-Siidcrtälj c, men Yid denna lär tekniska sdirigheter möta 

siirski lt med avseende på bangardsförhallandena i Stockholm, 

de lan ga tunnlarna och den korta tid som slår till buds för an

Yii ncla ndet av broarnc över s trömmen. 

\' ilka, eller vilket av förut framhallna system- eller rcnl a1· 

kans ke något nylt ·- som kommer att slutgiltigt tillämpas kan 

icke föru tsägas. 
Den Dieselelektriska driften kan am·iindas såväl för per

son- som godstrafik. 
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Alt driva godståg, med ackumulatorer torde däremot icke· 
kunna ifrågasättas, åtminstone icke så länge tekniken ej kom
mil längre än nu. 

För alt belysa delta, torde det vara tillräckligt att nämna, 
det ett ackumulatorbatteri, som skall med säkerhet kunna fra m
fö ra ett 400 tons godståg en sträcka av 180 km. (det vanliga 
medelavståndet mellan valtenslalionerna), skulle kosla ungefär 
en halv million kronor. Enligt statistiken lär det i regel vara 
godstrafiken som får betala persontrafiken, i det att denna se
nare i allmänhet går med förlust. ALL begagna ett system som 
ej Himpar sig för godstrafik, torde ej vara lämpligt annat än i 
speciella fall. För den svagare persontrafiken kunna såYäl d ie
selelektriska som ackumulatorsystemen tänkas, härvid torde 
huvudsakligen motorvugnar ifrågakomri1a, på det all tätast möj
liga tågförbindelser kunna erhållas. Vilket av dessa system 
~tter, som i detta fa1l Himpar sig b~ist är svårt att avgöra. 

Delvis beror det nog på, huruvida de praktiska försöken av 
de Dieselelektriska vagnarna komma aU visa, alt de kunn a 
skiitas av enelast en person (konduktör), eller om för Diesel
motorns passning även en maskinist erfordras. Ackumulator
vagnarna fordra endast en persons betjäning. Generelt torde i 
alla händelser frågan ej kunna besvaras, då den beror a v många 
faktorer, framför allt: naturligtvis priset på elektrisk ström fö r 
ackumulatorernas laddning samt priset p å oljan. 

Ser man denna fråga från nationalekonomisk synpunkt 
sa skulle ännu så länge en fördel vara alt anteckna för kontakt
lednings- och ackumulatorsystem i det vid dessa syslem de in
hemska kraftk~illorna komma till användning, då det däremot 
Yid dieselsystemet utländskt bränsle måste begagnas. Saken 
ställer sig dock olika om det lyckas att inom landet skaffa pas
sande bränsle även för dieselmaskineri . Del torde icke ligga 
inom omöjlighetens gräns alt så kommer att ske. I våra bi tumi
nösa skiffrar se många ett värderikt råmaterial för framställ
ning av motorolja. Lösandet av delta spörsmål torde vara av 
en synnerligen stor vikt även ur försYarssynpunkt, så att vi 
mecl vår alltmer utvecklade molorindustri och våra moloran-
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· · försv·usanstalterna måhända ä ven ombord å h'"gnmgar 1110111 < < , 

,:f~r ::l nya örlogsfartyg, kunde frigöra oss från beroendet av ut
lan det. Visserligen torde blockadfaran, särskilt för oss, med 
,·ar lan gsträckta kust ·och nutida köpmäns och sjöfarandes 

nJ·thct m"toot överskaltas visserligen torde import av oljor slllcL b ' 

kun na fiirsiggå ganska ostört och i alla händelser lättare än 
kol , men risk förefinnes alltid att elt temporärt avbrolt kan ske 
i till fii rseln och något sådant får icke hända. 

Et t tillfälligt avbro ll i driften av en motoranläggning i för-
51-a rets tjiinst kan medföra oer sättliga förluster om icke rent 
a v bidraga till el t olyckligt slut av hela kriget. 

All t som kan göras, bör göras för att vi inom landet m~\ 
kunna skaffa oss nödig krafl, vare sig denna sker genom ut
nyttjandet av våra vattenfall (se längre fram) eller genom fram
stiiila ndet av sprit och torv för värmekrafts ändamål och i sam
band diirmed lämpliga maskiner. Dessa äro i själva verket de 
mest brännande spörsmålen ur försvarssynpunkt - lika väl 
som ur nationalekonomisk. 

F ör att efter denna lilla parentes återgå till jämför elsen 
mellan de olika driftsystemen för järnvägar, bör framhållas att 
iiven om icke oljan ännu så länge kan fås inom landet, torde 
dock dieselsystemet - eller åtminstone det explosionselektriska 
- erbjuda de största fördelarna ur ren försvarssynpunkt, det iir 
till och med bättre än ångdriften i det alt kraft kan medföras 
fiir helyclligl längre sträcka. Dess överlägsenhet i förhållande 
till saväl ackumulator - som kontaktsystemet är uppenbar . 
Det fii r sin kraflkälla med sig och behöver ej några ytterligare 
kraftstationer eller laddningsställen med tillhöriga ömtåliga led
ningsn ät. Bränsleersättningen torde kunna ordnas på betryg
gande säLL med de inskränknigar som ovan angivits med avse
en de på temporära avbrotl. 

Det fd'tn försvarssynpunkt minst lämpade är otvivelaktigt 
kontaktledningssystemet med sina riskabla kraftstationer och 
l1lolorlcdningar. Skall detta syslem i någon större utsträckning 
lill iimpas, måste särskilda skyddsåtgärder vidtagas och under 
krigstid måste ökad bevakning anordnas. 
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S[ls~m al_lmiin regel giiller att, där så ske kan, såväl banan 

som kraftsta lJOn och mntarnät Higgas så skydelade som möjliot 

Desulom mt1sle reserv förefinnas till varje punkt på bana~1 · 
Del lm·de bliva nödvi:indigL all anordna reservstationer på viss~ 
plalscr, lämpligt beliigna såväl från distribuerings- som för. 
svarssynpunk t. 

Dessa reservstationer torde ofta komma alt utgöras av vär

mckraftccnlraler, där icke annan välbelägen vallenkraftstation 

kan vara Himpligare aH anviinda. Likaledes bör del finnas 

>> Sjiilvsländigt m·betandc dragenhclcn> i reserv, vare sig de ut

göras av värme- eller ackumulalorlok. En del av dessa kunna 
erhållas från enski lda jänwäga r. 

Vi se således alt cl clla syslem fordrar en kombination av 
Ya ttcn kraft och värmekraft. 

Det ovan sagda fttr icke fatlas sasom ett ensidigt hävelande 

av försvarels fordringar, ty siikcrligen kommer clcl alt visa sig, 

det den fredliga clriflsiikcrheten fordrar ungcfiir delsamma med 

det lillfigg att själva plalserna för vissa anläggningar viiijas _ 

där så ske kan - iivcn efter m ilitär hiinsyn. Sku lle det visa 

sig all elektrifieringen av våra banor innebure en avsevärd na

tionaldonomisk vinsl få de militiira forclringarne ej vara så

dana alt de Higga hinder i v::igcn. Försvaret red er si~Z noo- och 
\__} ;:,' 

det bör icke vara en hiimsko ptl den nationella nlvecklingen-

lv~irlom, ju större denna senare ~ir, ju bi.ittrc blir försvaret till

godoselt även om denna utveckling skulle innebiira en och an

mm >> lo·igsrisk >> . Man får ta ga litet slörrc >>försäkring », del är 

alltsammans. Det tillkommer icke mig a lt söka utreda frågan 

om i Yilkcn ulsträckn i ng et l fortsatt elektrifierande av våra 

järnbanor bör ske, eller om elektrifieringen överhuvud tage t 

kan vara ekonomiskt bärande, ej heller vi lk et, eller vilka system 
som skola chirvicl tilHimpas. 

Jag har enelast sökt all med några ord framhålla det nu

varande lägel och de spörsmål som cliirmed äro förknippade. 

Att dessa spörsmål i själva nrkct icke äro - elJ.cr böra vara -

främmande för försvaret torde vara tydligt. Dc fordra ti ll och 

med en grundlig ulreclning änn från mililiira synpunkler bland 
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annat till föl jd av all vi f. n. ~iro beroende av kol- och molor

olj cim porl. 
, Spörsmålel bör all tjämt cnergiskl bearbetas och måhned-

,-cl l'l fö ras framåt.>> 
.\ nhåller att få visa några bilder från e lek tricitctcns an

\·iin cl ande lransportväsendels tjänst. 

EieHrici letens användning inom ndgm andra områden. 

[nom den slalion~i ra motortekniken i.ir det icke mycket all 

an !l'd;.na d~iremot har den elektriska belysningen sasom be

ka n ! pa de sista åren gått betydligt framål i och med införandet 

av meta lltrådslamporna. Deras företräden mot de förut an

viin da kollrådslamporna kunna förklaras på följande sä l.t : 

.l u högre en kropp uppheUas, ju slörre del av clct från 

densa mma ntslrålande värmet omsättes i ljus. För alt få god 

ekonomi pä en lampa, vi lken som helst, erford ras diirför, atL 

dess lysande kropp har så hög temperatur som möjligt. Nu 

ka n emellerlid en lwllråcl ej upphetlas till mer }in c:a 1700-

1800 emedan Yid högre temperatur partiklar från l;:oltråclen 

i'ör l'h- ktigas och så småningom blir glasgloben belagd av sot, 

\·arigenom lampans lyskraft i hög grad minskas. Vissa metal

ler ( wolfram, tantal etc.) kunna i molsats härtill uppheltas till 

högrr graci la!. Wolfram t. ex.. till 2000- 2100° . 

:\Ietalltrådlamporna hava dock, utom sitt jämförelsevis hö

ga pri s, hafl elen svaghelen atl de varit sköra och ohållbara. 

Pa senare år har det dock lyckats att förb~lllra desamma, 

grnom atl framstäl la metallen i hamringsbar form saml. direkt 

d rnga de för lamporna erforderliga f ina trådarna. 

Yicl wolframlampors framshillning är processen i korthel 

fiiljande : 

:\l etallen pressas med hydrauliskt tryck till stavar, vilka 

sedan glödgas till n~ira 3000°, som är metallens smältpunkt. 

SinYarne ulhanlTas diireftcr samt dragas seelan genom finare 

Dc h Ii nare, i diaman L borrade hål till elen önskade finleken 

Tids krift i Sjöväsendet. 18 
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erhållits. En wolframlampa med dragen tråd igenkännes därpå 
att tråden är i ett stycke, upphängd i zigzag på ställningen i 
lamp~ns mitt, under det i de gamla lamporna tråden först fra 111 _ 

ställts i U-formade slingor, vilka seelan hoplötts med varandra. 
Lamporna med dragen metallisk tråd äro avsevärt mera h åll
bara än de ~amla och torde kunna användas på alla platser där 
de icke äro utsatta för allt för hårda och kontinuerliga skak
ningar. Genom att begagna 1åg spänning t. ex. 60-70 volt kan 
man än ytterligare höja lampornas motståndskraft i det att 
trådarna då kunna göras relativt tjocka, varigenom hållfast
heten ökas. 

Den elektriska strömmens termiska verkan har såsom känt 
även utnyttjats till andra ändamål än belysning och detta i ökad 
grad på de senare åren. 

Grundförutsättningen är emellertid att man får strömmen 
för billigt pris , särskilt gäller detta om auvändningen för »lms
hclllsändwnål >> , såsom kokning, bakning, stekning, strykning 
och rumsuppvärmning. Visserligen torde elen elektriska stryk
ningen kunna konkurera med annan strykning även vid relativt 
högt pris, exempelvis 15-25 öre per kwt., men redan koknin
gen behöves lägre, högst 15 öre per k wt. och därtill kommer 
att de speciela elektrislia kokkärlen äro gansl'a dyra i anskaff
ning samt vid diskningen ofta bliva ovarsamt behancllacl,e, vil
ket allt medför att man använder sig av kokplattor eller hela 
elektriska spislar varvid vanliga kokkärl kunna användas. 
Detta system medför dock olägenheten av att den elektriska 
strömmen ej kan fullt utnyttjas och således måste elen kunna 
erhållas för ännu billigare pris om ekonomien skall vara den 
bestämmande. Där så icke är behövligt eller där man av andra 
orsaker har strömmen till skänks torde detta system vara att 
föredraga framför andra. En användning har jag antytt i sam
band med de scioptikonbilder som visats från elektrifieringen 
av .Jarnvägarne. Ombord å fartyg - särskilt krigsfartyg med 
dess maskineri för strålkastare m. m.- torde det vara synnerli
gen lämpligt ehuru dock man a1lticl bör hava i reserv tillgång till 
annat bränsle. Den senaste krigserfarenheten till sjöss visar 
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hiin mo t faran att a llt för mycket lita på elektriska installatio
ner ombord och dessas kontinuerliga funk tinnering under 
si öslag. 
" Den elektriska rumsuppvärmningen har icke ännu kom

mil i allmänt bruk på grund av för höga strömpris. Dess 
största förtjäns t är tydligen - förutom bekvämheten - att 
genom lämplig placering samt automatisk reglering av tempera
turen dc av kaminerna avgivna värmeenheterna kunna bliva 
på det mest ekonomiska sätt använda. 

För uppvärmning av vanliga bostäder torde ej högre pris 
iin ungefär 2- 3 öre per kwt. kunna betalas utan att den elekt
riska uppvärmningen skall bliva dyrare än annars.*) 

Ombord torde - med samma förbehåll som förut - den 
e lek triska uppvä rmningen med fördel kunna användas. 

Ä ven för industriella ändamål börjar man mer och mer 
anviincl a strömmens termiska verkan, så t. ex. vid elektrisk 
jiirn - och stålsmältning, zinksmältning, karbidtillverkning och 
den d~irmed sammanhängande frams tällningen av kalkkväve. 

Beträffande fämmalmsindftning bör framhållas att såväl 
vid Jii rnkontorels försöksanläggning vid Trollhättan som vid 
dc anläggningar, vilka Stora Kopparbergs Bergslag utfört vid 
Domnavarve t och Uddeholmsbolaget vid Hagfors sådana re
sultat synas hava vunnits, att de berättiga till förhoppningen 
att denna industri konuner att få stor betydelse för vårt land. 
Huvudvinsten vid den elektriska malmsmältningen är, att kol
äl g~mgen betydligt minskas, nämligen ned till ungefär 35- 45 
% H\' den som erfordras vid vanlig masugnsdrift. 

Den elektriska stålsmältningen (järnsmältningen) har till 
iin clam ål att raffinera materialet, att framställa kvalitestål eller 
vi ssa specialslag av järn och stål, såsom exempelvis kiseljärn . 

Elektrotekniken och vattenkraftpolitiken. 

Elektrotekniken har speciell för vårt land en särdeles stor 
betydelse på den grund, att genom dess hjälp våra stora natur
liga kraftresurser, främst vattenfallen, kunna nyttiggöras . Där--,:·:·)Förhållandet mellan kilowatt-timme och Oal01·i är: l kwt. = 864 Oal. 
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för sammanhänga vattcnl;:raftproblemen hos oss mycket intimt 
med elektrotekniken, varför det synes mig lämpligt att i detta 
sammanhang nämna nagot om vattenkraftpolitiken. 

Utnyttjandet av våra vattenfall ha r sin s~ora betydelse av 
många skäl. Först och främst förbättras ju vår hanclelsba1ans 
i hög grad genom all Yi ej för all producera kraft behöva in
köpa bränsle från utiandeL För det andra möjliggöres genom 
Tallenkraftens utnyttjande uppståend et av industrier som 
fordra så billig kraft, alt elen pa teknikens nuvarande stånd 
punkt icke kan framsl}illas på annat siitL än ur Yatlenkraft. 
:Som exem pel härpå ma nämnas malm- och slålsmällningen 
och önig eleklrolermisk industri, mekanisk framställning (slip
ning) av trämassa för tidningspapper m. m. varigenom för
:\dling av inhemska råvaror möjliggöres. Men för det lredje 
bör även här framhållas vikten av alt vid krigstil!Hille vara obe
roende av det utländska bränslet. 

Ha va vi våra vattenfall utbyggda sam L från el cm kraftl inje r 
utstrålande till städerna ·och andra industricentra bliva vi ju i 
betydligt mindre grad beroende av en eventu cl blocl;:ering. 
Givet ~ir, att landets motståndskraft vid en dylik prövning blir 
en helt annan om vi salunda genom alt i Lid hava tillvaratagit 
våra kraftkällor gjort oss oberoende av de utländska. Valten
fallens bebyggande och ulnylljancle ~ir således ej endast ur lwm
mersiel synpunkt utan ~i\'en ur försvarssynpunkt av stor vik t. 

N u är del emellertid ly\'ärr så, alt f. n. hinder av m~mga
handa slag upprepas mot vattenkrafternas utnyttjande. Många 
vattc nkraflförelag, särskilt i N'orrlancl, hava h af t allt klart för 
att börja en för stora landsändar nyllig och befruktande Yerk
sam hcl, då det hela stoppats genom alt kronan framställt an
språk på äganderätt till fallet i fråga eller delar diirav. Genom 
de härigenom uppkommande processerna har faktiskt snart 
sagt all företa gsamhet på deLta område uneler flere år lamsla
gits och, som dessa processer äro mycket segslitna, är att be
fara, att förh ållandet kommer alt bliva delsamma under ännu 
många å r. 

Diirtill har uneler delta år från stalssocialistiskt håll ännu 
c tl l;;raY framställts, som skulle innebiira et! srart hinder för 
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rara ,·altenfalls bebyggande. Det har niimligen föreslagits , att 
be' ilja nde av överbyggande av kungs:c'\d ra icke skulle såsom 
hit lills bevilja s för all framlid ulan enelast för en viss begränsad 
tid pun kt, och förslag har även framslällls alt som villkor för 
tillsla nd atl överbygga kungsåd ra sku lle stadgas, att dammäga
ren skulle för den kraft som molsvarar kungsådrans valten er-

1:1· a o· a afaift till kronan. Om dessa frågor har i dagspressen en ( ör"! ..__, 1.. 

n1,·cke l envis s trid förts, dilr såväl kungsådrcinslitutcls natur 
so.m den föreslagna tidsbegränsningens påstådda ber ii l ligan de 
ul l'iir ligl ventilerats. Det har huvudsakligen var it politici och 
ju risler som i denna strid drabbat samman, men nyligen har 
fran teknikerhåll en uppsats om kungsådrans natur framkom
mi t, som synes mig synnerligen klart belysa denna fråga, näm
ligen av löjtnant Serrander i Teknisk Tidskrift för den 19 okto
ber d. a. Det framhålles h~ir, hurusOB'l bestämmelsen om 
ku ngsadrans öppenhållande framkommil för alt förh indra det 
stran dägaren genom all överbygga hela vallendraget med en 
da mm sku lle hindra flottningen , fisk ens gång och trafiken i 
nll lendragel, vilka intressen, såsom berörande ovanför och ne
da n fii r fallet ligand e orter, kallades "allmänna >> i mots n t s till 
s:randtigarcns "enskilda " intressen, somvorobundna vid stran
den Yicl platsen i fraga. Som den tid ens primitiva teknik ej 
kii nde till konstgjorda flottningsrännor , fisktrappor m. m. upp 
fann man den enkla och radikala ul\r ~igen all föreskriva det 
en tredjedel av vattendragels bredd skulle hållas öppen och 
f' ri l'ran byggnader. Om tekniken då stått på samma stånd
pu nk t som nn, had säkerligen denna primitiva metod alt till
;.;odose dc s. k. allm änna intressena icke Yalts, ulan i ställ et hade 
!ii reskriYils alt en flollningsriinna, en fisktrappa och eventuell 
en lrafild,ana l med slu ssar skulle byggas. Det ~i.r atl m}irka 
alt de allmiinna intressen för vilkas sl;;ull kungsådreinslilulet 
skapats vida bättre tillgodoses genom elylika anordningar än 
ge nom all h ålla en tredjedel av vallendraget öppet, vadan sä
kL'rl igen fle rtalet fiske - och flottningsintressen ler i va ltcndrag, 
diir kungsachan överbyggts och sagda anordningar vicllagi ts, 
sk ulle belacka sig för utsikten att efler 75 år, floilningsrännor 
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och fisktrappor skulle slopas och i stället vattendraact finae 1 .. "l . . o o opa 
V l t genom elen raserade ·m ellersta tredjedelen av dammbyacr 
naderna. oo· 

N u framställes em ellertid krav p å avgift till kronan för den 

k_raft, som k~1~1gsådrans vatle'n representerar, under hänvisning 
t1ll , a tt e1~ligt l~gen kungsactran skall öppenh ållas även för 

~~nclra al~manna mtressen, som ej i lageri specificerats samt att 

Lillgod~gor~nd e t av denna kraft för d et allmännas räkning vore 
e tt cly_ll kt mtresse. Hiirti ll är att märka aU r eda n vid denna 

lags tlllkom st vaLLenkraftens utny ttjande, nämligen för kvar

nar, va~· känt , liksom de L ~iven var bekant alt h ä rför i vissa 
Jall erfordras st~ingande dammbyggnader. Sammanställes 

dessa fakta så inses , alt det tydligen var i t en orimlighet att 

.s_tadga ~~ungsådrans öppenhållande för ett ändamål, som fa k
l lsk t kraver dess s tängand e. 

.. . Jag har omnämnt d enna artikel, eni:ir den synes mig fr am
stalla proble1~et på e tt enkelt och påtagligen riktigt sätt. 

. H elt nyhgen har regeringen avgjort ett >> vaL LenkrafLsmåh 
l det att den bifallit Tuna fabriksaktieboJaas h emställan 0 111 

rä~.t att. överbygga kungsådran i Skal1bölefors~n u tan n ågon be

grm:_smng av koncessionstiden, men tillfogat vissa res triktiva 
bes rammelser m ed avseende på nyttjanderätten över va Ltenfallet 

så snart det yppar sig nya allmänna ändamål, då domstol dä r 
om skall avgöra. 

Det vore siikerligcn en na tionalekonomisk vinst om stats

~Tiakterna ic~~e la de hinder i vägen för valtenfallens utnyttjande 
mom elen n a rm as lc framtiden, ty det är icke säkert att de se

nares tillt rodda vä rd e nllt icl kommer att förbliva densamma 
som nu. 

Visserligen finnn s valLenfallen kvar - dc d uns ta ej bort

men det kan mycket vi:il tänkas att de om en Lid icke hava 
.sam ma värde som kmftkäl'/or betraktade. 

. I denna fråga vill jag h~invisa till en uppsals av ingenjör 
Arv JCI VV es terberg om »våra vattenfalls Yä rcle i framtiden >> i 
Teknisk Tidskrift fö r elen 7 oktober 1911. 
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lian framhåller däri bl. a . att det är blott först sedan ka

pi tal ned lagts på vattenfallels bebyggande som naturkraften får 

·it t Yii rde, att va ttenkra ften icke är så m ycket billigare iin a ndra 

J•ral'kiillor i olikhet m ed vad man i allmänhet torde vara böjd 

2 
t L t ro. (Detta visas med e tt exempel), att om elen på annat 

siill fram ställda kraften kan göras lika b illig så har vaLtenkraf

ten fö rlorat sitt reala värde, a lt d et genom tänkbara förbätt 

ri ngar inom kolkraftteknik en elen tid måhända ej är avhigsen, 

då de nna teknik kan tävla m ed vattenkraflstelmikcn. Såsom 

del nu är ställt utny ttj as ej m er än 12 i\ 13 7c av kole ls energi 

i !'orm av elektrisk energi. Det kan dock tänkas a lt m an ge

nom förbä ttrade anordningar kommer u pp till 60- 70 7o eller 

j del närmaste ti\1 vad r edan nu kan utvinnas av Yattenkra fLcn . 

Nl1gon ,·iclare utveckling av denna senare å ter torde vara en 

fysisk omöjlighet . 
Slutligen säger han: >> V i veta, a lt våra vattenfall om dc nu 

u l byggas och utnyttjas ha va e tt stor t värde m en vi vela icke 

m ed sii. k erhet något om deras värde efter ett eller par kvart-
, sch! såvida de ej des förinnan blivi t utbyggda och amorterade. 

IIiiraY syn es med rätta elen slut sa tsen kunna dragas a LL den 

nu ,·arande gen erationen icke sLå r till svars m ed all förhindra 

deras bebyggande var e sig genom hämmande lagsLifLningsål 

giirdcr, processer på uppkonstruerad e grunder eller uppdriyn a 

priser. 
Det ~ir i stället vår oavvisliga plikt alt m ed alla medel söka 

hel'riim ja våra vattenfall s snara bebyggande och u tnyttjande. >> 
Det synes mig att man måste livligt instämma i dessa slu tord . 

T illfölje alla mot vaUcnkraftinduslrien f. n . uppresta hin 

der har före tagsamheten inom delta område de sis ta å ren varit 

i ett sorgligt avtagande och det ~i.r endast tvenne större vallcn 

k ral'tfii retag som under de lta år färdigs tälls. Det ena i:ir Stock

holms superfosfat A.B :s a nläggning i Ljungaverk Yicl Lj nngan , 

,Johann isbcrg, el en ii r för en efl'ckt av 18,000 h kr. och iir avsedel 

fiir dr ift av dc stora cliirsliidcs nyanlagda fabrikerna fö r karbid 

O('h kn lkkväve. Det andra ~ir Sikfors Kraftsta tion i Pile iilv, 

Iran vi lket en del indu stri vid L uleå samt Lnlcft stad crh[tll cr 

k ra f t. Denna kraftstation ~i r för en efl'ck t a v c :a 5,000 h k r. 
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Modern trådteletoni. 

Nutidens strövan inom tri\dtelefonien har varit att ut

st6icka taldistansen. Till en början ägnade man sig företrä

desYis åt att förbättra ledningarncs ÖYerföringsförmåga samt 
alt skydda dessa för störingar av olika natur. 

Ledningsmaterialet gjordes motståndskraftigare, arean öka

des, kablar började användas i allt större utstr~ickning, även 

tal- och hörapparaterna gjordes känsligare och stalionsanord 

ningarne fullkomnades upp till automatiskt Yäxelsyst cm. 

Man nöjde sig icke med de en kla konstruktioner som först 

varit r~tdancle p:l Jcclningarne, man gav desamma förhöjd själv

induktion, antingen fördelad punktvis (Pupinssystem) eller ge

nom kontinuerlig belastning medelst omspunnen jiimlråcl, en 

fulls tändig n y bransch i kabelfabrikationen infördes. 

Bronsen ersa l te kopparn. Man gick upp till .f--5 mm .. 

dinmeter p~l tråden. Härmed var myck et vunnet. 

Med en 3 mm . tråd kom man 1,000 km. med en 4,r. mm. 
2,000 km. 

Att yt terligare öka tråcltjocldeJ.>en var en ekonomisk omöj

lighet. Då sökte Inan genom införandet av sjLilvinduktions

spohl r på vissa bestämda mellanrum i luftledningen än ytter

ligare öka avståndet eller rättare lwmma till samma aYs tånd 

med finare lråd. Resultatet blev a tt en 2,,, mm. linje försedd 

med Pupinspolar Yar ungef~ir likställd med en 4 mm . obelas tad 

linje. Kostnaden ungefär hälf'ten. Begagn::mdct och underhål

let av dessa luftledningar, va re sig belastade eller ej, visade sig 

em ellertid förbundet med en hel del olägenheter. 

N ng on fullgod d riftsäkerhcl förefanns ej och med telefo

nens snabba utveckling vore dessa betydande luftnät en Yerklig 

plaga om icke r ent av fara särskilt i stora samhiillen. 

Del var då knhlarne började Yinna lerriing. 

De huYudsaldiga fördelar med kabel iiro: 

l. Störrc frihet från s~h~il tillfälliga som periodiska s lö
ringar; 
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2. ~inskade reparationskostnader (ingen olägenhet av 

·· to rmnr, snöfall etc.); 
' l ;~. Mindre underhållskostnat er; 

J. Slörre förtroende från a1lmiinhelens sida och tillföljd 

diirar ökad frckYens. 

J~ablarne voro dock i taldistans-hänseende teore tiskt un-

1 ·l:·ns11 •1 luftleclnin<>arnepå gruncl av deras elektriska egen-t et do· L ' - b <J 

skr~ pe r. Da kom Pupinsystemel åter till användning och d~l 

yisade sig a ll man hmde nedJi.igga en 1,000 km. kabel I~:e c~ 3 

tl.' l<l som fullt molsYarade de förut använda biista forbm-mnJ. < · · • • 

delscrna. Elt vitt nlgrcnat kabclniit kan även bliva Jlatwnal-

ekmJOm isk l bärande, ehuru omkostnaderna äro avsevärda. 

Kabelanläggningar böra naturligtvis ej förekomma annat 

iin inom och mellan tillriickligt stora samhällen, dc äro själv

skr iYna över vattenområden och inom vissa delar av e lt land s 

fi irs,·a rsviisend e. 

De l har uträknats al.l för Tysklands vidkommande skull e 

det kos ta 50 milJ. mark (30 mill. mark om man sålde molsv a

rande hronsluflnät) för a tt ersätta dc viktigaste Juftled ningarne 

och att en besparing skulle uppkomma jämte de förut om

niimn da fördelame av k abelnät. Dc med Pupinrullar belasta

dc ka blarne medförde dock vissa olägenheter, sLirskilt g~illd e 

de tta Yid sjök ablar, ehuru även sådana kommit till användning. 

'Ian började då alt söka kontinuerligt belasta kablarnc 

ehuru delta fördyrade anläggningen i hög grad. N:lgra jäm

l'ii rbara kostnader har jag icke kunnat erhålla men vill d~i r

em ot nägo l närmare redogöra för en nyligen utlagd kabel av 

dt•t s istnLi mnda slaget. 

För n agr a år sedan u tJades en Pupinkabel över Engels·~'a 
ka ualen från Englands sida. Nyligen har franska telegraffor

' altningcn utlagt en kontinnerligt belastad kabel mellan Cap 

Gr isuez och Abbots Clifl' nära Dover. Den utlades nv kabel

i.a rtyge t Cambria . P å grund aY kabelns yllre likhet m~d en 

,·anlig sjökabel är den rent mekaniskt se tt att föredraga fram 

för P upinkabeln med sina spolar. 
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Den nya kabeln tillåter användningen av de vanliga till
vägagångssätten vid utläggning, lyftning eller reparation. Ra
beln har 4 ledare, var och en vägande 300 eng. skålp. per naut. 
mil e och bestående av en central koppartråd omgiven av fem 
kopparband enligt \Villoughby Smiths metod. Omkring varje 
ledare är lindad 0, 3 mm. järntråd med tätt intill varandra slu
tande varv, d~iröver guttaperka till 10,4 mm. Dämpningskon
stanlen (exponenten) har efter utläggningen bes tämts till 0,00996 

per km. för ena och 0, 00 os• per km. för den andra dubbellednin
gen vid en frekvens av 1,000 per sekund. 

Ehuru icke fullt jämförbara må dock här meddelas några 
v~irden på d~impningsl.;onstant er för en del luftlinjer för att 
visa skillnaden mellan kabel och luftlinjer. 

5 mm. bronsledning 0, 001, 6 , 

4 )) )) O,oo2o2' 
2,r, utan pupinspolar O,ooon, 

2 ,,; » Ined spolar O,oo1o:1· 

Vår nya Gotlandskabel b li r antagligen av liknande kon
struldian m ed elen ovan beskrivna. Den är då delta skrives än
nu under anbudsform och tillföljd därav »förtrolig » »konfiden
tiell» eller rent av »h emlig». 

Med de ovan framhållna anordningarne och konstruk
tionerna tyck es teknikens resurser vara uttömda - åtminstone 
för en tid. Man kom ej längre. Att än y tterligare n edbringa 
dämpningskonstalen syntes ej möj ligt. 

Detta viirde är som bekant beroende på ledningens elektri
ska egenskaper och kan approximativt, för luflledningar åt
minstone, s~i Lias 

där 
(3 
r 

c 

dämpn~ngskonstanten, 

ledningens motstånd per km., 
ledningens kapacitet, 
ledn ingens självinduktion. 
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Härav ses att ju större l ju mindre blir ~· Därav här
Ieder sig strävan att genom särskilda anordningar söka öka 
:Sj äh· i n duk Lionen. 

~Ien detta kan blott ske till en viss gräns. 
Spörsmålet att nå största möjliga taldislans kan dock ses 

ii\·en från en annan sida. 
Den strömstyrka som användes inom telefontekniken har 

en stor betydelse. 
~[o llagningsapparaten behöver e ll visst värde på ström-

am plituden för aH över huvud taget frambringa de fenomen som 
J;:u nna uppfattas av vårt öra såsom artikulerande ljud eller med 
andra ord för att tal et skall kunna komma fram. 

Genom försök är del ådagalagt alt den framkommande 
strömmen måste vara ungefär 1

/ 30 av den utgående för att kom
mers iell telefonering skall kunna äga r um. På grund av dämp
Di ngs fenomen minskas strömamplitudens värde ju Hingre led
ni ngen är. 

.\n lag alt 

i
0 

= strömamplituden vidledningens avsändningsände, 
= strömamplituden på ledningen på avståndet x 

från begynnelseändan, 
c = basen i nat. log. systemet, 
x = avståndet i km., 
(3 = dämpningskonstanten så kan formeln skriYas 

i = i
0 

e- f3x. 
Har nu i

0 
redan från början litet värde, så inträder snart 

·del förhå llandet att i icke längre har nog stort värde, trots 
nlt (3 gjor ts så liten som möjligt. 

:\Ian har genom försök funnit alt (3x ej får överstiga ell 
Yissl Yärde för att talet skall komma fram. Detta värde har 
brukats sättas till 3,5 ä 4. 

U triiknar JJ1an nu med nnvändancle av en viss linjes dämp
ningskonslant dess maximala räckvidd finner man alt L ex . för 
Pn ohelas lad 3 mm. luftlinje talvidden är 1mgefär 1,000 J.;m. 
liir en 2,-, mm. pupiniserad linje omkring 1,800 km . och för den 
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ovanniimnda k on tinuerligt belastade kabeln enelast 350 km. 

För att ytterligare öka talvidden torde enda möjligheten vara 
a ll söka öka v~irclct på i0 och dänned värdet på i. 

Den hittill s brukliga mikrofonen tå!Le ej vid m"tgon ökad 

strömstyrka, åtminstone ej i så hög grad som erfordrades fö r 
all något nämnvärt resultat skulle kunna ernås. 

Det framgå r' 'nämligen av ovanstående formel alt ström

amplituden avlager i geometrisk progression niir avståndet ökas 
i arilmelisk. 

Detta innebär alt om man t. ex. vill nå över dubbla elistan

sen med bibehållande av övriga faktorer (area, dämpningskon

stant c lc.) måste avsiindningsapparatcn göras så kraftig att den 

utgäende strömmen blir 30 gånger så stark som vid de förut an

\·iinda apparaterna och för att nc't 3 gånger så långt fordras en 
HOO gånger så s tark apparat. 

Det var ej underligt att man i det hingsta ej sökte nå bättre 

resu ltat genom alt anlita denna v~ig. Men så hände del sig att 

fn1cltelet'onien fick en konkurrent i radiot elefonien och under 

experimentering med elen sena re kommo tvenne svenska ingen

jörer att lösa problemet med konstru erandet av en liimplig 

s tarks trömsmikrofon för tr:\dtelcfoni. Dc arbetade i ett helt 

annal syfte men med genialisk intuition insågo de belydelsen 
av deras konstruktion även för trådtelefoni en . 

Ofta har stora uppfinningar lillkommit på liknand e om ej 

iinnu tillfälligare sä tt (jämför dynamiten) m en oftast ha' de

kanske ej blivit tillämpade på grund av alt vederbörande ej 

förmå tt gripa situat ionen och ej fattat verkliga in~cbörden av 

de fenomen som uppträtt eller del verkliga värdet av dc kon
s truktioner med Yilka de arbetat. 

Det var år 1907 som ingenjörerna Egner och Holmström 

började experimentera med framställand et av en lämplig mikro

fon för radiotelefon i. Det dröjd e ej länge förrän de insågo att 

deras mikrofonkonstruktion även kund e arw~indas för tråd

telefoni och under sådana förhallanden t. o. m. förenklas. 

Jämnsides med de radiotelefoniska experimenten börjades 

nu försök med vanlig telefonering på långa håll och efter myc-
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];:el ]Jesdir och provande av en m~ingd olika konstruktioner 

Jlåddcs i:in lligcn elt lyckligt resultat. 
Dc apparater som f. n. äro i bruk medgiva en förlängnin g 

~n· taldistansen på respektiYe c:a 30 7c, 50 o/o och 70 '.7• då 

luflled nigar användas. 
.·\ppnraterna äro konstruerade så att olika strömstyrka kan 

atwiinclas Yicl en och samma apparat, beroende på elen distam, 

som skall överYinnas. 
".\Ia tarströmstyrkorna erh ållas antingen genom torrelemen t 

eller ya nlig belysningsa nläggning och utgöra respekli,·e ]/4, ]le 

eller 1 am pere. 
Starkslrömm ikrofonen }ir t. \'. avsedd aU anviindas såsom 

tilliiggsapparat till dc vanl iga, så all på kortare håll användes 

de senare och på längre håll den förra. 
Ombytet sker p å ett enkelt sii tt när hörseltelefonen lyft es 

fran sla rkströmapparalen. En klafl"anordning i.ir anbringad i 

handtage t å hörtelefonen i likbet med hos oss vid marinen, men 

med den skillnad all klaffen måste vara nedtryckt då jag lyss

nar och fri då jag talar. 
Dc nu använda appara terna tillverkas hos firman L. M. 

Eriksson och C:o. 
Ya rjc dag kan man läsa tidningsnotiser vilka överbringats 

>> med sta rkströmtelefon ». 

Inbjudning till abonnemang skeclde den 12 september lHll. 

I riks telefonkatalogen angiYer en liten asterisk strax fram 

fiir nu mret att vederbörand e även är abonnent å starkströms

mikrofon. 

Nya anordningar för skarvning av elektriska ledningar. 

(Lödsystemel Concl uit. ) 

En nyare svensk uppfinning, som torde bliva av stor be

lyddse inom den praktiska elektrot eknikens fält är »löclsysl e

nwt Conduil », som uppfunnits av samma man son< fäst sitt 

nrunn Yicl starks trömmikrofonen . Delta lödsystem förenar en

kelhet med säkerhet och är anvL1nclbart såYiil ombord som 
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i land, såväl inomhus som utomhus. 

Särskilt synes deL vara lämpligt då man hastigt skall göra 
skarvar på sönderskjutna ledningar. En ytterl igare fördelmed 
sys temet är att det icke fordrar n ågon större teknisk vana utan 
kan utföras av snart sagt vem som helst, blott vissa enkla regle1-

iakttagas. (Bruksanvisningen bör följas.) 

Den till skarvmetoden hörande materielen ilr dessu tom av 
synnerligen enkel beskanenhet och kan m edföras överallt. Den 
iir förpackad i Ländsticksaskar av större eller mindre format. 
Vid vissa skarvningar behöves det dessutom en tång och för att 
ej i onödan fördyra m a leri clen har man tänkt sig all vid vissa 
fa ll kunna använda förut till buds stående värmekällor , såsom 
vanliga tändstickor, spritlågor eller blåslampor. A v de kon
trollprov som ulförts av Kungl. Tekn. h ögskolans material
provningsanstalt framgår att sl,arvarne besit ta en hög grad av 
hållfasthet. 

Proven hava uLförts med olika slags tråd såv~i l vad mate- ' 
rial som grovlek be lrMfar, fr ån bronstråd a v c :a l mm. diame
ter , upptill mycket h ård galvaniserad ståltråd av c:a 5 mm. 
diameter, med mellanliggande värden på koppartråd och järn
tråd. Resultaten av försöken äro alt h ållfasthetsförlusten är 
synnerligen liten. 

Den högst erhållna m edeltalsförlusten utgjordes av 2, 84 o/0 

och elen högsta maximiförlusten av 3,08 %, motsvarande lägsta 
värden äro respeklive O % och Om %. Dessa siffror visa en 
mycket jämn karaktär hos sys temet och dess överlägsenhet i 
förhållande till en del and ra skarvningsmetoder, särskilt rör
skarvar och franska skarvar. Vanliga lödda skarvar torde 
kunna tävla med det nu behandlade systemet vad h ållfastheten 
beträffar, men de hava ej samma fördelar i övrigt. Det är 
händigheten som kännetecknar skarvningsme loden. 

Materielen är ularbetad efter de olika fall som kunna före· 
komma. 

Det ligger stor vikt uppå a lt man använder rätt slag av 
materiel och lämpliga skarvningssätt av trådarna innan löd
ningen börjar. 
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Den grundläggand e id en är all trådame sedan de rengjorts 
och pa lämpligaste sätt förenals omgives a v en färdigbildad löd-
1,ropp i huvudsak beståend e av lödtenn , aluminiumskyddsplå t 
och hri.i nnsats. Brännsatsen tändes mot elt plån och lämnar 
del för lödningen erforderliga värmet, skyddsplåten hindrar 
fö rhrLinningsgaserna att komma i beröring med tenn et och trå
darna. I vissa fall (entrådiga ledare av grövre dimensioner 
16,

0
- 2, 0 mm.) använd es dess utom etl förtennt kopparband som 

onl\ i ra s trådföreningen och tillknipes med en tång innan löd

kroppen anbringas. 
Vid sk arvning inomhus kan brännsatsen undvaras, såsom 

förut framhållits. Är det fr åga om enlråcliga ledare skall i båda 
rallen användas s. k. lin.ie-lödplåletr (m ed eller utan hränn sa ts). 
Vid fler trådiga ledningar (ledningssnören) är det lämpligast att 
an\"iinda lödplåtar (med eller utan brännsats). 

E n demonstration av systemet torde bättre än ord visa dess 
an viindbarhet och enkelh et. Jag anhåller därför till sist att 
få Yisa tillvägagångssättet a lt skarva ihop ett par entråd iga le
dare såsom det skall ske utomhus då detta innefattar systemels 

nlla möjligheter. 

Oscar Fredriksborg november 1912. 

Leonard Key. 
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Något om marinens äldre och nyare 

exercisreglementen. 

Vid marinen har fotexercisen lik som infanleriöYningarna 

i ön·icr t varit mera e tl medel än ett ändamal, och har därför 
" naturligt nog vid övningarna huvudvikten lagts på artilleri-

qch · segelexercisen sam t signaleringen. Uneler det man känner 

a tminstone et t halfl d ussin reglementen för sjötakliken från 

1700-talet och dubbla antalet signalbrev, iiro föreskrifterna för 

handvapenexercisen anmärkningsvärt få taliga, oftast instuckna 

på himpliga s tällen i artilleriexercisreglemenlena, varom mera 
i det följande. 

En förklarin g Lill siillsyn lheten a v sådana föreskrifter är 

nog också det förhållandet, att infanterireglementena direkt till

liimpats vid marinen, nägol som ju även sketl i senare Lid. Ett 

bevis för detta anlagande iir, alt ett Hingre fram nilrmare be

hancllat reglemente, >> Sjöexercis >> - härstam mand e fr än 1740-

talet (?) -- vad angår handgrepp och dylik.t vid ))Mousquetterie 

Exercitien)) hi:itwisar till )) landt-reglementet)). Själva eldgivnin

c' en sker likviii en li e1 t sii rskilda bestämmelser m ed »Divisioner 
b " 

LedeYis >> , med >> Divis ioner Rotevis och Giörer Ert biista >> samt 

med >> H ela ordningen >> . Vid övningar i eldgivning följd e man 

tabeller uppstäida i likhet m ed dem uti 1763 å rs infanteri

cxcrcisreglemente. 

Dc nämnda synas vara de äldsta b estiimmelserna uti regle

mentarisk form för marinens fotexercis. 
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Nn ingingo i reglementena för fotfolk ets exercis .en massa 

f'i )re~ kr iftcr , som vid marin en voro alldeles överflödiga, varför 

dc .-.n kli\s t kunde utes lutas i en för denna avsedd upplaga. N~t -

. 1 -· tchn svnes visserliaen a ld ria ha blivit tryckt, men i flot -noJ .JC: (. • ~ u ....... 

~ 111 s nr!' i'· förekommer e tt handskrivet »U tdrag Af Hans Kongl. 

Ma ,·:t ls Nålliga förordning och förnyad e Infanterie Reglemente 

:d ill'n 10. september 1751 Himpat i nödiga mål effler dc omst~in
diglwl er, SO III förekomma vid Kong!. Am:ts staten >> e tc. Delta 
m'rl'fa llcr emellertid ha Yaril avsett för tryckning och har san

nolikt föl jt s ,·id ön1ingarna . 

. \11 skjutskicklighe ten ej kund e bli sä rdeles s tor p å d enn a 

ti d , Ji irs tar man cl~irav , all e tt tjänstgöringsreglemente från år 

1/.J.l lwriiknat en ammunitionså tgång av endast 50 lösa och 

50 skarpa sko tl till >> Mousquett ernC >> för varje hundratal av h e

~iitlningss l yrkan uneler första m ånad en av en expedi tion. Un

dn de n å terståen d e d elen av expeditionen var man iin nu spar
sammare p~t krutet. 

Genc ral -Excrcitier till Sjöss , m ed Canonerne, och Handt

gjl'' ii h rcn , 1111cler åtskilliga Occasioner, efter nödiga T empo. 
L' pr i il Lade A r 1787 >> s k ilj cr s ig visserligen i något vid s t rii cldare 

IIW II iin fö rut \'Hrit falJ et fran de vid armen gälland e förcs krif

ierJJ :l, men överensstiimm er dock i aliL väsentligt m ed d essa. 

.\r 1823'; ) ätergå r man till infanteriexercisrcglementet, 

dock me el unelantag enligt sj ~i t te och sjunde avdelningarna av 

del da u l komna >> Sjö-A rtill cr i Exercisreglemente För Örlogs-Flo t

l :t il . Dessa behandla n~i m l igen >> Mousquet terie E xercisen >> 

s:tml l'xerc is m ed pistol, viirja, g ranat er m.m. Delta >> Mousquet

lni e, s liill dt på e tt eller tvenn e led, men aldrig på trenn e, cxerce-

1':1 s uti Ha nd grepp, Viindningar och Chargen på s tälle l, enl ig t 

In 1':111 t er i c Exercice-H.eglemen te t >> . 
r trettio ar följdes llll de för armen gällande föreskriftern a 

a,· de tta sla g. Om förekomsten, arten och intresse t för d c 
hiira,· hestämda ö.vningarna vid marinen får man en förcs tii.ll

lli ng, da man erfar följande fr ån arti llerireglementena. - *) .Möj ligen redan något tidigare? 

Ti,l.skrift i Sjöväsendet. 
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A r 18±1 säges : 

»H varje ma n skall exen.:crns minst en gång i veckan i sitt 

h n n d v n pen. » 

»0friga lillfii ll cn till Yapenöfning sk ola h ellre mwändas till 
kanonexercis. » 

Ar 1846 ansh1s under Yarjc m ånad av expeditionen för de 

olika handvapnen följ a nd e amnnmilionsmiingd: 

J (:) lösa sko lt, 
·· · · ·· ·· ·· · ·· · ·· ·· l 5 skarpa s koll. ~Iusköter .. 

Pistol och muskedund er .. .. . .. .. . 5 skarpa skolt. 

»S lu ssa rc >> ....... . .... ...... . .. .. 6 skarpa sk ot l. 

E ll a nmii rkningsviir t >> Förslag till Exe rcis -R eglem ente för 

Kong l. Maj: t s F lot tas Lanclsl ig n ingstruppcr » u t kom å r 1854. 

I Yi ssa fall enkla re och ii,·en kortare iin infnnteriexcrcis regle

menlet, har d e t h ä r i från hämln t sina fö res kri t'! er riirand e den 

en skilda utbildningen och spridd ordning, men skiljer sig vad 

manövrerna vidkommer ganska betydligt fr å n d etla. Ti ll och 

m ed benämningarna iiro o lik a i d e t exempelvis Yicl exer c is divi

sionen molsvarar infanteriels ],ompani . 

Divisionens s tåndordnin g Yisas å fig. l. Holcvis k olonn 

framåt från linj e bildas genom Yiindning mol mitten och täl

~wbrylning plutonsvis och ledvi s. Fyrkant molsvara s a,· den 

så l.;allade kre tsform eringen moL rylleri , där leden äro böjda 

samman i en c irkel m ed b e fäl e t innanför. 

å Jt"'rt .. r.\.~tn ... )"\t 
~ c.i'nm<ö.rlöi!no.n-t" 

a., s .. ~on ~l öi1 nethf 

Ii! "U n Sc...-ojf ;c.r.r-

6 'J\"·T"""l 
o .s r ..t 

l\farschlaklen anges till 108 :'t 110 s lcg i minuten . Ladd

ning utföres lik som vid infanteriet i 18 tempo ; det även bru

kade knmmarlncldningsgev~ire t fordra r d ock enelast 10 tempo 

l"ör samma handgrepp. 
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1854 :'t rs reglemente blir av en sam tida förfaltare j krigs

,·elcnskapsa k a dem i ens lumdlingar b cskiird en om il d m en r ä t! vis 

]d·ilik, da han skriver all >> m åh~incla olyck sbr ingan de misstag 

ku nde ske, om , ]l\·ilke l snnnolikt ofta ], ommer a ll inträffa, en 

rran skiirgnrcls floltan land sa tt tru pp sliilles under b ehil av en 

infante riofTi cer, som så led es ej känner del reglem ente, e fte r 

lw ilJ.;el elen från flottan landsalla truppen är ex er cerad. >> 

Heglemcnl et fi ck ej h ell er lå ng Ji,·s lid . I början a v 1860-

tale l ii n'rgav man nämligen delsamma och gick in för alt till 

lii!1l pa infanteriexercisreg lementet ulan in skränkn in gar. Med 

den na sa kernas ordning tycks man också h a blivit fullt till

lrcdssliilld, ef tersom system et bibehöll s i återigen en treUio{trs 

pcrind. 

Geno m gen er a lonle r den 25. sep te mber 1895 heslämdes, 

:1l l iin·n de l d å nyligen utkomna cxerci s reglcm cn lc l för infante

ri et sku lle liincla till e fl c rriittelse vid flottan . Något senare 

den 15. ja nu ar i 1896, faslsliillcles >> Resliimmclser för E xer cis m cc; 

Karhi n inom Flottan >> . Därjämte giillde samtid ig l föreskrifter 

na i 10. och 11. J,apitl c n a v 1882 års arlilleriexerc is rcg lem enle. 

Slul ligen faslslälldes den 26. april 1897 >> Förslag till Ranch-a

pen s- oc h Landstignings-Exercisreglemente för Kong l. F lottan >> , 

,·ilk et Jiingre fram avlösts nv >> Excrcisrcglemcnte för Flottan . 

If. Ha ndn1pen och la ndstigning >> , d en 27. december 1904. Aven 

dell a befinner sig nu und er omarbe tnin g. 

(ie nom kustartill e rio rd e r den 12. november 1902 anbefall 

des 1897 ars onmn iimnd a förslag alL gä lla iivcn vid det ch\ 

nyb ildade kuslartillcriel , dock m ed unelantag för vad rörd e 
l:tnds[innino•H exerc ' · l ] otl ·1 l ·1 • • •.• · " n< , " IS mec )::t ~anon oc 1 ant s lig nmgsp.Jaser 

~en hi laga - , Yarjämle personal beY~ipnacl m ecl ge ,·iir skull e 

()'as en ligt iildre fÖr es krift er. 

Oeksa 1904 å r s reglemente giill er m ed molsYnrande unelan
tag 'id kus la rlillerie t. 
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DeL första för flottan utgivna artilleriexercisreglementet 

e ll e r å tminstone d e t äldsta , so m blivit bevarat till vår tid, ä r 

>> Excerci li er Medh Slyckerne Till Siiis ». E tt exemplar härav 

- originalet ('l) - fönaras i n o tlans arkiv. Det saknar upp

girt rörande dess :ollder, men s.vnes date ra s ig från ticl en när

mast sekelsk ift e t 1700 eller iir möjligen n ågot tiotal å r äldre 

Heglemenle l inledes med en lång li sta i)ver dc 66 hand~ 
greppen , varpå följ er »För k la rings Ö f w er Föregåend e Puncter 

An g~mde Exer c ili c rne ». 

Da en övn ing ska ll biirja , kommend eras »Öfwer alt Stå 

Klar vVidh edra S ly l,; ell», viike l »Ähr så till fö r s låendes, a tt 

lVfans kap peL, som wijdh Slykel Com menderal Äln, s l ~il l e r sigh 

Halfpar lcn på hv n rd era sijdan om Slyke l m cdh H~ind crn c I Sij

dan , unel anlagandes dh en sa mm e som Commencl erar S lyk et, 

Blifwer S låend es Bahker om D ruhnm m edh vVänsle r Handen 

T Si jd an , H ållandes Högra Hand en p å Canunaren m ecl h tum

m en p å f~ngholl e lh. >> Så vieilager själva exe rcisen, bes lå ende 

i handgrepp ens ulfiirande i r eg lementets ordningsföl jd . Bland 

cl em höra till l addningsarbetel excmpehis: »Fa ller Kruuthor

nel !» -- »Kruulhorn e l I Högden! » - , Opnal medh Täncl erne !» 

- »Gnugga Sönder Krulhcl! » m . fl. 

Ej h ell er niislpttföljandc reglem ent e inneh åller några d i

rekta uppgifter om are l för dess Lillkomsl , m en är d e l aLL hän

fö r a till 1700-ta lcls förrn h ii lfL (17-!0-lalel ') 17-!1 '?). Dess ur

sprungliga titel, om del hart n ttgon egentl ig s[ldan, h ar ej heller 

la l i l s ig s ii k ert u l forska. D el i flolians ark i v fön ara el e exe mpla

ret, viik e L är s~irdcl es prydligt lexlal , biir [t r yggen tit eln , s jö

E xerc is » och e ll dy likt i U ni ve rsi tetsbibliot ek e t i Lund kallas 

diir »Exercis-Reglem e nte för F Jollan ». 

Ut i reglementets försin del talas »Om Ber edning Till 

K lart Skiepps Giörnnde och E xcrc ice >>, und er d e l el e n and ra, 

v ilk en erbjud er n ågot m era intresse, h aneliar >> Om Exc rcitien 

mccl Canon cr , l\ [ousqvelle r, Pis toler, Grana ler och b lancka 

\ \ ' apn ». 

Se rvisen anges här k a tego riskt till 9 man - om n ågra oliJ,;a 

pj~issl ag tala s icke. Handgreppen har nu minskats till 11, en 

-- 289 -

))J ol t skenbar förändring, emedan å an dra sidan en jämförelse

,·is 1JLsl räc kL tempoind elning blivit genom förd . >> Med räknan 

det av Tempoerne Conl iuneras tills m anskapet d em s icHkrafse 

i ord n ing kunna w}irk sUilla. » 
E fter vad det vill synas, h ade fi ollan unel e r s tor del av 

1700-lale l ej exer cisen b esl}imcl geno m n ågo t o fl"i cielt rcglc

Jll Cll te . Troligt är v}\1 em ellertid, a L t d e niinmda reglemen ten n 

utgjord e e ll slags s tomm e, v ilken begagnad es och utvecklad es 

a1· hefiilha varna alll e ft e r oms tän dighe terna . Vissa clirekliY c r

höllos dii n ·icl genom o rd er från h ögre o rl, och innchöllo d en 

ti dens ljiins lgöringsreglcmenlen en del föreskrifte r av n}irn hc

sliik lal inn ehåll. I 1741 å rs sjöregle mente anges cxempehis i 

a ,-del n ingen >> UndeiT ~i l telse r om en Sjö-Capi tains E m bet s d ela r 

och pl ikte r wid expeditioner till S iös » senisern as s torlek till 

vid 24-pundig kanon 7 :"t 8 man , 

18-punclig 

12-pu ndig-

8-pundig 

ö-pundig 

k an o n 

kanon 

k a n on 

k a n o n 

6 
f> . 

4 
3 

a 7 111an, 

:1 G •ll1Hn, 

a 5 111:111 , 
t't 4 m a n. 

E nligt samma reglemen te skall m an allLid Yid exercis h a 

gjo rt klart skepp >> p å d e l fol ckel sä m ycke t bättre vid all de , som 

hiir Iii hörc r , må kunna wänjas ». Unele r sjöexpeditionerna 

skulle l"örs la m änad en , >> under hwilken tid e:rerceringen m ed 

Stycken och till m åls skiuland e m ed skarpt på utkas tad e t un 

nor i Siön förn~imligasl und er händer tages », för varje hundra

tal ma n beslås G skolt. D en övriga lid en var man iinnu spnr 

s<tmmare. 

Den a r l 756 bildad e s. k. arm en s rioiLa exercerad es troligen 

eft er ör logs flo lians reglem enten - r ll , >> General -Exercilicr till 

Sjiis, med Canonernc, oc h Handlgj ewii h ren , u n der a lskillige Oc 

cassio ne r, e rt e r n ödiga T c m p o. U pp6i U a de .-\r 1 787 », a v ringa 

int n'SSL' - iinda till 1796, då »Reglem ent e rör Exercisen Med 

Can1JI1e r !'ör l~ongl. Arm eens FJolla >> ul ga ,·s. Della ,·a r e ll en 

kelt li te t reglemen te på enda s t H s idor , m en kl a r! och r edigt 

sa mt l rols s in korth e t jä mförelsevis full slii.ncligl.;' ) ---
*) .:'i 1·rn i »R egll' llJ r nh ' , h nnrftf'r T jcnstgöri n gr n komme r ~t t h c-
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>> Tillunch·ikande aY Yicllyi'Lighel, niimns eJ· vid var]· e a ·b 
. · · l ete 

harl: ns N:o som det skall förriilla, såsom redan utstakat i För. 
delnmgstabellen ». Denna meddelas å ett särskilt blad , som där . 

. PI~lll e .u p ptager figurer Ö Y er manskape ts p la t ser Y id pjäserna 

Iran 111ckor - 2 man - till 36-pundiga kanoner - 12 man 

U ti tabellen anges ö,·erskåclligt servisnumrens göromål, men viii 
elen pa samma gång nna en handledning vid besättandeL av de 

olika posterna ge11om atL fordra Yissa egenskaper hos inneha. 

nnna. Så skall en Yara »Vig och Befaren », en annan 

>> U pm:irksam », och till vissa sysslor bör man utYiilja »En 
)umstark ». 

1\anonbetjiiningens grunclst~illning Yicl en 18-puncling visas 
il fig. 2, och utgöres den a,· 10 man: 

N :r l Commendeur: 

2 Viskar , s~ilte r ann: 
3 Siiller in Cat·dus ; 

4 IlemUn och si iL l er in Förlacld ningar ; 
5 Hemtar och siiller in Kula: 
6 
7 

8 
9 

)) 10 

Pål~indare ; 

Klarar taljan ; 

Second Comm endeur. 

Hemtar och s~ill e r in dubbelt Skarpt; 
K r u t hem ta re. 

Vid exercisen omnämnas enelast 11 handgrepp, och äro 

hloll Yiskning och laddning uppdelade i n ågot , som motsvarar 

tempo. Sjiilva de tta ord förekommer emellertid ej i hela boken. 

1787 års r eglemente fi-ir iirlogsflollan blev långlivaL Ej 

förr iin år 182:3 ullrängdes de t av ett. nyll, »Sjö-Artill eri Exer

cice-Reglem enl e För Örlogsl'lollan », fastställt den 5 . juni nämnda 

ar. De t iir uppgjort med dess niirmasle föregångare - 1796 

stri cl c1 s unrkr E:qwd itimwn Jtw rl .K on g l. Arme<' n s Fl ott as Fi nska E sca· 
d<• r·. ).r 1788» (,\ bo s. 1\ .) -ss. 84-Hl4 - och »T.i enstgö rings-R egle

nw ntr fö r 1\:ongl. J\ rm cc ns Fl o Ha » (Stockholm 1796) f inne r m a n. lik

so m i 1741 å rs tjii nstgö rin gs r<•glcnw nte . fö reskri fte r rör ande a rtilleri
tj ä nstr n. 

Armens f lott a >H<• dörcna des lll<'d el en önig<l fl otta n i'u 1823. 
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, . rco·Je menl e som mönsler samt till anda och uppställning 
.a1 s to 

n·ehr likt de samtida ntlänclska reglementena. 
1111b ' 

'30 

}rJ o 

!i o 

-ro 

O l 

Serviserna. ~iro något minskade i förhålland e till arm ens 

f'l olta, oc h har nummerbenämning på karlarna vid pjäsen för

snmn il. En 12-pundig kanon betjänas av 6 man: 

Comm endeur; 
Ca non -Kaslare, Baxar och D11111par: 
:\Ia noeu\Tist, Klarar Taljan , svablar och sandar ; 

Eldslii cka.re ; 
Laddare; 
K rullwml are. 
.'\ ven handgreppen likna dem vid forna annens fl olla . 

Antale t har dock stigiL till 18, emedan till pjäsexercisen nu ocksa 

riikn as öppnandet och slängandel m. m. av J.;anonportarnn . 

Indeln ing i tempo för ekommer i mycket ringa utsträckning. 

Handgrepp uLföras al lt så \'anligen omedelbart p:\ kommando

ord l'l, ol'ta pä enldastc s~itl. 

Exercis -Reglem ente för Kong!. Maj:ts Flotta », som utkom 

l 8:·Hi, ii vercnss tiimm er mycket i principerna mecl 1823 års r egle-

11Willl'. DeL är nppdclal på ldt avd elningar, ntrav elen första 
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behandlar örlogsflottan under det el en andra - den i all sin 

korthet (58 sidor) intressa ntaste - gäller >> F ör 1\anonslupar, 
Kanonjollar och Mörsare-fartyg ». 

Den s istnämnda s ki-irgå rdsflollan i-ignade delen ';) innehål

ler å tskilligt, som egentligen ej rör exercisen , e medan »i anse

ende till brist p å sjö-befäl , de l ofta uneler krig inträffar, att be

fi-ilhafvare på kanonslupar oc h kanonjollar tillsiiil es fr ån armeen, 

så har, på det att desse s is tnämnd e måtte e rh å lla n:1gon känne

dom om sagde fartygs inredningar m. m., det hufvudsakligaste 

d i-iraf, hlih·it , jeml e l"öreskrifl erna för exercisen , hiirs tädes upp

laget. » Så bes kri\' es cxempel\'is kanonsluparnas utsee nde och 

dess inredning i rum. E tt av dessa är »d e t m edlcrs la , lwari ka
non e rna';";') hafnt s ina sti-illen >> . 

Seniss lyrkan utgö r vid 24-p undiga kanoner och mörsare 

10 man - kanonjoll arnas 24-pundiga kanon endas t 5 man -

,·id bombkanoner 8 man och vid 3-pundiga pji-iser 3 man. Pjä

serna betjänas alla p~l likartat säll., och kan fiireskriflcrna för 

handhavandet av en bombkanon g~illa som typiskt exempel på, 

hur man för 75 å r sedan exercerad e Yid vår skiirg~'trds flotta _ 

Bombkanon en se rverad es som nämnt aY 8 man, och dess::~ 

YOro fördelad e Lill dc olika lji-inste rna på följand e siitt: 

N :r l - kommendör, med slyckelås, slagrörs viiska och 
rym nål ; 

N:r 2 
spak; 

N:r 3 
4 
5 

pass ; 
N :r 6 

)) 7 
8 

sekundkommendö r , med S\'ansspak och clump-

laddare, m ed puderdosa ; 
Yiskare; 

dumpnre, m ed dumpspak , framlag och Yatlen-

skolt langa re; 
krutlanga re; 
forsiare med skoltsä llare och -lina. 

*) Denna ön• t· on ssUimm c r nära helt och hålkt mod »Exercisc
R eglcmrntl' fö r Sldi r gå rd s-Fart~·g », ett i f lotta n s a t.· k i v fö rYar at m a
nusk ript, rlär rogi st ror at för å r 1829. 

**) En bombkanon oc lt en 24-pundig ];:,mon . 
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~fa nskape ts gr und ställning vid pjiisen synes å fig. 3. Grund

.. 11 in"· in t·1aes m ed »kla ckarn c tillsam111an s, lif,·et rakt , ar-
sUI n t'1 c ;::, ~ .. . . . 

'Hill' utsträckta längs kroppen , Il and erna oppna , m ecl Jlntan 
111 • 1 .. 

l l·t ren sa m t ö« on en hislad e på k ommene oren ». J1] 0 < , b 

3 o 

7o 

5o 

1 o 

Sjiilva exercisen vid pji-1sen omfattar 11 handgrepp . Sicl 

rik tninge n verkställdes å ski-i rgå rdsfartygen genom deras eget 

J iig g~1 ncle i viss kurs i förh å llande till målet på kommandoord e l 

d1i ktn och skjuta !>> Då spänner vid första tempo n:r 2 han en , 

ko mme ndören insäller slagröre t i fänghålet - »ifall röret iir 

l"ör tjoc kt, afbryles delsamm a och kaslas utom hords >> -. och 

ropar »i.,:anon klar' », Yarvid b e fällla\·aren l~igger sig p å lm ii. pa 

diiekl'l ba kom vattenpa sse t. Andra tempo b es tå r uti , a ll n :r 2 

rii ekl'r fyrsträngen till de n riktand e och alt fartyget lägges 

hor iso nte llt efter vall enpa ss genom förflyll11ing a\· b esiillnin 

gen. Sa , id tredje tempo kommenderar den r iktand e å rorna 

lö r f: 1r tyge ls vridning ; d u riktarens iiga, sik tet, förlikningsspet 

sar na och målet bli ens, avfyras skoltet. 

.\ven inn eh åll er r eg le menlet en del om roddexercis , i)vnin

gar fö r »liiltels resand e och brytand e >> , iintringsexercis m . m . 

Pa det h ela taget iir 1836 ars r eglemente klart och redigt 

uppslii llt , och föreskrifterna ges med gott språ k utan onödiga 

u ll iigg 11 i ng a r. ____, Som bi ha ng följ er n ag ra genera l fördclnin gs
tnlwller. 

Som förnl niimnls , exercerade man uneler 1800-talels för s ta 

dl'] vid örlogsfiollan s pj~ise r p å enklaste s~itt , såsom 1825 å rs 
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reglem ente visar oss det. Emeller tid ansåg man erfarenheten 

ha visa l, alt dessa >> o mil i läriska reglemen len >> medförd e dålio 

.exercis, varjämte man fann , a lt den nämnda omständighete~ 
bidrog till a lt k anonexercisen föraktades och ansågs vara sy11_ 

n e rligen tråkig. Diirfiir införd es i England och s trax därpå 

ii ven hos oss e l t exercissäl l, som niirmade sig del elen tiden vid 

in fan leriet mwii n da. Redan 1836 å rs r eglem en le iir et t tydligt 

förebud till vad komma skull e; i och med de lta är tempoprin

-cipe n å terinförd. 

Fullkomligt enli gt dc i E ngland antagna grunderna utar

betades så >> Exercis-Reglcmen te för Kongl. Maj: L s F lotta>> . 

Förs ta avdelningen härav inncl'aJlar >> Artilleri-Exercisen å seg

.land e fartyg >> och är faslsliilld den 22. april 1841, m edan elen 

andra , >> Exercisreglemente för skiirgårdsfarlygen >> - tryck t i 

Slackholm 184~1 - , sa knar f:1slsliillelse. 

Första avdelningen innehåller uppgift er om artillerimate

ri elens anordning, beväpning';' ) och fördelning av p ersonalen 

samt föreskrift e r för exercis med kanoner i fyrarullalådor och 

-~viarshalls-hweller samt med Carronacler. Vi dare föreko m ma 

en del föreskrifler rörande hastig skjutning, exercis med för

stärkningsmanskapet m . m. och i en bilaga »riktning till Con

cen l r er ad El< l». 

Grundställning intages a,· var man på hans besliimcla plats 

sa: >> Manskapet a f fiirsta delen gör en fjerdedels ve n s ler om, 

och de t af andra delen en fjercledels höger om, ell er intager 

en viinclning emot porten, likviii icke större, ~in att }war och en, 

genom hu fntd e ls \Tidning, lw n obehincl rad L se Kommendören. 

Kroppen håll es rak , armarna , riilt nedhiingande, klackarna till

hopa och fötterna nli r}it vink el mol lwarandra. Orörlighet och 

lystnad iakllages. >> Servisens platser Yid 30- och 36-pundiga 

pjiiser framgå av fig. 4. 

Handgreppen Yicl pjäsens - i fyrarullal åda- serverande 

iiro 8: >> Rikla 1» (4 tempo) - >> Färdig !>> (2 tempo) - >> Fyr !» 

*) Be\"äpni n gT'n utgöres aY huggare, pi stokr (för underofficerare). 

muskeclun llcr . >> stussil re >> . muskötl-er (för r ese n · i 111 ä rsa rn a). 8cn·iser

na ha muskötter orh pika r. Diirtill fiml>lS ii n tC' rbil or. 
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_ ,,Tiipp ninghålcl! >> - >> Hal-in !>> (2 tempo ) - >> Viska !» (6 

tem [lo) - >> Ladda! >> (1Uempo) - >> Till bords !» (3 tempo). 

Exercise n med spakarna vid fyra rullalåda omfattar 21 hand

grepp och exercisen m ed portarna 4 m ed intill 6 tempo. Såso m 

\'lterligare exempel p å särskilda handgrepp kan niimnas, all 

;, Surra kanon erna - inombords !>> utföres vid Marshalls-lavett 

i 8 och »Byt om - Förrullar l» vid fyrarullalåda i 10 tem.po. 

Och sa avs luta s exerc isen kungligt genom att >> At'lropp! >> för

siggar i 5 Lempo med lika m änga s~irski lda k ommandoord, och 

· iir Y;Irjc lilel s teg minutiös t beskrive t i r eglem entet. I 1836 år s 

reglemente k ii tmer man endast d en enkla b efallningen »Skiljs 

M! ,, fi ir mols,·arande sa k. 

I. l & ... le;. c.~ ... ,. .. ä-. l 
k_ c;..l"\on\<:,C\...s.fo..l"'L }

0 

t:-

Cl 

~\~u.i\O:.i'htO."r ~ .. 

1 I..LJ.s l ö."" k .. n ö-. 
t)~ ~(l..l\ O n)Go. <.J 'ta.r ~ 

o ~ .. ~;" " ~
'}:c,)'Y't m g.,... d \l r 

-\ ndra delen av reglementet rör , som ni1mnl , skiirgånls

fq r lygcn. Det visar ungefärligen sa mm a inneh ~1ll som 1836 :h s 

regh'me nle och ~~r i förh å lland e till första delen enkelt och 

kon cis t. Del la belingas ej blott a,· den enklare materielen , 

uta n har tydligen haft sin grund uti , a lt dess rörfallare hysl 

nwra frams kridna åsi kt er om exercis metoderna iin miislaren till 
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den a vdelnin g de seglande fa rtygen få ll p å sin lott. Han har 

dock ej rikligt lyckats slita s ig fr ån den r ådand e uppfaUningen 

och vad exempelvis rodd exercisen angår, h a r antalet h andgrep; 

ökats fr ån 13 till 16 för rodd å ror och fr å n 9 till 10 för s tyråror. 

Liksom i för s ta dele n har exercisman sJ.;apel s ind elning i 

nummer bortfallit , och nämn es va r och en efter s in syssla . 

l~anonbeljäningen s grundställning vid en 24 -pundig kanon vi

sas såsom exempel å fig . 5 . 

l.lv.S~a•~O o o2.l..o.SS"',.e.. 

Jl.r~<t~iirnt0 • cJiru.i'r.ä.n-C 

• 
o 

.1\•rnt>tuSö,-

D o o 
Z'-Y"n)"r-1..-1 Cl..'1~"'""'L 

Pjäsen s cle,·ation vid skjutning b es liimmes så , a lt en viss 

del av elen p å trumfen anbra gta förlikningen skall fiir e tt Yisst 

avstånd synas ÖY er siktskå rans bollen , och medd elas följande 

»skjullabell»: 

l ~el av för- J_Avstå~d i aln~ 
ltkn. synhg Kul a l Skrå 

1 l 

4 

hela 

l:iOO l 
900 

1200 
l 
l> 1200 

300 

600 
900 

1200 

I r eglem ent et b eskrives iinlringen 11Lförligare ~in tillfö rene . 

På k ommand oord et , .\ntra !» skall bland annal - 2 tempo 

o>)\ntringsafd elningen s manska p, samlade omkring s in anförare, 

rusa ombord p~\ d e t fientliga fartyget, n edhugga alla dem sont 

göra motstånd och söka a ll unel er strid e n h ålla sig viH slutna. » 
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De l följande r eglem ente t - >> E xercis-Reglem ente för Kong!. 

\J n .i: Is F lo ila >> a v den iW. mars 18.J.6 - Log fulll ut stege t, cl ~ir 

dPI reda n djärva fr å n 1841 lvek a l. E n h el d el r örelser , som 

alldl'lcs ick e lämpa ·ig fö r exercis i tempo, ä ro h ~ir uppdelade. 

:\ n • n a n ta le l handgrepp har öka ts. Så ingå r nu i spakexerc isen 

~j lllindre ~in 25 såda na. För 6itlvi sans skull m å em elle rtid 

l'rkiin nas, alt sjiilva pj iisens b clj iinand e n ågnl om ock ob e lyd 

ligl fii rc nklats. 
U n de r expecli tio n skall , föres k r i ,·er r eglemente t, varje ser-

1 · i ~ fii r övning b es lås m ånatligen Yid kanoner och karronad er 

:2 l ii~a och 3 skarpa sk o lt och ,·id bo mbkan on er 2 lösa sko lt , 2 

ilt aliga kul o r och 2 b omber. 
L' nder det all skärgårdsfloli a ns r eglem ent en förut ut gjo rt 

del< H a v reglem entena >> för Kongl. Maj :t s Fl o lla >> , erhöllo d essa 

lk m in dre fartygen i och m ed >> E xerc is -Reglemente för Ka non 

halar >> e ll fr ån örlogs flottan skill , delvis till och m ed artskilt 

dvlik l. 
F örs ta anl eln ingen, Fartygs exercis >> , lryckl 1848, följ er 

grund sa tse rn a fr å n de t 18-!6 fa s ts iiilida r eglem entet. D e t öve r

L'm ~Li i m m er till inneha ile t m ed s ina n iirmas le fö regån gar e, m en 

uppsliill n ingen ä r en n y, i de t föreskri fterna t'iir de tre fartygs 

l~ p e r na och de fe m pjii sslagen Hisas jiimnsid es, d å olikh eter 

lii rl'l~o mnu1. Denn a senare m etod h ar framlYin ga t det sy nn er

ligL'Il o tre vliga , m yck e t (\·iirhreda format , som sä rskilt utmiirk er 

dclla reglem ente. 
l' lg ivningen av den berönl a a vd elningen p åsk yndades pa 

l'll lii r arb e tet m enlig t siilL E n n oggrann gran skare kan nog 

ock sa upp läck a en d el b ri ster , o full s liindigh et och inkon sek,·en s, 

~om hii ra Y hlevo fö ljd en . 
.\n clra avd elningen. Ba ta ljon s- och Brigad -Exercis >> , 

tn (' k l 185 1, är ett slags r eglem ente för den fo rm ella taktik en . 

Som av överenss tämm elserna m ed dess föregå nga r e*) fra mgår , 

har skä rgårdsfa rtygens taktik knappas t tagit n ågot m ärkbart 

*) >> S.iö-Tact ik för A n n ePTI S - F lotta >> , s tockh ol m s slott den :1 5. 
tnnj 1785. och det d ä rp å stöcl rl a >> Und e rd å n igt Projoc t till T actiqu o för 

:-.; k ii rgn rd s-l<' a r tyg en» , fa st ställt elen 3. apri l 18:23. 
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s teg framål seelan 1700- talct. 

står i huvudsak oföriindrad: 

3 plutoner bilda e n division 

Aven ind elningen i förband kvar

plutonen b es tå r ännu av 2 far b rrr 
J t), 

och 2 di visioner en ba talj on. En 
nyhet är em ellertid brigad en, som är d en taktis ka enh e ten och 
utgöres av 2 till 4 bataljoner. 

Den sam ling definition e r , sombinleder r eg lem ent e t, förefal

ler överraskande fullst~indig och språket och uLl ryckssättet är 

d e t: allra b~ista. Av kolonnformer n~imna.s: höger , viinster och 

blandad, enk el plut o ns-, öppen och sluten , clubbel kolonn ,. 
,· 

t ven n e enkla s n m t di vision skolonner. 

En i ögonen falland e likh et föref inn es m ellan exe rcisen 

m ed skärgårdsfartyg o<.:h fotcxcrcisen , vilk en ock varit elen 

förras mönster. A ven d c und er rodd begagnade kommandoor

den iiro infante ri e ts ganska lika , nuvid ve rk stiillig hclsordet 

"marsch !» genomgående e rsiiiles med »roi» U nele r segling, 

blås t eller då annars ej h e l"iilhnvarnas röst er kunna göra sig 

hörda, anbefallas rörelserna medelst flaggsignale r enligt s ignal
boken. 

Dubbelkolmm en varj e hatalj o n formerad i Lva slutna 
plutonskolonn er - ii r skiirgånlsflottans grund- " uppställning ". 

Den begagnas alltid för triifl"ning och vanligen som i nlednings

rörelse vid manövre r. Den form eras p å sl~i ll c t frå n linje på de 

bå da mittelplutonerna e fter bataljonsche fens kommandoord 

>> Dubbel kolonn - Ro! >> Tredj e pluton chefen kommenderar 

diirvid >>Tredje pluton riillning till venster !>> o<.:h fjiircl c pluton 

chefen »Fjerde pluton rii ttning på N:r 71», övriga , N:r plu ton 

h aH L höger (halft Ycnslc r ) om - tillbaka ro !>> H ockl en anträ

des genast å L mot sa lL sida mol fronten , första och andra pluto

nerna så, att d e komma Lva fartygslängel er bakom cl e i tä ten 

liggand e tredje och Jj ii r de plutonerna , fem le och sjiillc pluto

nerna så, alt d e komma y tte rligare h å fart ygsliingd cr tillbaka. 

Då alla kommit pä sina platser , kommend e ra plutonch eferna 

>> N:r pluton stopp fart - halft venster (halfL höger ) om - rätt

ning till nnsler (p:\ N :r 9) !>> Andra mnnöHcr ske p å liknande 
sii lt . 
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J:· nl"ii r es r e«lemenl e l m ed >> Sjö-Ta<.:tiken >> av å r 1795 fin 
. ,tl . b . • . 

. a tl det m ed s ina m a nga och s tora förtjänster 1 nssa 
JC I" !ll,lll , ,.. . f ... 1 
.• 11 doc k slår tillbaka för de t s is tnämnda . l"o res kr~ Lenut ~~Lo 
l,t ·· ··· 1· l • · JJ <>urer "Or ,· sa l"u llst~indiga som dar, varJam le sa~nac en ~v b .. b , 
( .) 1 •l s· 1]·e·1· :1·1·o mindre JiitUönståeli!!a ~in onskvart vore. 
:t! l c 11 < e c ~ ' • . . . _ u . • . • _ 

E li nytt >> Excr<.:Is-Reglemenle for h.anonslup:u , Kanonjol 

·l "'fo:·J·sarcfartvn·,, san ciau-en r edan 1854, fastsiiilit d en 21. 
Ja r o c l n . J b " ou c • . : · •. • , 

r il Det ta innebär en återgang eller atmmstone e tt nannande 
[l p . . l l . b ty l r" t in . 1 ··l lt·e ''nmds·ltscr i d e l tcmpomc c nmgen c c tb -tJI :l ( b c . . . • 

·· J· t . Docl· förekomm er ~inmt Ytd exem.pelns bombkano-s k ran~ s. ~ . . 
ner 7 handgrepp m ed in till 6 tempo (lad<lmng). 

E n nvh c l för delta r eglem ente äro föreskrift erna angående 

l (Jc !i«n i;1askanonen , dess ilandföring och o.mborcltagning samt 
an ., " b .. . . ') ro· 
cxcrcisen i land . Gruncls La llnJng m. m. nd denna - 1~ -punc tb, 

·· " _ 11·1;11at· elen Yid motsvarande pjäs ombord. se i1 g. v ..... 

1.\ .. o..S Sa.rll.() 

~i.;S6. 

En stor del av r eglem ent e t upptages av >> Allmö.nn~ före~ 

skr i lll' r och upplysningar». Dessa gälla dels tjiinstgönn~cn . t 

allJniin h e l - ex. befbilsleck en, bogsering - , dels enbart arllllen

tj ii nsll'n. Så behandlas siirsk ilt riktningen vid sk jutning och 

k ~1 stni ng rätt ut förligt, varigenom reglementet på samrna g~ng 
utgiir en sk jutins truktion i sammanträngd form . Direkt skjul -
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ning b egagn as p å avs tånd intill 1,500 alnar, på längre dis tanser 
~ir s tudsningsskjutning föres kriven, såvida vatteny tan är jä11111. 

Sannolik h e len att tt·äfTa säges då vara störst, när målet ligger 
i närheten av tredje nedslaget, vilk et motsvarar ett avs tånd av 
1,600 tiU 2,000 alnar för bombkanon och 24-pundig kanon. 

E j heller vid örlogsflottan bibehölls länge den exercismetod, 
som införts p å fyrtiota let. Efter en kort men kraftig glanspe
r iod försvann den med >> Artilleri Exercis-Reglemente för Kongl. 
"Yiaj:ls Fioltas seglande och Ångfartyg >> , vi lk et erhöll sin stad
fästelse den 28. december l 861, grunda t på ett föregående år i 
Eartskrona tryeld fö rslag. Såsom exempel på el en rent av om
,·äh·ancle förenkling , som de tta reglemente innebar, kan fram
dragas, att >> spakexercisen >> vid fyrarullad laYe lt innefat tar allt 
som allt enelast 7 handgrepp eller nära fjärdedelen mo t i före
gående reglemente. Vid eldgivning verkstidl as endas t riktning, 
,-iskning och laddning i - 2 till :1 - tempo. Detta reglemente 
talar ocks~1 om något om lan dstigningsp jäser, deras servering 
-± man - och enkla manövrer med dylika. 

P~t grund av den nya ar lillerimaleriel, som linföreles flot
lan under sex tio- och sjuttiotalen, blevo en del tillägg till 1861 
2trs reglemen te nöd v~indiga. >> För,slag och lilliigg till Ar tilleri
E xercis-Reglemente för Kong!. Maj:ls Flot tas Seglande och Ång
fartyg » utkommo också tvenne stycken , e tt 187:1 - utan kung
lig stad fäst else - och ett n ågo senare, gilla t och utfärdat den 
19. maj 1877. 

Det förstnämnda inneh å ller föresk ri fter för exercisen vid 
>> 5,n8 dt:s Refflad Bakladdningsk anon i Kursörlavett av jern >> 
-- 16 man -, särskilt vid pj~iserna å monito rer och refflade 
landstigningskanoner - 2, 2 " d :ts, 10 man -, litet om de reff
lacle bakladdningskanonernas skötsel och vård m . m . E n främ
ling, e tt kort »li.evolver-Reglemente >> , utgör dessutom en avdel
ning för sig. Hela r eglementet är ytterst summa riskt. 

Något utförligare är det senare reglemen lsförslage l, vilket 
direkt bygger vidare p å d et av 187:1. Här är emellertid allt 
Yad tempo heter fullständigt bortlagt. 

Flottans första efter vår mening moderna reglemente för 
ar till eriexercisen är det den 1-±. april 1880 fastställda >> Förslag 
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til l .\rl illeriexercis-Reglemen le för Flottans Fartyg >>. Här slår 
oss eu re nare Jurt till mötes , iin i de äldre. Redan dess uppställ -
11ing ntrs lar om en annan anda och klarare blick för övningar-
1111 ~ l•l'l ycl else och innebörd; nyttiga hirdomar ha i detta h~inse
end c oc ks~1 tagits från armen. Det blir också grundstenen till 
reglemen l sarbetet fö r artilleridetaljen inom flottan. Att redan 
den 8. ma j 1882 tillkomm er ett nytt >> Artilleriexercis-Reglemente 
lör Fi ol lans Fartyg >> bör ej fresta till e tt förhastal omdöme, 
dcl l<~ ''a r en dast en Fågel Fenix, en >> genomsedd upplaga >> av det 
fiir egaen d e. 

De nyare fiirfatt'ningarna av ifrågavarande slag inom Yår 
flo l l~ • iiro; förutom del 15-tal ändringar och tiiiägg, som röra 
drl sislniinmda reglementet, >> Förslag till Arlilleriexercis-Regle
mcn le för Kungl. Flottans fartyg >> , faststiilll genom generalorder 
n: r n -±/1896, och >> Exrcisreglemente för Flottan. I. Artilleri
cxer,is rcglemente >>, anbefallt till anviindning genom general 
ordn n :r 275/1908, den l. april/) 

Bla nd marinens artillerireglementen iiro vidare aU nämna 
» Fii rslag l ill Exercis-Reglemente för Fiistningsarlilleriet å Sjö
fii sl ningarna vid Karlskrona >> - Stockholm 1895 - samt Kust
ar lillcri l't s reglementen av 1904''"'') och 1908, vilket senare år 
det J 15 . .i uli >> A rtilleriexerc isreglem ente för K ustartillerieh> er
hii ll kung lig slaclfiistelse. T ill det sislniinmda har seelermera 
kommi t ett >> Tillägg n: r b, fasts tällt den 15. juni 1909, som 
t'gc'ntligen avser kustartilleriets eldtaklik och befiilsförhållan
dc na inom en k us tposition vid eldgivning. ](nsta rtill eriets reg
lrmt·nl t• n ha llpplagi t en del hin lomar från hå de flottan och 
l'iis tnin gsa rlillcriel, men går nog en själv sländig utveck ling till 
lll iil t•-;, och de lt a i snar tid. E n artillerikommiss ion fö rbereder 
nii mlige n ulgi\'a nd et ~w artilleriex ercisreglem entet i ny omar-
be tning . Aflan Cyrus. 

*) Exc rcls rcg·lc'mcntc•t <Il' 1896 fc1slställdcs l'ntlast till fö rsök, men 
gc•n <•111 C. O. :!56/1899 anbefal ldes det fullstiinrligt omarbet<ldP Artillcri
''"' '1'' ic;n·giPnwntd för Flottans fcutyg till eftcrrättdsP. 1908 års r eg-
1"11 1''111c• 1·ur äYcn c'mlast >lllbda llt att tillämpus på försök och fa st-
'Lil ldc·, nwrl få änrlring<H AER. 1910 gc'nom G. O. 200/1810. ( RPd.) 

** ) Anlwl'ullt till prÖYning gl'n om kustart ilil'ri orcle r clc·n :~ . juni 1904, 
Tiri8l.Tift i S.iöi:Cisenclet . 2l) 
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Landstormens användning vid kustförsvaret 
efter "Handbok för Iandstormsbefälet", rastställd genom 

G. O. den 18 maj 1912, n:r 510. 

Innan man ],an taga itu med en redogörelse härför, torde 

del vara nödv~1ndigl al l klargöra landstormens allmänna ka

raktiir. Först sedan man gjort detta, är man i stånd a tt bedö. 

ma i huru stor utsträckning l:mdslormcn kan tagas i anspråk 

för all fylla dc kraY, som masle ställas på ett effektivt k ust

fönYar. 
Vi gå således först a ll belysa landsformens allmänna lw

rakliir. 
Vad som h~inicl fr~imsl faller i ögonen är saknaden av 

uerMigt utbildat befäl, en brist, som helt säkert kommer att 

vid mobilisering bliva mycket kännbar. Befäl finn es ju, det 

är sann t, benil llllag,ct på frivillighetens vii g bland landstorms

m~innen själva. Del är snnn l, all del iir dc mesl intresserade 

som uttagils och det är sannt, att Yicl dc övningar so m h ål

lils med landstonnsbcfiil, del visat sig, att en s tor del av 

delta befål besiller en mogenhet i omdömet, som inom vissa 

gränser ers~il lcr den fackm~issiga utbildningen, men det är ock

så sannt, all, om ~iven enskilda individer äro Yuxna sin uppgift, 

befälet dock i stort sett ej haller måtte!. Och mannen i ledet? 

Ja, mellan 32 och 40 år finnes ju ej hos en man samma rask

hel , samma möjlighet al l utsU\ strapatser, som hos mannen 

under 32 år. En Jandslormslrupp blir aldrig så rörlig som en 

linjetrupp . Den Eingrc tid, so m gått, seelan landisormsmannen 

erhöll sin Yapcnö,·ning, siitl er giYc t,·is iiven en pr~igel pa honom. 

Han iir naturligtvis mer ovan och bortkommen. i s in militära 

tjänst iin hans ·kamrat i beväringen. Men å andra sidan får 

man ej helle r underskalla cle egenskaper, som finnas hos den 
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iiidrc, egenskaper, som är o värda mycket hos en soldat. Den 

fnst lwl i viljan, elen seghet och uthållighet, som merendels fin

nes i hiig rc grad hos mannen på 30-Lalet än hos mannen på 

:.?0-t:del, iiro präktiga soldategenskaper och det mognare omdö

mcl ra r ej heller underskattas. 
En fal;:lor, som givetvis spelar en stor roll vid bedömandet 

ar den nm·~indning man kan ha av en trupp, i:ir den Liclpunld, 

el å t r u p pen kan vara el isponibel , eller med andra ord den Jwslifj

hcl. uunncd truppen kan mobitiseras. Vi veta, att det Lager 

gan ska lang tid all fi1rdigmobilisera en linje- eller r esen- trupp. 

De \iirn plik liga skola samlas å ulrustningsorten, och, då för 

,·ar.i t' regemen te endast finnes en dylik - ett par undantag 

hetrillTn nde speciallrupperna ha härvid ingen betydelse - så 

iir del tydligt , att del för en del värnpliktiga kan bli en ganska 

lång resa , innan han når denna utrustningsorL Vi r~ikm1 ej 

hii r med dc utom vederbörande i,nskrivningsområde boende 

elle r specialtrupper tilldelade värnpliktiga, för vilka resan i regel 

hlir iinn u liingre. Och framkomna till utrustningsorten skola 

dc riirn plik tiga utrustas såsom fälttruppcr, d. v. s. med alla Je 

persed la r, som kr ii vas för en rörlig trupp under el t fälttåg. 

Ko mmer s:l. härtill organisationen inom regementena, så är del" 

t~· dl igl, a ll det hela tager en tid , som, hur myck e t man än söker 

Hedbringa den , dock hlir ganska väsentlig. 
!fu r iir då förhallandeL m ed ]anstormen ? Där har en dc

ce nlralisnl ion åstadkommits beträffande förn1den: så alt dessa 

ut pbn•ra ls inom lanclstormsområdena , och finnas sålunda för

räd, ,·ar i persedlar iiro upplagda för enelast cll kompani, ja t. o. 

111. liir m indre aYdclningar. Att den hastighet, varmed mobili 

:eri ngen kan försigga , h~irigenom ökas i högst vi1scntlig grad, 

:~r ju lvd ligt, och hårtill kommer, atl utn1stningeu }ir synncr

ll g<·n vnkl'l och cliirigcnom äYen möj lig all snabbt utdela. Vad 

som diirc mot tager Lid, ~ir all organisera staber och trupper. 

DC't giil lcr ju hår sa gott som en nvorQ"anisalion. Visscrli•ren 
["" ' J u b 

umas rnllo r upplagande såYäl hel"äl som m eniga vid de olika 

l~rmat ioncrna, men nlla komma dc ju jiimförclscvis främman

nc Ii]] samlingsplatsen , och del finnes ju ej s{lsom vid linje-
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eller reservformationerna en stonune av fasl anställt befäl 

kring vilken del övriga kan gju las. Men l rots detta går mobili~ 
seringen och utrustningen dock så hasligl, atl den nog i regeln 

kan rtiknas i Limmar. Om ock ej Ja.ndslormsförbanden äro 

fu ll s l ~incli g t fiirdiga p{t denna tid , torde man dock kunna anse 

dem mobiliserade under l. mobiliseringsclagen. 

Vad s~t landstormsmännens utrustning betri:ifrar, så är ju 

denna ej avseeld för e ll rörligt truppförband ; r~insel med tält 

saknas ju , ja, hela uniformen bestar egentligen endast av hatt 

och r~rmbindel; i övrigt ga landstormsmännen i sina egna kl~ider. 

Förplägn(ld medhaves av landstormsm~innen sjäha för det 

första bchovel , och d~ircfler får man i regel tillgripa ortens till

gångr~r. 

För beväringen ~ir v~il sörjt, ity a ll landstormen u~rustas 

med gedr av smnma l_vp som linjens saml omkri.ng 175 patro

ner per geviir. 
Sjukvårdsbeslällningsmän och sjukbiirare vederbörligen ut

rustade för sjukvärden finnes vid varje kompani . Liikare fin

nes för varje bataljon. 
A v tr~hllff å tföljes varj e landstormskompani av en kompani

ammunilionsk~irra och en kompanipackvagn, varjiimle för ba

taljon tillkommer en bataljonspack,·agn. 

Del totufinlrycl.- man sålunda f:h· av en landstormstrupp 

torde diirför ,hli: 
En mindre rörlig och spiin slig, m en seg, ullwllig och om

dömesgill trupp, vars bcfiil i regel saknar elen fackmässiga ut

bildningen, en hrisl, som dock i viss mån fylles genom el l sunt 

omcliime. La.nclstormen kan hastigt mobiliseras och utrus tas 

och delta i sprielda grupper utefter griinsen. Diiremol ~ir den 

S\år all organisera i vanliga fältförband. U trustningen Himpar 

sig ej hä11er lör fällkrigel. Beviipningen ~ir god. 

E n minclerv~irdig trupp, om ma.n så vill , men ej att förakta 

och inom vissa gränser ganska välskickad alt fylla må ltliga 

krav . Att komma ih:lg iir även, att värdet av landstorms trup

perna sliger ar fr~m år, allleflersom desamma tillföras en större 

kont in gen t av viirnplikliga , som erh ållit längre och hältre ut

bildning i heviiringen . 
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Enlig! »Handbok för lanclslormsbenilel» angivas Janclstor -

111 c1 1~ hu1·udsakliga uppgifler vid kustbevakning - vilken be

nii lll lli ng hiir anviincles . i samma hetydelse som kusllörsvar 

1·: tr:t a lt sitsom kustbevakningsavdelningar bestrida: 

dels del allmiinna tryggandel av visst kustomn1de: 

dels del omedelbara tryggandel a\' vikliga kuslorler, mili 

liirhamnar (mililiira an karplat ser), signalstalioner, kabell'ästen , 

sjiipos i lioner, kanaler och a n dra k usl byggnader ; 

dels iivenakamlel av trafiken lill och fdm viss kusl 

sl ri ick a. " 
lh' l iir silledes ganska vitlomfallande och krävand e upp

gif'kr. so m l..:ungl. Maj: t anscll sig kunna gi,·a la.ndstorm en, och 

1·i skola i någon m[m nnclersöka dessa Hppgifters natur för aH 

v ', i Yilk en ulst6iekning lösandel av desamma sk~i li gen ka.n an

!'iirl ros at lnndslormen . 

\' ad <H\ först »det allmiinna tryrJffrmdet (III visst lustom

m dl' ' hclriif'far, så ligger det i öppen (klg, att del ii r en den alclra 

sliirsla betydelse, alt effektiv bevakning för detta iindamål 

/l(l s/ iyast mö]ligt bliver utsall. Enligt O\'an n ii nmda handbok 

skall ju i uppgiften ifråga ingå >> alt i Lid uppiiieka och inrap

porl!' ra fi enlliga sjöstridskrafter, transportfartyg och företag 

sa mt förhindra fiendens fiirhimlelser med land >> . Dessa kustbe

Ya kni ngsa\'delningar måste vara utsa lla och i full verksamhet 

redan medan mobiliseringen r~v fälthären pågår. T~' del är i 

sk ydd av dem, som mobiliseringsarbetel lug.nt och ostört skall 

kunna fortgå, och del kan vr~ra från <lessa avde ln ingar inkom

na ra pporl er som besti.imma , var th än de å ulrustningsorterna 

l'ii rdigm ohiliserade trupper.na skola förflyttas. Det ~ir här a,· 

mind re vikt alt ha taktiska enheter samlade; det kräves i stället 

n l l liings kusten ha större e11er mind re a vd clningar alltefter 

kuslt'ns lwskaffenh el med hänsyn til l event uella fi entliga företag. 

Och Ya d, som särski ll kräves, är , att del på alla dessa pla lser , 

dii r hevakningsa ,iclclningarna iiro ulsalla, finnes folk med om

diinw, och folk som redan från börJ·an är för iron-et med de lo-
' - h 

kala förhållan dena . I ann::tt fall å tgår si.irski ld lid för trupper-

nas orientering, och det dröjer, innan n1n.n. har en verJ.dig be-
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vak,ning utsall, en beYa kning, som med friimmand e folk _ 0111 

än aldrig så v~il orienterat - dock ick e ].;:an bli\·a sa <>od so t> , lll 

om hcvakningsavclclningens folk iir jus fr::m orten ifråga. För 

att fvlla denna del av dc uppgil"ler, som falla inom ramen för 

kustförsvaret, synes lnndstormcn Yara biillrc skickad ii.n linjen. 

Landstormsmiinncn ];unna ju hastigt fran dc närbelägna land

stormst'örråden komma ut till sina områden, med vilka dc re

dan l'i)rut ~iro Yiil fö rtrogna , d:] de l ju är kustens eget folk, som 

vaktar kusten, med n1rs ski.ir och klippor , möjligh eter för land

stigning och farligheter :lila iiro viii förtrogna. Och de ofta 

hell s ma delachemen len, som utgöra kuslheva k n in gsa vdelnin

garna. ha till befälhavare ej en ung korpral ulan en landsto rms

maH, v:1rs omdöme nog under dessa ofin sii regnn förhållanden 

:· ir mer alt lita till än den andres större fa ckmäss irra ulbildn ina t> · o· 
Men del iir också en annan uppgift , som faller inom ramen 

för >> del allmiinn:a tryggandel aY e tt bcntkningsområdc >> . Det 

tillkommer niimligen kustben1kningarna iisen >> alt av\·isa fient

liga land stignings försök och all, om fienden lyckats lanels tiga 

och icke kan kaslas tiHhaka, hindra eller fördröja hans fram

ryckning och utbredning·. ,, Såledcs en slridsuppgifl. Alt den 

rena striden ~ir det mnracle av kriget , med vilke t landstormen 

iir minst förtrogen, iir hell naturligt. E lddisciplin en' exempel

Yis siitler ju fordringar på mannen i ledet, som niippcligcn ktm

na fyllns av landslormsmannen, som ej på länge deltagit i va

penövningarna; och den rörlighet, som skall finnas hos en s tri

dande soldat förefinnes nog i allmiinhct ej hos dessa äldre värn

pliktiga. De krav, som ställas pa en god eldledning äro vidare 

givetvis större, iin all man kan v~inla, alt annal iin i undanlags

fall se dem uppfyllda, diir hcfiilel ~ir taget 11r landstormen. 

Vapentekniken utvecklas ju år ifrån år, och man~ kan ju näppe

ligen hcgiira, all denna ul\·eckling annat ii n hell ytligt skall föl

jas av ladstormsbcfiil et. I takti skt avseende fordras a\· befälet 

c·n bes lutsamhet och e ll initiativ i de olika lägen , som genom 

~ lricl en uppslå, egenskaper , dem man ju ej i mer ni·imnviircl grad 

kan hcgiira all finna hos landstormsbefäle l. 

Av det nu sagda skulle kunna dragas elen slu tsatsen , att 
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lan dstormen således ej är skickad att fylla de krav, som i detta 

!liinscen de ställas på densamma. Men så är ingalunda förhål

t:Jn dl'l. De brister, som vi här framdragit hos landstormen, 

förefinnas i viss mån - i synnerhet niir de gälla mannen i ledet 

_ ii1·cn hos linjen. De äldre årsklasserna hår äro ju också 

o\·n1w , och en trupp , fullt skickad att fylla alla de krav, som 

slridt•n och dess växlingar uppställa, en sådan trupp existerar 

ej. Det bedöma nde, som gjorls, ii.r endast relativt, och de svag

]1ct er, som hiirvidlag vidlåda landstormen, v idlåda nog även, 

rast i mindre grad, linjen. Dock får man ej sluta ögonen för 

de11 Yiisenlliga bristen på fackmässig ulbildnin•g hos landstorms

bc fiikl. 
Men för att bedöma i vilken utsträckning landstormen kan 

oclt bör komma till användning vid den för handen varande 

upgiften , elen att auuisa landstigningsförsök samt hindm och 

för drii jrc en landstigen fi ende, så måste man också n:oga under

sök:~ n ppgif lens karakLär. Det är sannt, att det är en strids

uppgift, men stridsuppgiften är här ganska väsen:tligt begränsad. 

För del: första ~i r det ju här frågan om försvarsstrid, och 

clii rYid torde vare sig av befäl eller manskap fordras det initia

Liv eller elen förmåga all efter ett logiskt bedömande av fiendens 

t~i gp giira det bästa av de möjligheter, som förefinnas, vilka 

egt'nsk aper ~i ro oeftergivliga betingelser för alt framgångsrikt 

gf'nomkämpa en anfallsstrid. Ej heller fordras elen rörlighet, 

som måste finnas hos en trupp, som går till anfall. 

Och iin mer: De här rådande förhållandena giva mer än i 

fii llkr iget försvararen stora fördelar på hand. Det är ju i en 

synnerligen vansklig belägenhet en landstigande fiende befin

ll ('r sig. Det är ju e tt svaghetstillstånd, som betydligt lättar 

uppgiften för den försvarande. Och väl landstigen är elen an

fa llan de i en nog så bekymmersam be~'lgenhet. Kanske skaclacl 

ay hC'skjuln ingen und er själva landstigningen och av sjötrans

P0 rtPn i si n h elhet, lanelsatt på en främmande kust, där han ej 

all s kunnat orientera sig, är det en motståntclarc, som bör vara 

h et~·cJ J igt hillare att stå emot och även driva tillbal.;:a, än vad 

l'ii rhallanclet skulle vm·it , om man haft en lika stark fiende un-
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der andra minidre egenar tade förhållanden. Och h ä r till kom. 
mer, att förs,·araren ä r mer än i allmänhet annars v ~i l oriente. 
rad, och all h an nog i regel haft Lid att förstärka olika ställnin. 
gar samt att i övrigt vidLaga om fattande förberedelser för att På 
ett framgångsrikt sätt taga emot fienden. 

Men om sålunda allt detta synes tala till fördel för land. 
stormens användande vid lösandet av uppgift en il'räga, så kan. 
ske stridens defensiva natur i annat avseende s~itlcr större krav 
p[t. den stridand e, iin vad förhållandel iir vid nnfallss triden ? 
Ja, visserligen . Den medryckande känslan i anfallsstriden är 
en faktor av icke ringa betydelse, och en faktor, som ej fi nnes, 
da del gäller försvaret. Och dock kr~ives här i synnerligen hög 
grad uthålighcL och segheL Det är fastare karakl~ir, som i re
gel fordras hos försvararen ~in hos den anfallande, och kan man 
nog förutsätta, all denna fastar e karaktär, som med seghet hål
ler lll trots frånvaron av det eggande, medryckande elemente t 
i anf'a llsslriden, förefinnes hos landstormen. 

Och mer än så talar för, alt landstormsmannen nog håller 
u l och sä1ter in heta sin kraft för att hindra en fiende att 
triinga fram. Landstormsma,nnen är ju i regel hemma på den 
ort han försuamr. I ordets aldra egentligaste betydelse försva
rar han eget hem och egen härd. Ingalunda Yi lja vi under
skatta allas vilja att försvara ege t land, ~iven om det ej är 
sj~i l va hembygden del gäller. Tv~irtom. Men om man vill 
siitla sig in i dens känslor , som ser en fiende ,nalkas just den 
bygd, där det egna hemmet står och där hus trun och barn leva, 
vi ll man blott riktigt s~itta sig in i dc känslor en man då erfar, 
sh måste man få klart för sig, att det är Lill det y llcrsta den 
bygden blir .försvarad. Det är ej lätt alt lr ~inga sig in i ett 
hem, där husbonclef11 sjä lv vak tar dörren. Och denna land
stormens stora betydelse. då det gäller kustförs varet, kan helt 
enkelt ej överskattas. 

Sedan vi sålunda genomgå tt landstormens första huvud
uppgift vid kustförsvaret, nämligen det allmänna lrygganclet av 
visst kustområde komma vi till den andra huvud uppgiften: 
~ det omedelbara tryggcmdet au vikl iga kustorter, militärhamnar 
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(militiir(l ankarplatser), signa/stationer, J..:ab elfiisten, signafsta
tioncr. k mwler och andra konstbyggnoden. 

Jh' uppgifter, som h~ir tillkomma landstormen , äro .JU av 
s\'JH' rligcn växlande beskaffenhet. Och de kunna ju ~iven min
rlre iin andra krigsförelag bindas eller regleras av några bes läm 
da föreskrifter, utan blir del v~il h ~ir de t goda omdömet, som 
rör qHje fall får bestämma, hur uppgiften skall lösas . Nttgon 
större grad av rörlighet torde däremot knappast kr~ivas av de 
tru ppl' r, som avdelas för iindamål av ifrågavarande art. En 
egen sk ap , som helt s~ik e rt hiirvidlag i:ir av stor betydelse, är 
/oklltiJinn edom. Hamnarn>as beskaffenhet, vattendjupet , be
fin ll i .:1 viigförbindelser och andra dylika förhållanden kunna 
ju spda en väsentlig roll. Det ~ir :ju san n! , att uppgifter iiven av 
dell n slag ofta ej kunna lösas annal än genom en strid , men en 
si1dnn s trid får nog för bevakningsavdelningarna i regel karak
Iii ren av en ren försvarsstrid , som kan litkämpas i l'ö rbercclda 
sliil lningur. 

Dessa Hppgifter synas också vara liksom skapade för lancl
slo rmen'. Rörlighel och fackmässig utbildning spelar hiir min
drr roll, varemot det goda omdömet och den in gående lokal 
kii n n~·d om en komma till sin fulla riitl. 

\' ad slutligen den tredje huvuduppgiften - >> Öuervukandet 
11 11 lm/ik en tifl och J'rån 11iss kuststräcka >> - angår , så torde 
l'iir lwlla ncl ena i stort sett vara desamma ,som vid den här ovan 
nii mnda llppgiften, fast uppgiften h~ir än mer sällan kommer 
nll liisas genom strid. Den ä r ju mest att likna vid en polishe
':t k nillgsuppgift , utförd dels l'rån land, dels från bålar, som 
hell ~ii kert ulan tvekan kan överlämnas ål land stormen. 

Om av det sagda framgår, att landstormen synerligen vä l 
liim par sig för kustförsvaret, så är dock ej d~irm ccl sag t, all 
den na uppgift vid alla tillfällen och uneler alla l'örutsällningar 
ka n lii mnas enbart åt landstorm en. Ty ~imnar fienden verkli 
gen giira en landstigning ej blott med en min<!J·e spa ningsav 
dl'lni ng eller i demonstrativt syfte, utan med större styrka, da 
lcn·d <• la ndstormen ensam ej kunna hindra honom att fullfölja 
sin n pla ner. Men dess roll i kustförsvaret iir därföre ej härm erl 
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utspelad. Tvärtom! Här blir landstormens uppgift till att 
IJörja med att söka uppehåNa fienden, Lin dess linjetrupper 
kunna hinna inträffa å den halade platsen. För delta ändamål 
torde ej i regel bevakningsavdelningarna vara tillräckliga, utan 
andra såsom reserver tillbakahållna landstormsavdelningar 
måste nog tagas i anspråk. H~irvid får landstormen även en 
SfJCliWnde uppgift, för att de mest noggranna underräUelser om 

fiend en och hans åtgöranden skola kunna samlas . Det är i 
sådana lägen mycket stora krav, som ställas på landstormen, 
dä den ju ofta måste hålla stånd mot en såväl kvalitativt so111 
knmtitativt överHigsen motståndare. Och huruvida landstor
men verkligen kan fylla en uppgift av ifrågavarande slag är ju 
s[l väsentligt beroende på förhållandena vid varje särskilt fall 
- framför allL fiendens styrka och den tidpunkt , före vilken 
linjetrupperna kunna vänlas anlända- all något bedömande av 
landstorm ens användbarhet vid sådana uppgifter näppeligen 
kan göras. Niir linjetrupperna anHinda, blir landstormstrup
pernas uppgifl emell ertid att Lll1iderstöd.ia dessa, och härvid 
kunna de h elt säkert vara till mycket stor nytta, väl orienterade, 
som de ~i ro på platsen för den fientliga landstigningen. 

Och uneler ticlen måste på sidan varande landstormsavdel
ningar j"ortfara med si111 bevakningsuppgift för alt trygga trup
per, som äro utsända mot den landsLigande eller landstigna 
fienden. Härigenom behöva ej dessa trupper decimeras genom 
avdelande av särskilda bevakningsavdelningar. 

I motsats mot vad vi förut nämnt, då landstormen haft en 
m era självständig kustbevaknings- och kustförsvarsuppgift, får 
den h~ir tilfälle till en mera direkt samuerkan med linjen. 

Sammanfalla vi nu det sagda, finna vi, att i krig, viktiga 
Hppgifter i avseende på kustförsvaret vänta landstormen, och 
alt elensamma i ganska stor uts träckning torde kunna fylla 
dessa uppgifter. 

Bland de militära frågor , som uneler elen senaste tiden 
stått på dagordningen, och som livligt avhandlats i prässen och 
i cle militära broschyrer, som i osedvanligt stort antal på sista 
tiden sett dagen, är även frågan om landstormen, dess organisa
lian och utbildning; och mycket f innes tvivelsu lan här att göra. 
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J)c br isler hos landstormen, som i denna uppsats framh ål
. . :iro jn huvudsakligen elen mindre grad av rörlighet och 

jJIS, ' · . , 
·· sli.,·he l som förefinnes hos landstormen saml bnslen pa span. ::o •• ' • • 

r·1ckn1iiss1g 11tb1ldnmg. 
' Yad elen första bristen beträffar, sä kan man ju däråt intet 

aiir~l , ly det ligger i sakens natur, alt landslarmsmännen ej 
:l,ola besi lla samma hHrtighet och livlighet, som sina yngre 

kaJll rater i bev~iringen . 

i\[c11 bristen på fackmässig utbildning torde d~iremot i viss 

111 an kunna avhjälpas. Det är ej så mycket hos mannen i ledet, 
som denna brist gör sig gällande. Ä ven här märkes den ju, 
del iir sannt, och förverkligandel av det på initiativ av skytle
J"iirhumlcns överstyrelse utarbetade förslaget att åvägabringa 
en niirmare samverkan mellan landstormen och det frivilliga 
skvtlc\ ii sendel sk ull e helt säkert i väsentlig grad bidraga till 
~,\ ·h jiil pandet a v denna brist. 

~Icn mera bjärt framtriider brislen på fackmässig uLbilcl
ning hos befälet. Och här är den ej heller så lätt avhjälpt. 
Landsto rmsbefälskurser anordnas ju , men de äro fotade på 
J"ri Yilligh elens grund, och utbildningen kan cliirför ej pä långt 
11iir kom ma alla till godo. Införandet av obligatoriska övningar 
torde hiirvid vara det enda fullt effektiva medlet till frågans 
lösning. Med sådana övningar - även om de vore helt korta 
·- skulle landstormen vinna i styrka högst väsentligt. Och 
delta ii r en angelägenhet a\· alclra största betydelse för vårt 
för s1·ar. 

Hjalmar Fnlk. 
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Våra pansarbåtars ångslupsfråga. 

(Insi1n L.) 

T dessa lider clä dels ell knstförsvarst'arlyg av ny typ byg
ges för n'ir flotta och dels arbeten pägft ~1lt utreda och för viss 
tid framåt fastslå v:'\r flottans storlek och behövliga fa rtygs
typer, kan det måh~inda vara skiil alt till diskussion upptaga 
en detaljfråga, som synes vara av ej obetydlig vikt, nämligen 
n1ra l :a klass pansarbåtars ångslupsmaleriel. 

Vilka i1ro våra pansarhålsångslupars uppgifter? Utan att 
ge ett uttömmande svar torde man i korlbet kunna siiga dessa 
uppgif ter vara: 

i ];r i g a l L tjiinstgör[J som bevaknings- och svepningsbåtar 
och 

i krig som j'red att tjänstgöra som huvudkommunikations
medel mellan den förankrade pansarbåten och land. 

Fylla pansarbåtsångsluparna av nuvarande konstruktion 
dessa uppgifter ? På den frågan tord e man, om m an vill hålla 
sig Lill sanningen, nödgas svara: Ja, m1gol så n~ir under gynn
samma väderleksförhållanden, men alls icke cUt storm eller sjö
hicivn ing råder. ."\.ngsh1pstypens fördel iir dess hiiga fart, dess 
nackd elar åter den ringa lransportfönm'igan och den låga sjö
viinlighelen . Den höga farten iir gynnsam för ångs luparnas 
användande som bevakningsb:Har i vissa fall , samt som kom
munikationsmedel, då avseende ej behöver fästas vid transport
förmågan, såsom vid orders~indningar och dylikt. Den ringa 
transporlförmågan har kommit månget skeppsbefäl a lt bruka 
mindre viil valda 11ttryck n~ir det giil lL större transporler vare 
s ig för landstigningar eller andra övningar i land eller vid lano-
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··tt •JJHi e eller ombordtagande av permiLLerat manskap, större 
S ' l '-
, ·c l·enhe l av proviant och utredning m. m. Den ringa sjö-

nl \ ' . . 
.: . t·1u]Jelen slutligen begränsar i hiig grad ::'mgslupens aktlvJtel 

\ ' ~Il ( ,..., · u ~ .._ t 

, id Jwva kning och svepning och omöjliggör stundtals dess an-
,iindand e som huvudkommunikationsmedel eller transportme
del mellan , på himligen iippen redd, ankrat fartyg och land . 
En \·ar sji\officer vel att delta påslående ej iir överdrivet. 

!l ur asladkomma biittring i dessa förhållanden'' Bibehål

les stod eken vid den nu varande synes enda siiltet vara all nöja 
siu Jl1 1'd mindre fart, d. v. s. minska maskinanläggningens stor
;r~ och pa delta si1tt öka transportförmågan och möjligen något 

sjö \ iirdighe!en. 
.:hen om på delta sici!L något skulle vinnas i berörda nvse

l'ndc n ii r det högst san no] i k l alt såväl l ransportförmåga som 
sji\1 iird ighel i alla fall sl.-ulle vara otillräckliga för den praktiska 
far tygst j iinsten. Enda siillet synes vara att hetydligt öka ång
slu parn as storlek. Men storleken avhiinger av del v~il kända 
fi\rh: illa ndeL all ångsluparna skola kunna ombordlagas och pla
ceras a pansarbålarnas överbyggnader. Och därmed kommer 

ma n in pa ell annat 1.-apitel. 
Kipling säger någons tans i sina skildringar från örlogslivet 

att ~.ii\o fl"icerens idealstriclsfarlyg skall likna >> en naken sim
mandP man med en skarpslipad kniv i lnlmnen>>, el ler 1ned 
an d r;l o rd att del ideala stridsfartyget skall vara så rent som 
möjl ig t t'ran i\verbyggnader, bryggor, master och annat påhäng. 
Oc h m an måste medge a ll de moderna Dreadnoughts och 
Su per-D readnough ts kommit del av Kipling framsUillda idealet 
bra niira. .\tm inslon e ha överbyggnaderna noga bortrensals i 
nl la ma riners nybyggna der. Men hur sl~tr del till i den svenska 
fl ott :lll·) De t }.;:an Yara tillrii.cldigt all konslatera all vi nitra nog 
na tt lll o!salsen till den Kiplingska idealbilden. Och vartill tjä
na \a ra pansarbåtars skrymmande och tyngande och i strid 
Uir sk rotning ocJ1 splintning så inbjudande överbyggnader. 
SYa rl' t b lir: som uppställningsplats för en del lätt snabbskju
la nd e a rtilleri och som plat tfonn för placering av tmgs1nparn a, 
nii r <il' ~s a iiro omborcltagn a . Det sisla ii r huvudskii let, ty ingen 
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omöjlighel vore all placera dc lätta snabbskjutande pjaserna 
på andra hftll, å tornfartygen t. ex. oYanpå det medelsvåra ar
tilleriets torn. Men var göra av ångsluparna och för deras 0111_ 

bordtagande nödvändiga dävertar och invindningsanordningar~ 
På den frågan står man svarslös, ty var eljes man ville föreslå 
någon placering sl.;:all man finna alt de skulle hindra användan. 
det :w fartygets stridsmedel. Och delta får naturligtvis ej ske. 

Om man skulle fråga en högste befälhaYare eller pansarbåts
chef i svenska flot tan huru han förfar med fartygets båtar i 
hiindelsc hans flolla eller fartyg hade all n lkämpa en strid med 
artillerifartyg kan man vara rbilt förvissad om att svare t skulle 
bli delta: bålarna siindas bort från fartyget innan stridens hör
jan. Ty så väl känner han de fördärvbringande resultat de 
ombord å de ryska slagskeppen i Tsuschimaslaget medförda 
skeppsbålarna medförde för stridsfartygen. Elclsvftclorna, allt 
splint och sl.;: ro t som låste tornen i deras nidning, som stängde 
passagerna, som dödade och sårade manskapet, hade till stor 
del sitt upphov i de på överbyggnaderna placerade skeppsbå
tarna, som fattade eld och sönderskötos redan i stridens början. 

Säledcs, s1m1mcras det ovan anförda, skall man finna föl
jande egendomliga förhällande r åda i svenska flottan. Vi ha 
pansarbMsångslupnr aY mindre lämplig typ i betraktande av 
deras uppgirter suviil i krig som fred, endast för att de skola 
kunna placeras på tyngande och skymmande och i strid fa rliga 
iivcrbyggnader så Hinge pansarbåten - ej h ar strid atl vänta. 
Ty v~intas strid sändas ångsluparna ju bort. Och om od:så 
hålarna siindas hort, finnas likväl överbyggnaderna med däver
tar och invindn ingsanordningar ],var, mer bin tillriickligt av 
skrotämne fiir alt bringa oreda ombord och säkerligen ];:ort efter 
stridens hörjan säl la dc medelsvåra tornen ur leken. Och all 
denna farliga risk för de mindre liimpliga ängsl uparnas skull . 

Huru skall man då dels få [mgslnpsfrågan biittre löst och 
dels kunna bli av med de farliga överbyggnaderna? Och sva
ret blir, eller ett sYar å tmins tone, gör ångslupen så stor aH den 
fyller si tt iinclnmål och lål den följa pansarhålen ulan att kunna 
ombord lagas, clft även ÖYerbyggnaden blir obehövlig. 
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:'If a n kunde tänka sig en l :a ]dass pansarbåts transpor t- och 
. 

11 1111
un ika lionsmedel bestå av: två låringsbåtar och joll som 

], ot·tiJi s, m en i stället för de begge ångsluparna en större, sjövär-
h l . . o o . l el f . . f ""l" . _ oc·ll rvmlw travmlbat av bogserbatstyp, avset . att ult o .Ja dl " . v v • 

"sn 1·h·lten samt en min dre elegant motorbåt, hissad under 
pan " ' . .. ' _... . . . 
1 
.. o 1·t -11· 'l halvdack Den senare avseeld huvudsaJ...hgen fo1 c a \ 'c (_ (. . 

chefen , fö r komplimen teringar och officiella visiter. Den förra, 
tra1·ail h:llen, borde göras av ungefärlig >> 1-Ijälpare >> -typ, må
hiin da u ago l mindre, fiirses med isbrytarestäv, bestyckning av 
tv i't snabbskjutande kanoner, minsv.ep o. s. v. och bemannas av 
folk t"ran pansarbåten. Tunis, exempelvis en vecka i Laget, 
rördes den av de bilrädande kvar lersofficcrarna , med en slyr
man och maskinist som nnderbcfiil och lämpligt antal man som 
besiilt ning. När pansarbåten förflyttades utomskärs, kunde 
trm ai lhå len gå inomskärsledcr, med order att å beshimcl tid 
möta a hes tämd rendezvousplats. Därigenom fingo yngre offi
ccra re tillfälle att lära sig föra befäl, känna våra skärgårdar 
ingaend e och uppöva elen förmåga att taga initiativ, utan vilken 
ingen m an med heder kan beslå i ett krig. Travailbå lens sjö
viirdighe l kan ej befaras bli mindre än en torpedbåts, varför 
int et hi nder torde möta för travailbåtens förflyttning till alla 
de platser, inom Östersjiin åtminstone, som pansarbåten kan 
beordra s besöka. Vid målbogseringar, förtöjningar i hamnar, 
even tuella bogseringar till docka, hjälp vid manövrering i trånga 
ham ninlopp m. m. vore den mera 1ältmanövrerliga och oömma 
lravailhatcn av oerhört mycket störr e viinle för pansarbåten än 
den iim li1liga och svårsvängda nuvarande pansarbå lsångslupcn. 
Vid tra nsport av folk , utredning och proviant ägde elen, särskilt 
i sto rmigt väder och på öppna redder, b etydligt större möjlighe
ter ii n de nuvarande begge ångsluparna tillsammantagna. Och 
i k rig skltl le travailb:\ten vid hevakning och svepning säkerligen 
ku nna ll lrii tla mera verklig nylta bin de nu varande -ångsluparna. 

]) pt ii r siä lvh{llet aU 1 :a klassens fartyg som kunna tänkas 
bli hl'o rdrad~ till hamnar i Engelska kanalen eller där bortom 
lll as tp ha ångslupar av ungefär samma typ som de nuvarande 
och :tnordningar fö r deras ombordtaganclc, såvitt man ej vill 
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rörhyra bogserbal fran Jnnd i sådana avhigsna hamnar, Inell 

då man san nolikt k:lll ut se Ln1 eller tre l :a klassens farty"' f'·· 
o or 

1a ngreseändamåJ finn es intet hinder aLL a övriga l :a klass far-

tyg ga in för en mera pra kti sk lösning av ångslups frågan än 
den nuvarande, hels t som man d~irigenom kan bli av med de 
i strid ocrhört farliga övcrhyggnaderna. 

Och koslnadsfragan. Utan tillgång till fixa s i!l'I·or torde 
man iin(H1 med ganska sto r Yisshct k unna påslå a ll för samma 

summa som lvn nu,·arande pansarbålsangsJupnr - vilka var

dera kosta åtskilliga ti o lu senta ls kronor - jämte en pansarbåts
ij ,·erbyggnad oc h Li11 angs lu.p:Hnas ombordtagande erforderliga 

dii,·e rt- och iJnincln ingsa nurdnin gar kosta i byggnad kan en tra

'a il bal av något fiir m in skad »1-.l j ~ilparc >> - lyp jäm te en mindre 

molorbå t gott erh i llas. Den frigåend e trava ilbålcns driftkost
Ilad blir naturligtvis s törre iin tid vis ombord la gnn ångslupars, 

men denna ök ade k ost nad torde mer iin viii uppviigas av den 

övning i sjömanskap och nav igering som genom den föreslagna 

a nord n in gen bereddes s ii rskill det yngre pansarbå lsbehilet. Och 

för övr igt torde lnwailb:1tcn i många fall , 0 111 sa iinskns, kunna 
,·id hingTe förflyilningar :wsliickl kunna bogseras a,· pansar
bå ten. 

Om denn a fraga ii r ,·iird a lt eliskuteras ,·ad betricifl'ar ny

anskaft'ningar, torde ii ven k unna tagas unel er iivcrviigancle huru

,· ida man ej a någ rn H\' de iiJdrc pansarbålarna kund e för jäm

l'örclse\·is ringa kostnad förelaga e ll riinsningsarbelc vnd angår 

iiverbyggnaderna och lösa angslupsfrågan på del. hiir ovan an

lydda sättet. Uto m stor vin s t i stridsduglighcl, p~\ grund av elen 

minskade splinlningsrisk en, \'nnns då iivcn en minskning av 

tyngderna ombord , vilken till fördel för deL vitala pansarskyd

det sku!Je bringa upp rartygen till den va tten linj e, eller i del 

niirmas te till den ntllenlinje, eft er Yilken de en gå ng kons true

rat s. All della iir högs t av nöden iir ingen h emligh e t och den 

som l. ex. vill jiimförn siffrorna pa djupgåend e för dessa äldre 

l'arlyg, sådnna de komma till synes i flotian s r ulla för respek

liv e fartygs byggnadsar och cxempehis förlidet a r skall finna 
nödig bekriiftelse i dell:t :wsccnde. 
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I en tid då cl c t m er än m ilhända elj es ligger s to r YikL Hppå 

nit flo finns fartyg ern å s lörs ta möjliga s tridsdugligh el och iiga 
dc fiinkba rasl. m est praktiska nnordningar i a lla avseenden äro 
dc 0 , an be rörda förhållandena siikcrligen ej oviktiga . 

Dlgm. 

En förordning, som tarvar ändring. 

Ti ll grund för b eräkningen av den traktamenlsc rsiii.Lning, 

som ska ll utgå för en h el del 'lj ii nstförrältningar i sjö rörsvarets 
iircndcn, ligger, som b ekant , Kungl. Kungörelsen elen '27 maj 

J 881, in tagen i Svensk Förfallningssamling und er n:r 27/1881. 

E mellertid synes mig denna Kungl. Förordning i fl era av

st•vnde n \ara av den besknfl'cnh cl, att den fordrar en liten vid

rii l;ning och en ändring till mod ernare och bättre förh å lland en . 

Sp i'•r~ma l e t hiirom förcfaJi e r mig också ntra av den allmiinom 

l:tll ande räcl;.,·idd, all jag an se tt mig höra anhålla om Rcdak 

li Oiwns henägna tillstånd till införande av mina reflex ion er j 

T idsk ril'lens spalt er. 

I ku ngörelsen stadgas bland annal: 

l :o) alL resekostnad i dc fall sådan bestås skall, m ed iakl
l:t gand(• av \':td (hiir nedan ) und er mom. 4:o) s ladgn s, utgå 
dl t>r fii rcsk rifterna i g~i lland c rese reglem ente; 

:.? :o) all ii ven dagtrakta men le, d~ir sådant förfal L n ingscnligt 
lw;,tas, skall med dc (h iir n edan ) llnd e r 4:o) angivna nnclantag, 

l' ii r l'lo lla ns personal hesiii mm n s en l igL samma r csc rcglcmen te , 

dock a tt traktamente t till n edannämnde personer i fr edst id ul 
ga r l'f lc r Jiigre l:ie riikning i följande fall : 

:t) ,·icl ljänslgiiring m ed trupp unel er marsch , Iran spo rt till 

fa lids l' llro r vapenövning utom s lati onsor ten , niir tjiin slgöringen 
ii r gru nda d })å kommend ering ; 

'f'ulskri(t i Sjöviisendet. 21 
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h ) ~1 förr iillningsorl , \id person liga ljiin s tcuppdrag, va rtill 

fo rdras m er iin a ll a dagars Yislande a sUillel , k om man d e likvå l 

den liigrc traktam cntsbc riikningen a ll laga s in början först l11ed 

nionde l'iirrättn ingsclagcn. 

Vad då n yss n iimnda mom. 2: o) a ) Yidkomm e r, sa fra mgår 

ju H\' detsamm a, alt hig re truklam enle utgå r bland annat till 

hcfii l ha vare för ln1ppkonl ingen l, s tadel prt resa till lan ds , under 

det ate r en pe rson , som l'iire lage r ensk ild l'ärd , tillgodo njuter 

den hög re ersiillningen. llä rnl i ligger ju alldeles uppenba r t e11 

stor inkonsekvens. Ty ic ke hirc r de t f:l anses vara m ed rätt

visan övercnss liimmancl e, a ll en person , \·ilkcn ~'t liigges allt det 

besviir och ansvar , so m be fallnin gen sasom marsc hbefä lh avare 

medfö r lång-l il'rån al l lill erkiinnas å tmin s tone samma tra k ta

mente som den enskilt r esa nd e, till och med hugna s m ed en 

ersiilln in g, b e ly cll igl m in d re ii n Ya d l iii d en sena re utgå r. 

TYivelsl Jl an hava dock goda moliY fiirel egat Yecl e rbö rande 

vid ada llningen av de l la reglem enlsrum . Förhå ll::utd cna i bö1jan 

på 1880-Lale l Yoro h ell a ndra iin nt ra dagars. Inkvar ter in g un

der nattuppehåll arrangerades annorlundn , och iiven b esp isn ing 

av truppen skedde eft e r andra g rund er. E ller m ed andra ord 

kostnaden för en med s in trupp resand e beUilhavare s tällde sig 

lägre iin för en enskild reseni1r. N u å te r färdas s~\v}il den en 

ski ld e som truppen , Lack vare dc senaste decenniernas utveck 

ling va d samfiirclselm edeln betridfar i huvudsak pa samma sä tt , 

till land s och sjöledes, varav ocksa l"ölj e r , all elen enskilde rese

niiren oc h marschhehilltavarcn för sin personliga hird m ås te 

viclkiinn as sam ma kos tnader. 

Jag finne r ej anledning a tt h }ir vidare fördjupa mig i denna 

fråga, ula n vi ll i k or th el hiinvisa ti ll d e l påstående i slute t H \ ' 

mitt inliigg, vari jag iimnnr lå ta milt h iir Uirda r esonn em cnt ut

mynna. 

Då av d e l nu avhandlad e rcg lem enl snunm e l framgår , a tt 

däremot högre traktamente skall utgå vid tran spo rt till sjöss, 

syn es Yid första ögonkas te t full kla rhe t rå d a b e träffand e alla 

dylika transporte r. E m ellertid kunna fall inlrtifl"a , inför vilka 

ma n sU\r h ell undrand e i fr ågn o m föreskriflens rä tta uttolk -
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11 ing. .fag syfta r pn sadana tran sporte r , vilka försiggå tt dclYis 

till lands och dehis lill sjöss, l. ex. en trupptra nspo r t frå n Mar

sirand över Göteborg till Karlskrona. Man h ade kunnat förul 

siil l:t, :1ll den Kungl. kungörelsen he lri:iffancl e s:hlana fall liim 

mt l ty- dliga d irektiv , men s}t iir icke förhå llandet. Ti ll följd 

d ii r: l\· oc lt d a sjöresan (Ma rsl rand- Giileborg) enelas t utgö r e n 

lit en del av d en lota ln vägslrii ckan , hnr jag vi d c ll Lillbill c fr a m 

sliill l a nmiirkning mol en marsc hhefii lh avare, som lillgodoriik 

na 1 ~i g de l högre l ra k Lame nl c l för de nna f ii r d. Sta l ionshefiil 

havarcn ogillade e m eller tid genom r eso lution den 25 n ovemb er 

J\) OH anmiirkningen, varigenom s:c'\ lun d a e ll s lags prej udikat 

crho!ls. Della oaktat vagar jag belviY!n , hurm·icla de nn a mera 

fri kosliga tol knin g ii r den riktiga . Ty med sam ma fog s imil e 

ma n k u n n a påstå, a t t e n resa Slock holm- 1\n riskrona (land· 

\·ii gen) och lill Kungsholm en ä r en sjötransporL 

\f ig sy nes som o m en viss propor tion m ellan Yiig längdcn 

till lan ds oc h d en till vatten bord e va ra i fr åga om hcr~i knings

siill l'l bes l~immand e. 

.ht g ii\·ergår nu till cl c l m eromskrivna rcg lemenls rumm c ls 

ull r~ ck >> va penövning utom s la tionsorl en >> . .lag b e lsivlnr , all 

nagon kan s kiinka m i g en full l till fiir li llig och h å llbar defini t i on 

pa del ta utt ryck. F ran officershåll har Jan ce rats d en uppfall

ning·t·n, a ll orde t >> vapenövning >> för e l6idesvis hiir anvö.ndas 

l'IHbsl om mililiira iivningar i e tt så pass fr a mskridit stad ium , 

alt dl' kun na anses n agol sa n iir krigs- eller s lrid smiiss iga. E n 

li gt de n na uppfa ttning skull e tjän s tgöring vid cx.e mpcl\'i s e n 

lorpt·dskola e. d. ick e vara a ll liksliill a med tj iins lgiir in g v id 

\:t pt•ni·l\·ning, till fiiljd Yanw ock så de l hiigre trnklam enle l s kull e 

utga unele r en dylik komm enderings "för sta ~tll a dagar . 

.fa g dgar em eller tid dra ga i l\·ivelsmal , huruYida de l iir 

r ii l l a l l m issUinka k ungöreisens förfall are för a v sik len n l L ha va 

H·lal a t o rd e t >> \'apcniivn in g » förl }ina en sa s nå\' r iid.vidd. 

'1\·iirlom torde n1ed ntpenövning försl [ts varje övning till högre 

l"iirdighe l i k rige ts \"ii rv , och svarligen ! ~irer man i sYenskn sprit 

k ('j kun na finna e ll anna t oc h bättre kol!ek li\'n nmn iin det nu 
0111<1 i sk uter ad c. 
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Är :Her min uppfa l!ning riklig, !1ar vid kOL·pral-, torped
och signalskolor tjäns tgörand e fr ån andra stationen komn1e11_ 

dcrad personal enda s t r ~i ll att a lnjula delläg re traktam ente t u11_ 

der hela tid en. Emcllcrlicl framgår otvetydigt behovet av klarhet 

i denna punkt. Den sv~ivancle uppfa ttningen har vad Rarls

J.-rona station angar, end as t tinder Joppe l av del sistförflutna 

:lrel förorsakat tillkomsl en av anmiirl.-ningsakl er och skr iverier, 
so m sviill ut till formliga Juni or. 

De L segslitna diskussions~imne, vartill d et m an go mnämnda 

momentet gi\·it stoff, ~ir emell ertid ~innu icke sluld eba llcrat. Ett 

framkonstru erand e :n· tvenn e viisentligt olika grundtolkningar 

av delsamma är, på grund a v dess o tydliga av fa llning, tyvärr 

Hi ll att ås tadkomma. Ty om jag utgår d~irifrån , a ll orden >> med 

trupp >> skola vara bcsliimmancle v id b edömand et av r~illigheten 

till högre eller lägre lraklamenle, i vilket fall m an får tänka 

sig, all de i Lex len skola å tfölj as av kolon , sa fram s liiller sig 
>>tolkning h på följande siil.l: 

vid tjiinstuöriHff med trupp: 

aJ und er marsch ; 
b ) under transporl till land s: 

c) under vapenövning ut om stationsor tcn. 
Tänker jag mig å ter kolon satl eft er orden H id tjänst

göring >> , ler sig »tolkning l h sålunda: 

vid tjiinstgiiring: 

a) m ed trupp uml cr marsch ; 

h ) vid transporl till land s; 
c) vid vapenövnin g utom stalionsorten . 
Måhända föreligga sbil alt utdöma de l se nare alternativet. 

Förutsalt nämligen , a ll det und er b ) omniimnda begreppet 

• transport till land s >> iir liklydigt även m ed enskilds (transport 

a v en person) färd m ed jiirnviig eller annorledes, så faller ju 

tolkningen i denna del till föga inför elen omst~inclighcten, a tt 

enskild färd ber ä tligar l ill de l hiigre t rak lam en le t, och skulle 

.i analogi härm ed h ela tolkning 11 få anses vara lir rökningen. 
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sk ulle alltså >>tolkning h kvarstå såsom el en riktiga , så föl

·cr ditra v, all personal, m ed lrnkla m enle, kommenderad till 
.l ) 
0 ,. ;~ 11 up präknade s kolor , icke k a n hänföras till d en under c 

nsd l;td c k ~1tegori en , m ed mindre iin alt skoltjäns tgör ing för 

J; I:t ras innebiira tjiinslgör in g m ed trupp. 
])a emellertid, Mminstonc vad torpedskola vidkommer, 

dentw s iindam ål Lir utbildning i materielens skölse l och vård , 

munii,-erövningar och skiirgårdsnavigering m. m . dylikt , som 

nii ppl'l igen kan rubri ceras som trupptjänslgöring, sa skulle 

sjii h la ll el den nu åsy l'l ad e person alen vara bc6itligacl till det 

ll iigrl' lraklamenle l und er dc a lla fiir s ta dag~une. 

Dl' nna åsikt har e melle rtid icke h ysts a v sl a li onsbcf~ilh ava

ren hiirslädes, som, såvi tt jag har mig bekant , i sam tliga an 

miirl; la fall döml vederbiirand c till a terbe talning a \' skillnad en 

mel la n de l uppfiinla högre oc h de l liigre traktam en tet. 

.Ja g tror mig m ed för es låe nd e rad e r hava åclaga.Iagt, i huru 

hög grad besliimmelserna kriiva, 

sa alm i ns lone e tt förtydligand e. 
d ()(·); s tarka skäl för e tt s lopande 

om icl.-c ren t av en iindring, 

Enligt mitt förmenande tala 
a v h ela m om. 2 :o a ) , i syft e 

al l d l'! högre lraklamenlel ma tillkomma såväl alla , s ladda un

der Ira nsport eller p å r esa , som ock, under d c 1\tla första da

gar tJ<', dem , som i tjänsten vi s las utom egen s tation . Den lilla 

kostnad , so m hiirigenom skulle asamkas s latsverkcl, syn es mig 

fu llt uppviigas av el en Y~ilbchödiga för~indringcn till r imligare 

och ri illvisa re förhMlandcn. 

\ Ia rs 1913. 
1-Jj. Pz . 

T ill ovan sagda an se vi oss böra nämna all de t syn es som 

om hela kungörelsen av den 27 maj 1881 larvar omarbetning, 

ly iir densa mma ularbe tad cl"l er 1881 år s r eser eglemente och 

hordt• m1 rtla rbelas c l'l e r 1907 ars r esereglem ente. Förfallarne 

li ll Fi o llans och Marin ens reglem enten synas ih·en hafl d enna 
11 PJlfa tlning, ly i 1899 års reglem ente för Fio llan D el I intogs e.i 
sa ,.ii l denna kungörelse so m r escreglemen le l, under om nämnan 



de all nYll resereglemente var beroende pt1 Kungl. Maj:ts pröv_ 

ning, och i 1907 ~i rs upplaga :w Heglemente l'ör Marinen Del I 

iir v~il <kl nnt resereglemenlel men e J· kun~örclse n intauen 1·1t., 
~ l • u \"") nn 

alnigen end:ts l omniimnd , och kan man Yiil siiga, alt de tta 

anlycler , all en nY s: tdan kungörelse ,·ore und er ul:trbe la nd e 

e ll er om priin1 i ng. 

Del toni c dock qua :tv vik! all en fraga som sft in timt 

ingriper i elen enski ld es eko nomi bleve bragt till s lutgiltig lös

ning, och iir del ju lwlecknancle all d e nna kungörelse ej ä r au 
Iinna i nagon rcglcntenlsupplaga senare iin 188-J-. 

Red. 

Meddelanden från främmande . 
ma•~mer. 

A1·s lu t arlr • rh•n :)0 <lpril HlPl. 

Ryssland. 

Minog·as han'l'i. r•nliglid JJJt•rl r•n officirll l'>lpport fr t! n chefen 

l' iir fiir s l<l jagarflottiljr-n lt>W>I omstiinrlighrt('l'n;t Yicl >> Minoga s» haveri 

l'>ll'i t fiiljanrlr-: 

Ol.l·ckshfind<·l sr•n ;igclr• l'lll\1 i n [irhrtrn HY LiiJ<IU fyrs k<'pp , l '/, 

111in. fi' t1n hautnt' JJ ocl1 på 10 111. djup. kl. :3 l'. 111. rlcn ;j april. >> Minogn>> 

st od Jlllllt>r hdäl a1· löjtnant Uarsojdf ocb nll' bc•Jn a nnnd nwrl 18 man. 

Dr·n ]J;III r·. konl'r>.it•ntrl Hl' <'Il :'\ngslup. 1 '/, tin1 . förul' avgått f rån haJn 

JJr'JI. för Hit 11lföra rl~· kningsö l' ning>JI'. Yirl för sta rl,,·kningr n obsc r vr

I'<Hic· ' fr i\ n kon n >.ihå h ·n. all LT . V. R. ha stigt rlök ned med s in fiirsHi1·, 

OCIJ <ltt >lk!c·n ll'ir •Jl höj<ir• sig lll'tyrlJigt ril'l' l' Yattl'n y t>lJI. ~Olll C' tllellcrticl 

nld ern s n s m å ningoJI! s jönk. orh öo·c• dr•ll'n <ll' m~ st<•n hela tiden syn 

t r•s ÖYe 1· 1·a tt1 H' l. fä stc· man intd >li'SC'Pml P Yicl dc•n mimlre lyckade 

lllöJIÖI'r' l' ll . och i'ö1·st ~ tiJllll l<ll' srna rr ·. OJ11k1·in g kl. 5 r' . m .. uppgick å ng

' lupen t ill olyck splat sen och ohsen·c rack rl å rlcn 11ppsläpptn tclcfon

ho.ir'n . Rdäll ul l'<ll'l' n >1 ~ngslupt•n nwdcll'hlcl<' gcnoJn f y r skeppet det 

P<lSS<'I'Hde til l h>Jillncn oc h satlP si(!· i t c ldonfrirbinclrl sc- med U. V. B. 
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Tcl <·l!J'il JII !lld 0 111 oly ck shäntlc,l srn framkom cnwllrrtid e j förrän kl. 

1., .. t i Il cl1rfen för första jaga rfloHi ljrn. kontera m i. r a l Schto rrc, Y i l k en 

rliil'l rl omcrll' lhart Yidtog nödiga åtgärrlcr . Först kl. 9 r . m. harlr m~n 

[';lt l 11 r• n rlt •l rärlrlnings matc•rial och rlyk a re och kunde börj a r ädd

nin l-'·nr hP1 t'll>l. En lu fts lang fn st.s:1tles i förskru vningen å tornet. och 

fr i,-k l uH i Il !JU mpa<ic• s. EH försök a t t bogsc•ra lJ. V. B. i n på el j Ltpare 

u 1t1< '1 1 hnnn ald r ig utföra s . t y inmm bogseringe n började utkom kl. 

1()., .. hH lliiWli S 100~ton s fl.damk kJ·fln. D r nnas ginor fäs tes m ed dy

k;l l'< ' i Ll . V. B :s lyHIJulta r. ocl1 kl. 1 ~ m n . Jyckarle s Jllan :få upp a k ter n 

t il l ~ tn n . Al'ill'h'ml s kt•clrl e umkr hrlys ning fr å n j~garnr >> Dobrovo

lc h .\Ios kc!l·iljanin » och >> Rrli t cljni >> SHJJil tn1nsportfarly gct >> Vod o

l<·.i . ,·i lb1 h1go i »11 inog<ls » onwdrlbara niirhd. Tclcfonförbinrlr']sen 

- L~<·k ,· nrr· ,-ilkr' n IIIHll f ick red a p ~1 att lJ å ten n ll' fylld m e d n 1tte n 

i c;in f rii JJJI'<' rkl , att lwsättningrn SHmlats i aktl·e rklrn, samt at t 

sky ndc;;tll l lt.iälp nll' >l\' nödrn . cnii 1· man höll på att kvävas- a vbröts 

Jlll'l h11 1 kl. 11 och 10 c•. 111.. d å !'nda st s tönandra hönlrs. S!\ s måningom 

u]rp l!ii nlc- fil'l'll ril' ss a. och f rnm<'mot kl. 12 l'<ll' allt tyst . 

Jcörst kl. 12 .oc. L 11 1. I'Hr nrrlp}mgslu ckHn Öl'<'l' Yflttt•n och kunde 

iippnn'< . Eli(] a s t :3 JJJ>l n 1·oro rlå vid full S>l n s. M a n dtt'r man upptogs 

l>r<ittll ingr•n (clwfl'n. som C'n längre tid Ya ri t san slös, som n:r 8) och 

dt< · · 1 ', t im. ,·oro ;lllH. utoJJt en man. som befann sig i t ornet. och av 

1 >1 1111<'1 ;n · s k u rit s fr;1 n den ö niga bPsättn i n gen , uppcl ragna. D e nn r, 

lr;lhlti<I JJ s matC'II Uordjr•jcff, so m tydligen tack van• den inpumpade luf

t< •n 1 a r ,- id f ull san s och hdann s ig jämför<'i scvi s l'äl. rärldaclcs, sedan 

<'11 dr•l I'Htte n utpumpats, vid B-tid e n. Gorcljejeff lär enligt chefens 

ul'> l'-!11 IIHI' il uppföd s ig synnerl igen lw r ii 1nvärt , li t'la tiden 1Jibch[1llit 

-i n -.iii h l )(' hiirs kning. uppmuntrai rlr' önign a\· lJcsättningcn och s tra x 

i n 111111 r· h dl' n fiirlon1 t saliSl'll mol tagit befälet H,. honom. Ovriga 

l'iid diid t• . SOJII omkring 10 ti111. 1·i sh 1ts i saJnmanprcssarl. förskämd luft, 

l'iir~>r<'ll>l< i >11' tk f ri\n elektri ska baltC'rirrna kommanrl c klorgase rna, 

h<'ftlll llo s ig i l'tt födärligt till st å nd, när rl e frun 1drogos och kommo 

uu d,·r lii kHJ'i> r• hanrlling. M i\ nga Yoro till .dtl•rliglwt svaga och :2 rnan 

,.i,ndr• !r-ek c• n till s i n nrs rubbn in g. 

Fiirs t SC'clan man ditfört yttc·rligan• c·n 50-tons k ran Jy ckarles 

1111111 pn 111orgonl'n d c'Jl 6 <I J)l'il lyfh! 'förs tiin•JJ och införa b~!C'n i 

1!,1111 11<' 11. 

!ll .1·ck!'n s~m·s h<ll'<l haft SH!Il!lla ors ;lk son1 :'\. tysk a lJ. V . H. lJ :~ . 

\ a.l.!"t f1 ·ä n1Jnanrle f:örr•llJ å l h*lc inkommi t i l'e ntilr•n i dt vt>nt.ilst o rrör 

'" 'Il Lit ning rj r•rhöll s. Alln försök alt listadkomrna prov isoris k tät-

11i 11'-! <>r·h 11H utbl~ s H el ler utpumpa Yattnl't mi ssl:vckarlrs . Bcs ä t tnin 

gr•u c;ii kt!' slutligc•n s in tillflykt i Hktrc ;Jnlelniogcn ay båte n . där 

lutt,•JJ hin rlra rk n1ttnds Yirlare intränganrlc. 

ILi drlningsH rl> l'lcna unriPrlätt.1rks g e nom att rlcn Yirl ol y ckan 

rn da111lt• sj rigå ngcn si1 småningom LHlc s ig och Yid 9-ticlcn p å k1·ällrn 

"<~ 1 ' '.iiin Hllrl e lcs lugn. 
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Dc flesta av båten s besättning haYa sedermera :fullstä ndigt till
frisknat. Ch efen har befordrats till nä sta grad och en del andra be
löningar lära haYa utclC'lats. En sä rskild kommission hm.· undersökt 
o 1·saken ti ll och omständighete rna vid olyckan. 

Budget. Ryska totalbudgeten fö r 1913 uppgår t .ill omkring 6,191 
millioner kronor, dära v fö r marinon 444,,, millioner kronor. Okningen 
å marinbudgeten från föregående å r uppgå r ti ll Ö\'C'r 1n millioner 
kronor. 

Norge. 
Han•ri. ],an sarbåtC' n »Eirl sYold» grundstötte natten mellan don 

1:2. och 1:3 mars i Santldjord. Med tillhjä lp >W bogscrb ~1 t lyckades 
p a nsnrb:'\t!'n oftC'r några tirmil ar flottftgas. 

U. V. 13. Ax dC' 4 U. V. B., so m för no rska statens räkning 
ii r o unrlC'r byggnHrl :1 G<'n11aniava rvet i Kiel hHva 2 redan den15mars 
löpt >~v stapeln och ytt crligar<' Pn fön·än t as bliYa färdig till t j änst 
denna sommar. 

J\o1·ska U. V. B. komma hädanefter a t t bcn}imnas mrd bokstav 
och nun1mcr. »Kobb<'n>> utbyte r s itt namn mot beteckningen »A, 1». 

Kustfästniugar. :3,"" millioner kronor komma sannolikt att an
slå s ti ll förstärkandP av Osca rsborgs fästnin g Yid Kristianiafjordcn . 
Likaså komma befästningarna Yi cl Bergen att fö r stärka s. 

»UjnrgYin • och •Ni!larOS >> bliva narrmen å de hos AnTtstro ng 
unrle r byggnad varand e pan sa rbåtarne, Yilka skol a förläggas till 
Be r gen . 

Danmark. 
Namn å U. V . B. D en av »Förs,·a rs in samlingen ax :1913» till 

flottan skänkta undervattensbåten h ar e rh ållit nanmPt »2 april», till 
erinran av slaget på Köpenhamns redd den 2 april :180L 

D.r under byggnad på örlogsvarvet i Köpenhamn varande t renne 
undcrYa ttensb å tar skola benämnas »Aegir», »Han» och »Triton» . 

Danska marinen kommer sålunda att 1 n4 äga JO undervattens
båta r. 

Diverse. En frivillig automobilkår befinner s ig för närvar ande 
under bilrlning. En del av den samma har redan deltagit i rn övning, 
so m avsåg att gint r n bild av förhindramlet a\· lanclstigningsföretag. 

J ordarbetena Yid de blivande befästni.ngarnc Yid Masnedö havn 
bö rjat; dc utföra s genom en firma i Köpenhamn. 
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Tyskland. 
Ny chef för amiralstaben. Amirnl v. Hrrringen har aY gått so m 

]w f Iii r am i ra l sta be' n och cHrrträtt a mirnl von .Raudi.ss i n , :förut\' a
c 1, <' ll<'f för ?\ord s jöst ationen. Till chef för ami ralstaben h a r ut-n,n' l . . 

nfint nh A tniral Pohl. 

Bt'styckning. Slagskcppd König lär komma att best yckas mC'rl 

10 st . :)5," cm. och 14 st. 17,, cm. (?) kanon er. Dc 11ya Zcpp:lin-luft
skCJl J><' ll komma att bestyckas med 5 kanoner: 2 i stäven , l J111dskepps, 

,1kt<'l' orlt l på översta bryggan. 

U. Y. B. A U. V. B. n:r :21. rkn försh.1 a\· en ny t yp, upp gi.\' CS 

"]] o f t .. ] 7 l . o cleiJlal'e mentet tt 8 O tons, ar en ar knop och bestyc mm gen "' 12 st. '7 5 m m. kanon er. 

Ny byggnader. J vVilhclm sh afrn har den l npril inrättats två 
]1\'11 ko lllp anier, 7 och 8 vid ] r torpccl.båtsrlivision C' ll, för ntt: bilda en 
~~ck avddning. som skall utgöra besiittningar till rlr ny a båtarnc S. 
1:)-S. :24. Dessa komma antagligen att k.all11s flottilj n :r 7. Tysk 
lan <! i'~ r r Hi rnwrl 77 to rpedbåta r klara :för användning. 

Budget m. m. Burlgeh 'Jl för kommande å ret ä r fil stställcl. t ill 
kr. -+R0,0~0.916 och har så lun rlR ökats mcrl något mer än kr . 6,30:1 ,680. 

]~ ;~rty g, so m enl igt flottlagen skola påbörja s, äro slagskeppen 
»1~r~alz \Vörth» och »T », för vilka vankra bogärrs kr. 1.470,000, slag
kr n ;'>ll '!' ll »Ersatz n,•rtha » och en L'rsättnillg för »Hol!Pnzollern» . ~ 
111i.n d l'!' k 1·.vssa re, 12 jagare sam t ett antal undervattensb åta r. Dc t vå 
jagarn<'. so m s~ lts till Grekl a nd . skola lika så ersättas. 

~ka pancl c t av rlen 5:tc E skadr'm :fordrar en ökning i personalen 
HY :.>:l:) officrra r c och 6.125 man (motsva rande ökning under förra 
året \H r 50 och 1,640 resp .). H el a pPrsonal sty rkan komm e r då att 
u1 giir;H; <W :3.394 officerare och 69,495 man. Särskilda åtgä rder vid 
taga~ för att förmå lild re dugligt manskap Att an t agn förnyar] :m
stäl lnin g. 

Enligt b udgeten belöpa sig kostnaderna för GoPbon till : 
;du·o\ orlt maskineri ... . .. . .. . ..... . ... . ... . . ... . . kr. 30.607.567: 

)) :14.7 47,:250: 
)) 976,500: 

[1<1 il '<t r ocl1 hcstyckni ng . ..... . . · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
tOI'J H'dt• J' .. . . ...... . .......... •. ...•.. . . • .. . ... ·. · · 

Sumnw kr. 46.331,:217: 
46.919.250: 
49,932,750 : 
50,552,250: 

Tot.~lko~ tnarlcn för 'Scydlitz nu . . .... . · · · · · · · · · · · kr. 
» Kaiser-klass )) 

)) » Kai se rin-kla ss )) 
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England. 

Nybygg·nader. "Föl.ianrk L1riyg hnn nnrl0r tirlen 1 april 1912~ 
np ri l 191:3 tillförts c•ngcl skn flottan: 

Sl agskr·pp : King (Jporge V. 0<'nturion. Thumlcn'r, Conqueror. 
Slagskcppsk ryss a n •: Lion, J>r.inccss RoyaL N ew-Zealancl. 
Eryssnrc : Chatham. Dubl in. Sotrtharnpton , Arnphion , Melbourne. 
.Tagurf': Attack. Baclgf'r .. Lizarrl. Hyrlra. Goshawk, Phocnix. Fire-

dr·akr•. T~urclwr . Oak. Bean·r. A cas1rJ. Christopher. ~:>bark. Achates, 
('ock atrier•. 

U. ·v. B.: D.-5. D.-1. D.-6. 
I-I.iiilpkr·y ssarc: Mairl stonc. Achrmant. Ah·cto. 

AYSked och utniimning-ar. Vice amir·nl s i.r J>ercy Scott har efter 
s1n utniimning t ill arniral t agit avsked . Amirul s ir Egc•rton har ut
nämnts till stationslJcfälhnvarc i Plymouth. 

Budget. Marinbudgeten Eör 1913- 1914 uppgår till mer än 832 
rnilliorwr kronor. ull(lr·r clf't att clc•n förra året inbcräk.nat fyllnaclsbud
gl'tc•n uppgick till 811 millionc• r. OkningPn från föreg~enrle år uppgår 
till något nwr än 21 millim1er l.; r·onor . 

Dc huYurl sak liga rikningam a äro g.ior·cla il titlarnP >>pnsonah, 
>> JHO\' i a n t ocl1 bekliidmrch sa rnt >> krigsru stninga n >. 

Den 31 nHHS 1914 skall vara i tjänst 146,000 bdäl och rnanskap, 
s:"tlc•rks 5.000 man mrr än 1912-1913. Okningen i'i iii:l'ln >>persona l >> av 
18 millioner· hä rleeler sig hunrd ~wkligl'n från ökade avlöningar. 

En sumrllR aY 50 millioner är begärd för påbörjanrle av eld nya 
h:·ggnarl sprogramnwt som inrwfcrttar lJ:·gganrlet a\·: 5 slagskepp, 8 
lätta kry sscrn•. j6 je~gnn· .iämif' di \·iss t frnh1l lJ. V. B. ooh h.iii lpfartyg. 

Artill eri. Qu cen-klassen kornmr'r· aH bC'styckas med 8 38,, cm. 
k. L/45. 

rrovsk.intningc·n <W slagskeppet Cc•nturions kanoner avlöpta t ill
frcdsstiillamle. Rekylen \irl :)4.,. om. kanonen var virl ett par tillfä llen 
icko så stor som önskadc-•s . rlock kunde frlc•n lätt avhjälpfl s. Aven vid 
srrln·lden intr·iiJfandc b lott mindr·c skador· . 

Försök nwd en ny bögexplos i\· spränggranat för :34," c m. kanonen 
pågå . Dr· n:·e~ granfilerna skola onwclclbart Yirl anslagd bringa sin 
' tura spränglarlrlning till eldanation ooh i första l1aml lossa far· 
1ygds f örbindningar och därigenom sätta rlct ur stridbart skick. 

Hemflottorna. 
:;-cptune (flaggskepp för Högste' bdälhnnuen). 

TC'ndrar: Maine. Sappho, Swift. 
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1 :a /lottan. 

j :a eskadern. 
~Lrgskepp: C: olling\\'ood (flagg). I:Jt. Vincent (flagg). Colossus. 

\ 'nn gu 11 rd . Br·llerophon. Suprrb. Tömera irc: 
Liit1 rl kryssarr: Duhlin . Southampton . Li\·erpool : 
Jijiilpfnrtyg : Cyclops: 
~l ngkr · :· ssare: Lion (flagg). Prinec•ss Roy al. Tnrlefntiguable, In-

do rni 1rli li <• . I rwinoible: 
-:I Iins \·c·pningsfartyg : Circc: 
.J,1ga rdlottil.iPr: ]CJoHil.ik r ~·ss;Hl': Blonde : D epåfarty g: V enus; 
.J ,1g1He: Acbonr. Archer, Ariel. Attack. Badger. B eaver, Dcfen-

1]cr . \)rn icl . I~Pnd. Forl' ster . Goshawk. Hind. Hornet. Hydra , .Tackal. 
Lnp \\·ing . Lizrnrl. J'lroenix. i:lnnclfly, TigTc•ss. 

2:tl Pskarlern. 
~ ln g, kcpp : 1\ing Georg V (flagg). Orion (flagg) , Conqucror. 

:'-J o11 ,11·c·h . Thundr·rr•r. 1-Ierculus. AgamPIDlJOn. Lord Kelson: 
Liitb1 kryssa r·e : Cl1 a ta m. F n lmou t h: 
I I .i ii lp I a l't.\'g : A ss istance : 
l';rnsark rv ssn re•: Shrmnort (flagg). A ch i !les, U o oh rane. K a tal. 

\\T;( !'!'III J': 
:\l i nsY r·pn ingsfa l't.1·g: G oss a mr·r: 
.l>r g ;rr·r·f lottil.ir·r : Plott il.ikryssan·: Bellonn: Depåfartyg : BlHl<e; 
J ug·nn•: Acorn. Al:nnr. Brisk . C:amcleon. Comet . Fmy_. Gold-

l·' in r·h. llopc•. Larnc•. L)·r a. Mr1rtin. Minshel, .i\cmesis. ?i'Prcirle. ?i'ymphc. 
11 c•rl p11l1·. I{ i fl r' m n n. RulJY, Shelcl ra kr, I:Jtaunclr. 

:):c c•skaclc•rn. 
~l:rgs kl'pp : King Ech·a rrl Vl l (flagg). Hi lwrnia (flagg) , .Rritan-

rrr, r (I'Lr gg ). Commonwc•ulth. Dominion, Zealanclia: 
Liitt n krYss>r rc : Dartmouth. \Veymouth ; 
l' ,m,arkr.\·ssar·p: Antrim (flagg) , Argyll, Dc·Yonsbire. Hoxburgh: 
:l lins yr•pningsfHr!yg: .Ta son. Sengull ; 
.J ug;Hdlottil.il'r: l~ lottiljkr:· ss arl' : HoadiccrJ: D cp:'\fartyg: Blcn

lwi nr: 
.1 ngrl r(': Ba sili sk . 13caglC' . Bulldog, Foxlround. Grnssho)1]wr . H a r

p\·. :'l!"' 'lllito . :\ 1ll!tilu s. Pinchf' r . Racoon. Ratlll' snakc, Rcnanl. Sc1vage, 
:--;l.lli'J'ion . ~C'OIIr).!'l ' . vVohrrine . 

4 :e c•skndern. 
~ Lig,k< · pp: DrParlnough t : (flagg) . .L\fri cn. Ilimlnstan. Albernarle . 

( 'or·rr\\·;i\] is . Duncan, Ru ssel : 
l ,ii t t kryssa re: Act i Y C': 

l'n nsa rkr·:·ssn re: Sufl'olk (fln g g). l'krwick. Donegnl: 
.\Jinf t~dyg: SpPt'lly: 
.J, rg:ndlot1il.icr: FloHiljk ryssa rc : Blanche: DepåLntyg: Hclda: 
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Jagare: Aca sta , Africli, Arnazon. Christopher. Cossack, Crusa. 
d(•r, FJrcrlrakl· , Ghurka , Lurch<'t'. Maori. :Jiolu n1·k XLLbian Oak Sar· ac '...._ · ' -, - c en 
Tn r b tl'. \Viking. Zulu. ' 

2:a ilottan. 

5 :te csl,aclern. 

::l lagskepp : l/LL<'Pn (flugg) . Prince of \Vales (flagg). Bulwark, 
F'orm iclablc, Implaca blc, Irrcsistible, London, Venerable; 

Lätta kryssare: B r istol, Diclo; 
Pansarkryssa re : Carnanm (flagg), Lancaster; 
Minfartyg : Anclromaque, Apollo. Intrcpicl, ]phigenia. 

6 :te eskadern. 
Sla gskl'pp : V engeance _: 
Pansnrkryssare: Drake, Goodl1 ope, King AHrccl, Lcviathan; 
. Minfurtyg: Lntona, ~aiacl , Thetis. 

3:e /lollan. 

7 :c cskarlcrn. 
::l l agskL'PP: Caesa r, H unnibal. lllustri on s, :Yiagnificen t, :Majestic, 

:Mars, Prince George, Victorious: 
Lätta kryssare: I sis, .Tuno ; 
Pnnsurkryssa rr : AlJoukir. Bacchantc, Cressy, Euryalus. 

S :e eskadern. 

Slagskcpp: Albion, Canopus. Glory, Goliath, Ocean, .Jupiter; 
Lätta kryssare: Dori s, Talbot ; 
l'ansn rkryssa rc: SwiHsurc, Triumph, Sutlcy. 

9 :e kryssa r eeskaclern. 
Amphitritc, i\. rgonaut, Ar iadnc, Diadem, Europa, Spartia te. 

10:e kryssarceskadcrn . 
Crescent, Eclgard, Gibralta r . Grafton, I-Iawke, Royal-Arthur. 

ll:e kryssa rreskaclcrn. 
Te tTibl<'. Encl ymion. Thcse us, VindictivP, H ermionc . 

12 :c kryssareeskaclern. 
Challengcr, Diana , Ecli pse, :J1incna, Astraea . Chm·ybclis. 

Frankrike. 

Avsked och befordran. Konteramiral Lacaze. som tjänstgjort 
som chef fö r marinkabinettet uneler M. D elcasse. har på grund av 
hä lsoskä l avgått fr ån denna befattning. Som han s efterträdare har 
utnämnts konteramiral Darrieus. 

-- 328 -

Budg·et. Franska marinbudgeten för 1913-1414 uppgår till 
sH.:3UU.5:37 f rancs och utl·isar c·n ökning på omk ring 54 million er francs 

sedan 191:2 . 

Olyckshiindelser. l'å >>Courbd>> utbröt i början av mars eld i 
n>irlwkn nY clynamorumnwt. Det inträffade under en provtur. 
Elden släcldes aY ombonharnnde manskap inn an elen hunnit ytterli
.,.,1n· spridas. Huru elden uppkommit är ännu obekant. I december 
fön a a ret inträffaclc PldsYåcla å smnm a fartyg; ä1·Pn då lyckades man 
slä ck <~ elden, innan elen hunnit åstadl.;:omma större skador. 

p,'\ U . V. B. >>Mariottc >> cxplorl<•raclc under en inspektion en 
pciroi r• nmc istPrn . 1\:liickrna p:'i hå i närhPtcn stående rnntroser fattade 
('Jrl . T rots att matrosrrna ögonblickligen hoppade i sjön, blcvo clc 
sn'\d su rade . MHterielskaclan nu obetydlig . 

Pä U. V . B. >>Foucaulb, som efter elen s ista olyckshändelsen i 
noY <'tlllw r -Eö rlidct å r unelergått rcparntion. inträffade vid nyligen för c
t,1gen provt ur en explosion , Y<ll'l'id sihäl mate rialen som 7 personer 
hlc m sdirt skadad P. 

A LT. V. H. >>Col umlJ» och »~cwton >> h ava likal t-des olyckor in
trä fLli. An gi\cncle den å >>Newton>> fö rdigga inga detal jer. 

\ U. V. 13. >> Turquoisc>> . som åtföljd av en bogserbåt var på väg 
i ill Tlizedc, slungnclPs YiLl en sd r krängning 7 m an i h avet. Två 
r>i<l dadPs aY bogserbåten, övrign två officerare och t re man omkomma. 
~Lill nnscr att båtens stabilitet n ui t dålig och olyckan därigenom 
fö rorsn kat s. ]nsam]ingar lära ltava igångsatts fö r dc omkomnas an
hö rig<l. 

En hd del mindre olyckor , n uigcnom människoli\· förlorats och 
.<knrlah. han1 cJpssutom umlcr scnn stc t iden inträffat under övriga 
f!T(•nnr a \' flottan . 

Nybyg·gnader. Den 2l ap ril löpte slagskeppet »Bretagnc» av 
·' hlpr •ll l. 

A\· dc nya :25-tuscn tons slagskt•ppcn skol a >>~o rmandi e>> och 
>> L <~nQnl' !loe >> byggas på privah"arY. 

l I-LL\Tl' har minutläggningsfartyget >>Pluton >> löpt nv sta p eln. 
Pa ri,,·g·l' t. som till det Yttrr liknar en fi skPånga r c, är HY 560 tons dcpl., 
6\l 111. hi ngd, 8 m . brc~lcl, 3., m . djupg. samt ska ll göra 20 ]mops fart. 

}'lyg·v ii semle. Enligt f ranska pressen är ett lagförshtg under 
>LtarJ,d amlc för n b·idga nde aY clet franska luftseglingsväsenclet. En 
su tLtltln n1· :20 millioner frnncs skulle erfordras för detta under åren 
181:l- 11J l6. 
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Xöchänclighdf'n fl\' ll0nna forrlnm fn1 mlä gg0~ i dt betänkande 
ut>1 rbdat i ami r al stabc•n . D>i ri fö rPslås att i Yästlig·a dclc·n a\· Mcclel
IHr\·d i\ st ratPgisk t Yildig;r pl atse r anläg·g>l statiorH' r fö r luftfartygen. 
Luftskcpp0n . å 20.000 kbm .. skoh1 förses nwrl sto r;r Hlilll1unilionsförråc] 
På F rankrikes nord- och nor·chäst-kust skola Jikalf'rlf's stödjcpunkte1: 

för l uftfartyg ;mläggHs. 
L cvc n1nsanhu cl å lu ftske pp info rdra s. Om clt'SSfl öve rskrida elen 

kont r a ktl'raclc fa r tl'n oc h bastigH re än ö\·c renskom rrr d 11ppn å 2,000 

111. höjd , f' rh ålhr lc•\'CI' <llltÖ rf' rna e n f'xtrn p rcrnif'. 

TorpedviiseiHlet. .1 ngarcn >>Dehortc•n> ha r Yirl produ rcn ej upp. 

nått ut lonHk 31 knop. 111an har rnclast kommit till 2\l . Försöken pågå. 
~agarl'n >> Rc•n ;ntclin >> löpte 3\' stapc· ln rlc11 20 nHrrs. .Taga ren 

>> C'ns in i >> har omh,\·g·gt s ti ll minutHiggardart.\·g oclr i>li\·it stationeracl 

To u lon. 

Flottans to rpcd rn ;rn(j\'l'ar å nona kuste n han1 YiS;It jaga rnes 

ot illräckliga sjöclugli glwt i hårt värle r. D c nya 770 tons j;rgarnr hava 

c· .i v isat sig mer sjödugliga än 400 tons bub rn c'. 

U . V. B. Ull(lc· r clc• nä n rnrste rl agarnl' löpa i Jl.oclrdort rle båda 
undt'nattcnsbåtarne >> Giorirl<l<' >> och >>C ornrli e>> <1\' sta peln. Dessa bå
ta r äro H\' 410 tons clc•p l.. 54 11 1. , längcl , G m . ht·c•dcl och :3 n1. dj upg. 

De erhålla Dic•st'lmotorl'r oc h en fart aY .1 5 knop över ntltr n . . Bestyck

ningen utgöres a\· 8 to rp rcllulwr. 
I m aj löpe r V. V. 13. >> Gusta\·c· Zecl<' >> ;t\' stape ln i C hc rbourg. 

Drnna bi\t ä r f'll helt oc-h h ;rJ IC't ny ty p. Dcpl. 797 tons. Hi ngel 74 m., 

h rrd d , 6 m .. rljupg . H., 111. Enligt tirlningsuppgiftrr skal l å clc·nna båt 

ord nas ett sä rsk ilt ti llflykts r·u 111. dit lwsättni ngf'n kan söka ti llflykt 
i händelse undr r nrttensiJåtrn utsiittcs för ol\'Cka . Drtta rum kan 

frå nk oppl as bå.tc•n och clän•Hr• r fl.vta upp . :\ågnr oH ic i<'lLl uppgifter 

fö rrl igga änm1 rj . 

Bestyckning·. Dr n.\·<1 -fn1nska Drcadnoughts av Xorm;mdir-klas

~c·n l\omma aH få dt clep l. a\' 25,000 tons och 12 st. :34 cm. kan oner 

uppställria i tre• quaclruppC'ltorn . 

Italien. 
SlagskepJ>. Df'n nya ita lif'nska slagfartygsty prn, som fö resla

!!.its få f'n sto rlc-•k ,n· ;35.000 tons lHrr r cducr• r ats till C'tt 28.000 tons 
slagskrpp nwd 9 st . 38 c m. kanoner i t rippclt om . Fartrn skall bliva 

25 lm op . 1\:ostnHrkn uppg;ll' till 85 million e r l\r onor. 
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llltYI'I'i . P å jagarf'n >>ln t rf'piclo >> uppstorl Yid drss fö rsta off'ici 

elhl produr den 7 mar s ett sn r t pannha\'C'ri . o rsakat a\· otät het i 
rör!l'dni ngcn för Yärn1Poljan. F:vrrn uneler pannorna mi\stc• sl äckas 

och J-rr1.Y gl't inbogsc r adrs ti ll S]wzia. 

~httwlavlöpning. S lflgskr'ppct >> Anclre>~-D oria>> löpte den 29 mars 

;1\· ,(,qwl n il varvet i Spczia. Systerf<rr tygct >> Duilio >> kommer ;rti 

lÖP '' ;i\' s1ap<'ln i slutet av drnna månacl. 

Ut nii nming·ar. Chefen fö r a mi ralstn b C' n vicf' amiral Rocca JLr)· 

hell' ;J\,ddt och ersatts aY hittill sva rande ÖYC rkommemla11tcn över tor

pechi "' illkt konteramira l Thaon cli Rc•Yrl. 

Budget. Burlgrtrn fö r 19H uppgå r till 257 million<'r f rancs. ,\ r 

HJ1~ lip pgiek riPnsamma t ill 214 millioner francs . allisi\ f'n ökning tl\' 

~O 1rrillionrr sedan föregårnek år. Av clrssa han1 :=l() millione r anYänts 

för " l" ma ri ne militairr >> . 

U. V. B. Planrr ä ro å banr ntt brstycbr de italienska unclr rYat

tl'nsl ~:il nt·na mrd höj - och siinkba rn. ka.nonc•r·, konstruerade' :f:ii r· rlclgiY

ning rr1 ot luftfar tyg. 

Personal. ItaliPnska f lottans pe rson al uppgår till 85.000 man . 
.\ \· d,,,, a iiro 25.000 ayseclcla att bcmannll flotta ns fart_\·g. övriga skola 

tj}i n:--;t u: öra å varYcn. 

Spanien. 

:\Tya slagskepp. M a r i nmi niste rn har framlagt förs lag om bcYil
i<~nd <'i <IV 80 million<'r pcsrtas -f ij r påhörjandct av dc 3 i nybyggnarls

]Jro .~T;r Cllllld ingåend r slagskr'pprn på 21.000 tons. 

Förenta Staterna. 

Budget. J\y bc·gä rd a hrnnc• s la gsk rpp har rnchrst rtt br\·iljals. 

iin1gl riro bevilj ade att b,\'ggr~s : 6 jagare. 4 undcnattr nsbåta r. 1 
lra n'Jl<> rl - och 1 fö n 'åcl sfarlyg. En li Ylig p rcsspolrmik h<rr pågått nwd 
:rcllc dn i ng av a tt endast dt s lagsk epp lwviljat s. 

Fartygsmatedel. D d ny<l slagskeppet >> PPnns~·hania >> <~ r·h ållcr 

c'(l d<·plnrf' mcnt av 31,400 ton s, rn län g d nv 190 .. ·, 111. och rtt rl .i upgåcn <l r· 
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a l' 9., m. Far tl'~ skall bli,· ~ 21. knop. Fartyget försps med Curtistur
binC'r. J3csättningst syrkan 11ppgå r till 950 m an. Görd elpansaret er
llåll(' l' en tjockl ek Hv 330 mm.: tompansaret p å dc svåra kanoutorne 
blir 400 mm. tjock t. ]~ artygd. bygges av >>~e wpor t 1\cws Shipbuil~ 
di ng C :O >> . l~ a rtygsk ropp utan pansa r mecl ma skin er kost a r omkring 
27 million er kronor. 

.Jagan·n >> Pcak e n> löp te av stapeln rl('n 8 f ebruari i :P'iladelfia. 

DP 8 11ndNndtcnsbåtarn a på 1912 å rs program skola benämnas 
L. j - L. 7 och M. j. U nckrndi·(' nsbåtsmocl (' rfartygcn >> )[inga ra» och 
>> X:r 2>> skolA ll<' nfimn ns >> P'ulton » och >> Tlushn ('l i>>. 

2 nybyggdn olj eång nrt' (' rhålla namn en >> K a nawh a >> och 
,, M H lllllE'C' >> . 

En a1· rnarin(l e]Jflrtenwntet t ill satt k ommi ssion lun ut talat sig 
·för >l li gallermn sle ma skola bibeh ålla s i sin nuvaraml c höjcl och upp
stä llning. 

FlygYiiseude. En flygstati on h ar inrätta ts i den bliva nde örlogs
h a mn e n Guanaia nan1o på Kub a. U mler A tlant rrflot tan s övningar i 
niirl1eten a1' denna plat s har flygst a tionen vari t i ve rksamhet. 

. Jämlikt ordPr fr ån marindepartementet skola under näst a krigs
öl·nin ga r samtli ga sl agsk Ppp och k ryssa re ombo rdta ga hyd roacroplan. 

örlogshamu. Clwfen :för atlantedlott an a r11 i r al Os te rhau s och en 
gc•nrral ]Java p å r c· gc•ringens uppd1·ag besökt Guanatam\lno på Kubas 

S. O. kust . vilkt•n haJJITI föres l ~s t ill örlogsstation och hava funnit elen

samm a Yara i all o pa ssand e :för dPtt a änclam i\ 1. Dc föreslå att Guana
fill1il lll O. som behärskar Pan arnakanalcn, skall gö ras till clrn starkaste 
örlogss tationc•n i A t lan ten . l3 efiistningarna skull e i nnesluta minst 10 

st. 86,, cm. kanon e r. Såsom ständig besättnin g beräknas 5,000 man. 
Van·sanläggning<~r för över 9 millioner kronor projektera s. 

Pet·sonal. T sa mband med presidf' ntski ftct h a r ticlningsrcdaktö
rcn D aniel s utnämnts till stat ssekreterare för Ma ri nen. 

Till chef för operatiom;depa rtementPt har utnämnts <len kände 
llppfinnm·en koni er a miral Fi ske efte r kon tcramit·al VrePland , som er
hlilli t <l YSkccJ. 

Till chef för Atlan terflottan efter k on te rnmind Oste rhaus, vi l
l,c n i juni ta ger a 1·skecl. är utsedd konteramiral Dadgcr. 
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japarn. 

Budgetsförslag. Budgetsförslaget för 1913-1914 visar någon 

[löjning i förhållande t ill r edan beviljad budget för 1912- 1913. Ordi

nar ie utgifter uppgå till 78., millione r kronor. Extra ordinarie utgif
te r uppgå t.ill j 01,, mi ll ioner kronor. 

Av dessa senare å tgå 98,, million Pr krononr till n ybyggnade r a1· 

fnr tyg· . umlP r det att 1.86,000 kronor äro avsedela för luftscgling. 

Ny marinminister. 1 amiral .Jamamotos n ya mini s tär är Baron 

Sai to mnrinministcr. 

Jliybyggnadsplan. Amiral Takarabes nybyggn adsplan. enligt vil

krn 7:30 millioner yen skola användas för fartygsbyggnaden har an
t agi b . F örutom unde r byggnad varande 1 st. slagskepp och 4 st. slag
krYssare skola ofördröjligen 3 st. slagskepp s tapelsät tas. varefter y tter

l i ~are 8 slagskepp, 4 slagkryssa re, 8 lätt a kr:vssare och 40 jagare skola 

.;1nskaffas. 

China . 
:Flottbyggnadsplan. Chinas nya sjögående flo t ta uppgiws skol a 

hc•f'til av 8 slagskepp, 20 lätta kryssare och 3 flottiljer jagare. 

Arg.en titn a .. 

.Jagare. I ställ et för de till Grekland försålda 4 j agarna skola 
4 J<lgarc å omkring L200 tons deplacE'm ent anskaffas. 

Litteratur. 

Över tre oceaner. En läkares minnen från sjötåget till rysk
japanska kriget 1~04-1905 av V. Kravtjenko. Auktoriserad översätt
nin g från ryska originalets andra upplaga av H. Rosen . 287 sidor 
P ris 3 kronor 50 öre. 

Av titeln att döma bildar man sig lätt elen föreställningen att 
här bjudes på en beskrivning av sjukvårdsförhållandena under det stora 
kriget i fjärran östern. Så är emellertid icke fallet . utan spela tvärt-

T idsk?·ift i Sjöväsendet. 22 
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om dessa förhållanden en jämförelsevis underordnad roll i framställ 
ningen. Boken lämnar en i hög grad livlig och medryckande popula
riserad skildring i dagboksform av andra Stillahavseskaderns, på dra
matiska situationer så rika färd över tre oceaner. 

Författaren, som. under sjötågets första hälft tjänstgjorde på 
kryssaren »Izumrud>, och därefter på kryssaren >>Aurora», säger i före
talet, att han i sin dagbok, så mycket som tid och omständighete1-

medgivit, nedskrivit allt som han sett, hört och upplevat. 

Skildringen börjar m.ed en beskrivning på alla de svårigheter, 
att ej säga vidrigheter, man hade att genomgå, då det halvfärdiga far 
tyget i en hast s kulla färdigbyggas och samtidigt rustas för expedi
tion. Då man äntligen är färdig att avgå, sia,r författaren, att då eska
dern f ramkommit, har Port Arthur utan tvivel fallit, och att man inte 
behöver vara pessimist för att klart förstå, att intet väntade annat än 
skam och vanära. - - H elt säkert ett uttryck för elen stämning, som 

·allmänhet rådde vid avfiirden. 

Vi få följa >Izumrucl • på dess färd över N ordsjön och Atlanten, 
genom Gibraltar sund och Suez-kanalen till Maclagaskar, där förenin
gen med Hosjestvenski äger rum. Det är hårda prövningar man har 
att genomgå, och hamnarna, Tanger och Sudaviken p rL Kreta, äro jus t 
ej synnerligen uppmuntrande. Men man följer med spänt intresse; 
det ligger något av äventyrsronlan i skildringen. I Nossi- Be på :Ma
dagaskar, där >efterliggarne» iingo stanna en hel månad, förflyttas för · 
fattaren till eskaderns smartaste fartyg, kryssaren »Aurora» , varifrån 
vi få s kil clringar från resans återstående del. 

Av stort intresse äro beskrivningarne av kolningens utförande, 
varåt författaren, utom de ströelda dagboksanteckningarna, ägnar et t 
särskilt kapitel. Den stränge överbefälhavaren gav före runelandet av 
Godahoppsudden order om intagande av dubbelt kolförråd, för vars. 
inrymmande bl. a . gunrummet måste avs es. De olika metoder, som 
användes vid de ofta återkommanl1e kolningurna i öppen sjö, beskrives. 
i detalj. 

Kapitlen om Tsushima-slaget erbjuda icke en från fackmässig 
synpunkt sammanhängande och uttömmande skildring av den stora 
sammadnrabbningen men innehåller mänga detaljer av intresse. Sär
skilt är detta \ fallet med de ingående skildringarna av händelserna i 
stridstornet, i maskinen och - naturligtvis - å förbandsplatserna. 

I vad mån översättningen är trogen är anmälaren icke i stånd 
att avgöra, men elen är livlig och elen är svensk, utan någon tillsats 
av främmande språkvänclningar. Blott en liten anmärkning: varför ej 
r educera avstånden till meter, då läsaren i regel m i'Lste göra en reduk-
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tio!l till detta mått för 
angivna avs tånden. . 

att bilda sig ett omdöme om de i kabellängeler 

Boken innehåller 

»gunruin». 
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J. s. 
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J. R. A., sid . 45. 

R. JIII ., del 195, sid. 765. 
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Trained Initiative and Uni ty of Action: The 
True Bas e s of :M:ilitary Efficiency .......... P. U. S. N. I., sid. 41. 

Canseries sur l'esprit militaire dans la ma
rine....... ........ .......... .. ............ .. ............. R. :M., del 196, sid 161 .' 

Använda förkortningar, se sid. 107. 

Kungjorda patentansökningar. 
(:Meddelat genom Th. Wawrinskys Patentbyrå, Stockholm). 

Datmn l n~:~ier l Uppfinningens art. 

15/3 2351 /11 Artilleripjäs, Rheinische Metallwaren- und Ma-
schinenfabrik, Di.i.sseldorf-Derendorf, Tyskland. 

1872/12 Avfyrningsanordning för maskingevär, A. V. P . 
M. Berthier, Paris, Frankrike. 

2067 /12 Patronband för maskingevär. J. Henneveld, Zaan
dam och A. Lemei, Amsterdam, Holland. 

3133/12 Perkussionsrör. Fried. Krupp, Aktiengesellschaft, 
Essen- Ruhr, 'ryskland. 

22/3 2350/12 Patronmatningsmekanism för automatiska eldva-

5/4 2485/1906 

12/4 2269/12 

19/4 3270/12 

49/13 

398/13 

pen. Vickers Limited, vVestminster, London, 
England. 

Projektilartad undervattensmina. K. O . . Leon, 
New York, N ordarnerikas Förenta Stater. 

Förtöjningsanordning för flottbroar. A. F. "\Vi
king, Stockholm. 

Nedfirningsanordning för båtar. The vVelin Da
vit &_ Engin_ering C:o, Ltd, London, England. l 

ProJektil. Fned. Krupp, Aktlengesellschaft, Es
sen-Ruhr, Tyskland. 

Artilleripjäs med skulclerstöd. Friecl. Krupp, Ak
tiengesel1schaft, Essen- Ruhr, 'Cyskland. 

Under två månader från ovanstående data kunna invändningar 
mot dessa ansökningar ingivas till Patentverket. 

Rustade oeb till rustning anbefallda sjöstyrkor 
oeb fartyg. 

I~ u.stflottan. 

Pansarbåten Oscar II (flaggskepp) . 

llögste bdälhaxare: viceamiralen Dyrssen; flaggkapten: kom
mrmlören von l{ rusensticrna ; f laggadjutanter: kaptenerna Lindström 
och Ornbe rg; stabsingenjör: marindirektören Falkman; stabsintendent: 
!MI'in intendentl'n Lagerholm; stabs- och fartygsläkare : marinläkaren 

Hammn rström . 
]ca rtygschd: ]<Ommendörkaptenen Lemhusen; sekond; kaptenen 

:\issen : officerare: kaptenen \Vi bom (G. 0.) och löj tnanten von B a hr 
{A. 0 .), löjtnanten Hummel underlöjtnanterna Tholanclcr, Anderberg, 

H. C. V. Ha milton och von Bornstedt. 

Pansarbåten Dristigheten. 

l•'artygschd: kommendörkaptenen L. P. Hamilton ; sekond: kap
\('ll('n II olmen: off.icerarc: kaptenerna Bjnrn er (A. 0.) och Isberg, löjt
na niPn Knafve. und erlöjtnanterna Eriksson, Kauman, Thoren och Dahl ; 
i art~- g si n tenelen t: marinunderintendenten Fre.irlcnfel t; fartygsläkare: 

ill<lrinläkaren Lundskog fr. o. m. den '/, . 

' Pansarbåten :Manligheten. 

F<ntygschcf: kommendörkaptenen Fallenius ; sekond: kaptenen 
Tr,llsthl : officerare: kaptenen Frendin (A. 0.) , löjtnanterna Aberg och 
L n\1'(•11. underlöjtnanterna Söderhiclm, ]~alm q vist, W ahlquist och Ster-
11\'r: fa rtygsingenjör : extra rnariningPnjören Lindberg; fartygsinten
d\'111: ma rinin tendenten Larson; fartygsläkare: marinläkarstipemli a

il·n :--;al'dl'll fr. o., m. elen '/,. 

ToqJedkryssaren örnen. 

Fartygsclwf: kaptenen Peyron ; officerare: löjtnanterna Unnerus 

o~lt Hill man, unelerlöjtnanten Hedin. 
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Pansarbåten Oden (di visionsch efsfartyg). 

Divisionschef: komm endören Hamilton ; divisionsadjutant: löjt
nanten Ehrensvä rd; cliYis ions- och fartygsingcnjö r : mariningenjören 
Björnstjcrna; cl .ivi sions- och fa rtygsiotendent: marininte ndenten Hall
den; di visions- och fa r tygs läk are : marinläkaren Hultgren t. o. m. elen 
""!. och marinläkaren Hu lt in g fr. o. m. elen ' /,. 

Fartygschef: kom mendörkaptenen Lee h e; sekond : kaptenen de 
Ch amps; officerare: kaptcnr,n Sylvanclor (A. 0.), löj t nanten Lundquist 
(G. 0.) , unelerlöjtnanterna Broms, Eckerström . . Ag rcn, Zimmcrman 
\Vieclema nn och rcsPrvunclerlöjtnanten Christcnsson. ' 

Pansarbåten S"ea. 

Fn r tygschef: kommendörkaptenen Poss<' : sekond: kaptene n E. E. 
W ahlbc rg: office• ra re: löjtnan terna Södcrberg, Ekeroth (A. 0.) och Ocl
qvist, underlöjtnanterna .Johnsson, Engvall , BexPlius och Hofberg, re
sc rvu ndNlöjtna ntPn Da lm a n; fartygs i n tenelen t: m arinuncl eri n tendenten 
1·on Malmborg: fa rtygslä lnt re: lll <ll"inl äkarstipcncliatcn Sjögren f r. o_ 
m. ckn '/. . 

Pansarbåten Thule. 

Fartygschd: kommendö rkaptenen K. H. A. P:n l'l.osensvä rc\: se
kond: kapten Uclsing; officera re : kaptenen Er iksson (A. 0.), lö j tna n
te rna 13urman och ·w estman, unel e rlöj tnante rn a Darin , Bäge, Mörner 
och Herlenström , resenunde rl öjtnanten Gedda ; fartygs in genjör : extra 
ma rin ingenjö ren Göransson; f a rtygs i ntenclent: marinunde rintendenten 
Collberg: fartygslä ka re: marinläkarst ipcncl iatcn Persson t. o. m .. den 
'"/, och marinläkaren Breide fr. o. rn. dL'n '/,. 

.Jagaren \Vale (cliYi sionschefsfartyg). 

Di 1·isions- och f a rtygsclwf: kont nwndörkaptcnen R i ben: diYi sions
ingenjö r: marining<'n:iörcn Risberg; di1·isionsl äkare: marinläkarstipen
diatcn I<'ähnn (l'lllbark<' rar å Vicla r). 

OHioera re : löjtna ntc rna G i ron och ·w etter, u nclcrlöjtnanten 
D,yr sS(' n. 

J agaren Y idar. 

Jfartygsclwf: kapten<'n Dahl ; officerare: lö:itmmten I'On Kru sen
stinmt, unrlerlöjtnanten \V acht nw istc r. 

. Jagaren Magne. 

"F\1 rtygscltd: kaptenl'n Possl' : officerare: löjtnantprna K och oclL 
Enell. 
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J agaren Mode. 

Fartygschef: kaptenen Majström; office rare: löjtnanten Ström 
och underlöjtnanten Ska rin. 

Torpelikryssaren Clas U g· g la (Eotti l j chefsfar ty g). 

Flotti ljchef: ko111menclörkaptenen X orsclius; flotti !j ingenjö r: ma -
. · 11 o·c·n J·Ören Löfvew flottiljin tenclent: marinintendenten Berg; flot -nn J b . . ' . n 

tilj - och fartygsläkarc·: marinläkarstipendiate n över stat Akerlund t . o. 
ul. de n ""/ .. , marin läkarstipendiaten Lundahl f r. o. m. ' /,. 

Fa rtygsc hef: kaptenen dc Hroen: off icera re: löjtnantern<t Brau
nrr it il' lm (G. 0.) och Asp! und , r ese rnmde rlöjtnanten \Vi n gård h. 

Torpedbåten Plejad. 

Fa rtygschef: löj tna nten BPrgrnan. 

Toq>edbåten Iris (cl ivisionschefsfartyg). 
DiYisions- och fa rtygschef: kaptem•n Tyden ; officer: underlöjt

n<lt t\C' n Xctzle r. 
Torpedbåten Thetis. 

Fartygschef: löjtnanten Frii s. 

Torpedbåten Spica. 

Fa rtygsch ef : ];aptencn Giron. 

Torpedbåten Astrea. 

Fartygschef : löjtnanten Kihlm.an. 

Torpedbåten Vega (divisionschefsfartyg). 
DiYis ions- och fa rtygschef : kapte nen :\oren ; officer: underlöjt

nantt•n Herlitz. 
Toq>edbåten Vesta. 

F'a r tygschd : löjtnanten J. A. CassPI. 

Torpedbåten Castor. 

Fnrt~·gschd : k aptenC'n Mö rn er. 

Torpedbåten Pollux. 

F a rtygschd: , löj tn ant C' n Recl-;:-F ri is. 

Torpedbåten Altair (diYisionschefsfartyg) . 

DiYi s ions- och fnrtygschef : kaptenen T. W. M. Li.ibeck; officer: 
nn<l(•rl öjtnantcn Lanclqui st. 
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Torpedbåten Argo. 

Fartygschef: löjtnanten H. K. H. H ertig<'n rtl· Södermanland. 

Torpedbåten Antares. 

Fartygschef : k rtptc nc n Ti seliu s. 

Torpedbåten Arcturus. 

Fa rtygschef : löjtnant Blomberg. 

Torpedkryssaren Claes H om (flottiljchefsfa rtyg). 

Flottiljchef : k ommendö rkaptenen Lilj en k rantz; f lot tiljingenjör: 
ma r in ingenjören Posse ; f lottilji n tenel en t: ma r in uncleri n te nelenten Syl
,·rn : 

F:utygschd: k a ptenen Sela nd er; officer are: löj tnante rn a Flygare 
·och Cali ssenclorff (G . 0.) . 

Toq>edhlitcn u :r 10 (cliYisionschefsfartyg). 

DiYisions- och f a rtygsclwf: kaptenen Aspenber g. 

Torpedbåten 11 :r 6. 

Fart..Ygschd : löjtnrtnten Granström. 

Tot·pedbåten n:r 5. 

Partygschef : um!Prlöj tnanten ::\eumiill c r. 

Torpedbåten n :r 85 (di Yisionschefsfa rtyg). 

Di Yisions- och f a r tygschef : k a p tenen s,·j n h uh u el. 

Torpedbåten n:r 83. 

Fartygschl'f: löjtnan ten Lindgren.-

Torped båten n :r 81. 

Fa rty gschef : löjtnanten Dager. 

Torpedbåten n :r 79. 

Fartygschd: unde rl öjtn,m tC' n Graaf. 

Depåfartyget Skäggald (diYisionschdsfa rtyg) . 

Di1·isionschd: kaptenen Simonsson; divi sionsingenjör: manmu
g<'n.iören Grlinherg ; di1·is ions- och fartygsläkm·e : rnarinläkarstipenclia-
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t t Oh t 111 (](' n "'J, .. , nl,a rinläk arst ir)encli a ten Lvttkcns t.cn Ö\'C l' s a erg . o. . J 

f r. 0 . m. elen ' /,. 
"Fa rtygschef : k ap tPnen Ko rl a nde r ; office r: löjtnanten K. O. H a-

milton. 
Verkstadsfartyget Blenda. 

"Fa rtygschef : löjtnanh•n Undström; officer : undcrlöj tnanten 

13cckJ il ill1. 

Undervattensbåten Hvalen . 

Fnrtygsch cf: k apten Simonsson; officer: unelerlöj tnanten W cin-

berg. 

U ndervattensbåt.en n:r 2. 

Fnrtygschcf: löjtnanten Zandcr. 

Undervattensbåten n :r 3. 

F a rtygschef: löj t nanten Sch i.i sslc r. 

Undervattensbåten n :r 4. 

Fa rtygschef: löjtnanten Olsson. 

Kanonbåten Urd. 

Fartygschef: kapte nen Sundin: officera re : löjtn anten Toreli ns 
(mitloJfice r) och unel e rlöjtnanten Sandström. 

Minfartyget Edda. 

Tartygschef: k apt enen Bergmark; oJl icerare : löjtnan terna Arn
h< ·rg<' J'. Johnsson och underlöj tnanten i f lottans rese rv Kistnc r. 

Göteborgsa ·vdeln.in.gen. 

(''/, omkri ng 4 ' /, månader.) 

Pansarbåten Thol'dön (a YCle l ni ngschefsfa rtyg). 

A n h' lnings- och f a rtygschd : kom menelärkaptenen dc Brun; stabs
i n!PJHl<·nt : ma rinint enck ntc n Ek rna n; sekond: k apte nen Ca rlsson-Sch en
striinl: office rare : löjtnantC'n U ll en, unelerlöjtnanten Elliot (G . 0) . 

Pansarbåten Tirfing. 

1-'a r tygsch ef : kaptenen K. Weste r : offieerarc·: löjt na nten vo n Ar
l,in. un<lPrlöjtnanten vVrede ; fnr tygsläka re: marinläka rstipendiatcn 
\\' ;'\Ii g ren. 
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Torpedbåten Blixt (d i Yisionschefsfa rtyg). 

Fartygschef: löjtnanten Låftman. 

Torpedbåten Stjerua. 

Fartygschef: löjtnanten Rose n. 

li:auonbåten Skagul. 
Fartygschci': kaptenen 1\feistN; offict'ra r<': löjtnanten Dy rssen, 

unclerlöj tnantcn Martin. 

Sjöl.::rigsskoleavdelningen. 

( 'lo omkr ing 4 månader.) 

Pansarbåten Thor. 

A vele! nings- och fartyg·sch L'f: kommendörkaptenen ·w acl1tmeister ; 
sd ;:ond: k aptenP il Bolinder: oHiccrare: 1-.:aptenerna Söderbaum (K. O.) 
och L.indstPdt, löjtnanterna O. F. A. Oassel (K. 0.), Wachtmcister (A. 
O. och K. 0 .), Rudberg, Sundblad (K. 0.), BouYPng och Grönberg; far
tygs ingen jör: mariningenjören Knös : fartygs intendent: marinintendon
t<'n Låftma n: fartygs läkare: marinläkaren R othman. 

Torpedkryssaren Jacob Bagge. 
:Fartygschef: k<lptenE'n U n ger; off icer an': löjtn antern a ~i åh lEm, 

Angel i n och U g g la . 

Skcppsgosscavdelning·en. 

C'f, omkring 4 ' j, månader.) 

Ovningsskeppet Najaden. 

A nlcln ingschd: komme ndö rk apte nen A kerhielm; fartygschef: 
kcipt<'n<'n Lindbla(l ; officerarP: löjtnanten Yon Schoultz u ncle rlöjt
nan t<'n ~orclling; fa rt_vgsläkare : ma ri nläkarstipcmliat\'n Zadig. 

Ovningsskept>et Janamas. 
F a rtygsclwf : kaptonPn G usta:fsson: office n\ r<' : ]öjtna n ten Olcve 

och underlöjtnante n Tcrnberg. 

0Yningsbriggen Gladan. 
Fartygschef: kaptPnen H. C. ]<'. a,. T\ lereke r; office ra re : löjinan

tt'n Kc rm an och und erlöj tnan ten Grcfborg. 
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Ontingsbriggen Falken. 
f,u tygschcf: kapten<'n Ljungqui st; officer: unde rl öjtnan ten YOU 

Sch oult~-

("" '" 

Övrig,·a fartyg. 

Mineriugsskola. 

omkr ing 3 ' /, månade r.) 

Logementsfartyget :Freja. 

rm·tygschef : komrncnclörkaptencn N orrnan; office rare: löjtn an
tcrm1 Håka nsson , Karlsson, von Hofsten , Stephensson-Möller och Flory, 

111
1(1P rlöjtna n ten Ekelund . rcse rn mclc rlöjtnanten Rosen be rg; fartygsin

te n(lent: ma rinunderin te nde nten R enner; fartygsläkare: marinläka r
stipcndiatPn Ruben sson. 

Kanonbåten Svensksuml. 

(Unclcr tiden maj-september månade r.) 
Fa rt,,·gschcf: kaptenen E. Hägg; office ra re: löjt nan te rna Svcno

niu .:. \Yu llin och \Varhinge. 

Kanonbåten Skuld 
(ingår i sjöluigsskol eavcl . f r. o. m. el en 14 aug. t. o. m. den 13 sept.) . 

F n riygschef: kaptenen Söderbaum (K. 0.). 

Ångfartyget Sköldmön. 

Fa rtygschef: löjtnanten Ober g. 

Chefsfartyget Drott. 

Fartygschef : komm endörkaptenen E ri ksson: sek ond : kaptenen 
H uitf<'hlt: office rare: löjtna n terna Lindberg och Ekstrand ; fa rtygslä-
1-.:are: ma rinläkaren Kuylenstierna. 

Sjötnätningarna, 

Sjömlitningsfartyget Svalan. 
l''a rtygschef: kaptenen Renius; office r: undorlöjtn a n ten Lind

berg. 
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Kanonbåten Rota. 

Far tygschef: kaptenen Braun erhielm : officer a re : löjtnanterna 
Blix. AEzelius. rcscn·löjtnantcn Roscncrantz. underlöjtnantern a Hum. 
mcl och W . P. H amil ton. 

Kanonbåten Disa. 

F'a rtygschd : kaptC'nC'n .Jahnkc; officcrar0: löjtnante n Sehollin, 
unclerlöjtnant0rn a Schulzc, Färnström och W estc rling. 

Sjömätningsfartyget Falken. 

Fartygschd: löjtnanten Soot-T.i sC'l l ; officerare : löj tnanten Sjö
berg och unel erl öjtnanten Linder . 

Augfartyget Alfhild. 

Fartygschd : löjtn antc-n Ell s6n ; office ra re : löjtn an ten Spens och 
resen· u ndcrl öjtmmtcn Bom a n. 




