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Årsberättelse i bestyckning och beväpning. 

Avgiycn Yid Kungl. örlogsmannasällskapets sammanträde den 8 

december 1915 av ledamoten K. W ester. 

(Forts. från sid. 168, häft. 2. 

E. Pansar. 

Nagol egentligt nytt på detta ·område finnes knappast att 

anföra, mer än att på grund av kanonens ökade verkninglsgrad 

man på de stora fartygen har ökat pansartjockleken, och är 

detta särskilt förhållandet med' de amerikanska slagskeppen. 

Det amerikanska K. C. pansaret har den egenskapen, att 

det ej iir hårdast på ytan utan först på några mm. djup. Utom 

K. C. pansar tillverkas även i Amerika, särskilt v1d Midvale 

Steel C:o Filadelfia s. k. homogent pansar, d. v. s. cementerat 

genom hela plåten. Vid beskjutning förhåller sig detta pansar 

så, att om genomslagning ej erhålles, är dess styrka något större 

än K. C. pansar, men om genomslagning erhåUes, går i allmänhet 

ett större parti av plåten ut, varigenom stora hål uppstå. Dylikt 

Pansar levererat från Creusot är här i , Svcrig·e förut prövat, 

dock har de t hos oss ej kommit till någon användning. 

Pansaret för pansarbåten »Sverige» bestäl1des ho5 Aktiebo

laget Bofors-GulUspång och en del därav såsom fasta och rörliga 

t?rnens pansar ävensom det tjockar•e vattenlinjepansaret har 

~:Uverkats hos Carnegie Steel Company, Pittsburg Pa. Amerika. 

attenlinje- och oitadellpan.sar av 100 mm. tjocklek och där

llrrder samt tak och durkar hava däremot tillverkats vid Bofors . 

Tidskt·ift i Sjöväsendet. 16 

Sveriges 
pansar. 



Pansar
däcksplåt. 

Pansarets 
nuvarande 

värde. 

- 246-

Till skillnad från föregående pansarkontrakt hade här in. 
förts bestämmelser för skjutning med kappade projektiler. 

Vid företagna provskjutningar hava de olika partierna ut. 
h'ållit kontraherade fordringar; emot 100 mm. plåt ha va skjut. 
ningar dessutom gjorts för att uttaga plåtens verkliga värde. 
Dessa utfördes mot en plåt från Carnegi,e, och var resultatet 
med kappad proj.ektil: 123 'lo enligt de Marre ~ ej genom-; 
128,5 % ~genomslag~ med något överskott, varföre gränsen 
(plåtens värde) torde kunna sättas till omkring 127 %. 

Med oka.ppad pPojektil blev resultatet 145,5 % genomslag 
med något överskott, varföre gränsen (plåtens värde) torde 
kunna sättas till omkring 143 %. 

Pansardäcksplåten, som för >> Sverige>> är av två tjocklekar, 
tillverkades 28 mm. plåten vid Bofors och 18 mm. vid Sura
hammar. Fordringarna för dessa hava varit 115 % med vin
~.;;elrätt a111slag. V·id provskjutningarna hava de olika partierna 
väl uppfyllt fordringarna och resultaten varit för 28 m m. plåt 
118,, :'t 119 % med projektilen fastsittande i plåten med basen 
jäms efter plåtens framsida. För 18 mm. plåt var resultatet 
117 % utan genomslagning. 

För de nya pansaribåtarna hava uppgjo·rts nya bestäm
melser för pansardäcksplåten grundande sig på, dels de skjut
prov, som i Amerika tillämpas, del's ock de erfarenheteT, som 
erhållits vid skjutförsök i Karlskrona och Bofors med sneda 
anslag och tyngre projektiler. 

Vid en jämförels·e emellan det pansar, s·om nu senast fra.J11· 
stä1lts, och det förut tillv.erkade, kan man i stort s.ett säga, att 
vävdet hos en verkligt god pansarplåt fortfarande är ungefär:
ligen detsamma, eller för beskjutning med kappad projeld11 

omkring 127- 128 % och okappad projektil omkring lt15 ?'u; 
vissedigen hava projektilerna något förbättrat•s, men även pan
~arets motståndsförmåga har samtidigt därmed något ökats. 
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~r 1913 anlades vid Bofors verkstad för pansarplåttillverk- ~ansarplåt . 
" . b" . d h" t tlllverk"i 11 • 

. 6 och leveranserna t1ll svenska staten Or.Ja e os en sanuna gen vid Bo-
nJi1t:> ' f' f t"l'l "t 'll d t l 'd f , . Vid Bo ors rams a as go en , VI ia se 'ermera u va sas VI ors. 
ar ... ns11 :1· s J. ärnverk De!!erfors. Plåta'rnas slutliga behandling 
stroi " ' o • u 

v,en·kställes vid Bofors. 

Såsom ovan redan omnämnts, har en stor del av det cemen-

ade 100 m m })ansaret till Sverige tillverkats vid Bofors. ter,· · 
I och för skjutp·rov av granater och rör har detta bolag 

dessutom tillverkat pansarplåt av ända upp Lill 240 mm. tjock
lek, men n ågon större leverans härav har bolaget ännu ej kun~ 
nat :Jiaga sig, enär maskiner för bockning av så grov pWt eJ 
finnas inom landet. 

F. Eldens ledning. 

Denna fråga har, alltsedan den elektriska orderapparaten 
gjort si l t insteg och tillförlitliga instrument för bestämmandet 
av avståndet konstruerats, inom al1la mariner visat sig omfattas 
med största intresse. Särskilt har i England denna fråga nu 
drivits fra m till en fulländning, som torde sakna sitt motstycke. 

Enulrmd har på detta område liks,om så många andra varit 
föregångslandet ooh genom att relatera frågans utveckling där 
torde en ganska allmängHtig bild kunna uppställas för de ma
riner, som haft Eng~and till förebild; en annan riktning, 
0111 jag st'i får säga mera konservativ i sin läggning, represen
teras a,· Tyskland. Jag skall nu i korthet angiva, huru för
hållandena för närvarande te sig i den engelska marinen. 

E tapperna på vägen hava förutom ovannämnda appara
ters ställande i eldledningens tjänst utgjorts av siktinrättningar
~as fullkom nande genom införande av korrektioner för olika 
lllflytandc å utgång,shastigheten såsom temperaturen å krutet , 
kanonernas olika slitning, rådande lufttäthet m. m., varigenom 
varje pjiis nära nog erhåller sin rent individuella behandling. 

Vi·darc hava anoi,clningar skapats för överbringande av av
ståndet till kanonerna, så att minsta möjliga tidsförlust uppstår, 
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E~dled~ings- säsmn genom >>Follow the pointer>> svstemet, vilket i sin ord. 
fragan 1 Eng- . . o _ 

land. nmg ytterligare fulländats genom Armstrongs hydrauliska sikt. 
inställningsanordning. 

,,Range Clock >> (avs tåndsldockan) och >>Rate of chan 
f · d" t ( o d ·· d · · d "l ) · ge o· rang1e m 1ca on avstan san nngs1n 1 >.a torn , vilka även 

hos o~s under senaste åren funnit användning, kunna komplet. 
lera de öniga, varjämte ännu en gång må omnämnas d'e full
ständiga och noggranna avståndsm~itningsinstrument, som un. 
der senaste tider framställts. 

Då rätt mycket av här omn~i.mncla förhållanden redan tidi
gare utförligt behancl~ats i fackpressen, skall jag nu hålla mig 
till de sista framstegen på området, viika uneler nu pågående 
världskrig helt säkert redan kommil att praktiskt prövas. 

Vad eldledningsfrågans läge i engelska flottan för närva
rande beträffar, torde följande uttalandie i >>Naval Annuah för 
1914 giva god ledning. 

>>Två faktorer äro nödvändiga, för att ett fartyg skall kunna 
använda sina kanoner effektivt. För det första ett system, som 

medgiver kanonernas avfyrande på en gång i salvor, för det 
andra en metod, som medger kanonernas riktande så, att fien
den praktiskt sett går in i salvan, eller med andra ord, hans 
läge måste vara förutsett vid elen tid, då projektilernas flygtid 
är till ända. 

Dessa två förhållanden äro varandra kompletterande delar 
av samma problem. Vad den första delen angår, är den löst 
genom 'Scotts clirector', vilk.en efter att ha blivit försökt å 
'Neptun' och 'Thunderer' anbefallts till iwförande å alla 
>> Dreadnoughl:s. >> 

Vad beträffar den andra faktorn, avståndsbestämningen, 
ha olika metoder prövats härför. Vilket system som h är an· 
tagits har ej officiellt tillkäm1agivits; men det torde ej vara osan· 
nolikt, att vissa delar av ett av en Mr. Pollen framställt systelll 
kommit till användning. 

Enligt tuppgifter i engelska källor är det slagskeppet >> ori· 
on>>, som utfört experimenten härmed . 
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f · · d· 1 S " ·al te ·na att I'L.kta t1"ll SJ·o·· ss, Scotts >fi-.'-jcolls zrmg zrec or. vant> 1e I c • ring direc-
... 1 ci b lott ögats godhet utan även skyttens hastiga uppfatt- tor.» 

\ ·fl]\ J( - ,. • • •• o o 

· . ,, ,;fiirm;;ga spelar m, hava visat stravanden, s.oom ga ut pa, 
Il 111

t' " ••tt l k all riklnrnas ~'irekta .inläggning" av kanonerna .. ersa es mec ·a-

nonernas indirekta nktancle fran ett centralstalle. 

I alla mariner har användandet av salvelden visat sig så-

a·· 11cl"1m ålsenli"'ast då däri!!enom den enklaste formen av som ' · t> , u 

e~d~edniug erhålles, varigenom ock pjäsernas stäringar sins-

emellan i h ög grad undvikes . 

Ju mindre spriidning,en i salvan är, ju mera samlad den 
avfyras, desto stö-rre blir dess verkan. En del av spridningen i 
salvan fra mkallas av fel hos riktarna, synnerJi.g•ast under rull-

ni ng. 

Si r Percy Scotts >>f i ring directon riktar och av fyrar breel
sidan fr~m ett stäUe, var•igenom bland annat det personliga felet 
hos rik tarna e1imineras, vilket bidrager till att förminska sprid 

ningen i salvan . 

Dess arbetssätt torde vara ungefärligen följande. 

I fockmastens (stridstornet) eldledningsstat·ion befinner sig 
en med siktkikare .försedd uppsättningsanordning, vilken skötes 
av en officer. Kikarens rörelser i höjdled förmedlas automa
tiskt till p jäserna, vilka därigenom höjdriktas; kikarens siclo
fäflyttning överföres även till pjäserna, varvid samtidigt kor
rektion gives för den genom pjäsernas skilda uppställning 
uppstående parallaxen. 

Man har alltså för alla pjäse1· blott en riktare. Misstag rö
rande m:\1 m. m . är sålunda härigenom fullkomligt uteslutet, 
Under föru tsä ttning att anordningen i sin hellhet arbetar riktigt. 
Störingar t ill följd av rök och gaser minskas genom elen höga 
u?Psti\llningen . Detta slag av eldledningsanordningar förut
satta ett stadigt underlag, och man har gjort försök med olika 
01 3Sikonstruk tioner samt synes slutligen stannat vid trebens
l1Jast en . Då emellertid dessa anordningar äro lätt sårbara, · 
rndste dess utom vanNga eldledningsanordningar alftid finnas. 
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Pollens avståndsbestämningsmetod jämte instrwnenter' 
(hämtad ur Cassier's Engineering). 

111
Y 

Genom kännedom om avstånd, bäring och fart m . m f" 
eget fartyg och det fientliga erhålles grafiskt utlagt på ett ~ 0~ 
per, de båda fartygens väg genom vattnet, varigenom man ~ 
i stånd all förutsäga tidpunkten för blivande avstånd de båd: 
fartygen emellan och på så vis på förhand kan vidtaga läm _ 
liga korrektioner för upp- och sidsältning. De uppgi fter, so~ 
erhållas genom denna grafiska metocl, överföms på särskilda 
instument, vilka i sin ordning automatiskt inställa kan onernas 
sikten. 

Instrumenten indelas i tre grupper: 
En grupp för att bestämma m~\lels avstånd, bäring, hastig

het och kurs , en andra fiir att bestämma eget fartygs far t och 

kursför~indringar, en tredje för a lt sammanföra alla dessa fak
torer och överföra resultatet automatiskt och ögonblickligt till 
siktmedlen. 

Den försto gruppen best~'\r av en avståndsmätare och en 

automatisk registreringsapparat se fit;. :1. 

Fig. J. 
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För a tt handhava den förra erfordras 2 personer: 

en att h älla avståndsmätaren stadigt på målet, den andra 
t ]!ålla instrumentet ständigt justerat till uppsättningen. Des,sa 

at , personer utföra de enda operationer, som erfo.rdra särskild 
t va 
.. 

01
·11 o· oc.h erfarenhet. 

OV 'u 

Regis treringsarpparaten, vilken på elektrisk väg regleras av 
avståndsmätaren uppdrager i löpande följd två linjer på ett 

pappersark, se fig. 4 oc.h 5. 

Den ena representerar eget fartygs väg genom vattnet, den 
andra ulm ärker en serie av platser, som succ.esivt intagits av 
mMct. Dessa platser förbundna med varandra utvisa den linje, 
på rilkcn målet framgår , under det att märken, som göras med 
en minu ts intervaller, visa den hastighet, med vilket d'et fram-

går. 

Fig. 4. 

Frau delta papper, vilket ger en framställning i skala av 
båda ra rtygens kurser, kan målets fart oc.h kurs lätt avläsas. 

Denna framställning av egen och fiendens kurs kan utfö
ras oberoende av vare sig eget fartyg eller målet framgår efter 
en rak kurs eUer under girar . Så länge därföre som målet är 
sy r 
( 

11 tgt, kan dess fart och rörelseriktning oavbrutet avläsas 
se fio· r:; ) :s · a . 
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För att emellertid göra detta utslag tillförlitligt måste llJ. 
känna eget fartygs hastighet m ed mycket stor nog~rannh an 

h d · ·· d · b ··1 · et oc ess guar aven tagas me ' 1 era \:nmgen. ' 
För detta ändamål använder man sig av ett instrumen 

»F·orbes speed indicator», vilket lär ha förts till så hög: grad a~ 
fulländning, att den minsta fartändring nästan omedelbart r e. 
gistreras. 

Genom ett gyroskop särskilt framställt för ändamålet eller 
genom överföring från gyroskopkompassen , kan man å pappe. 
ret (se fig. 5) överföra fartygets girar. 

~: z, 
~ ', 

OWN SPEED• 20 . 1'\NQTS : 

TH E. TUPN~ Of CJNN !lHIP ARE 60'. ALT[~NATC.LY 

Fig. 5. 

STARB~ l. PORT . 

.. • .·· 

Genom sammanställning av uppgiftena från de två första 
gruppernas imtrument: avståndsmätare »p1otting machine », gy· 
roskap och fartindikator erhåller man allt, som man behöver 
känna om vare sig eget fartyg eller det fientliga. 

Dessa uppgifter måste emellertid omsättas i uppsättning 
och sicls~ittning . 
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För d dta ändam f1l finnes en särskild apparat, the »Pollen 
. » \ fig. 6), Yilk en inneh åller bland annat å tskilliga visare. 

clock ' o o l b'' . ')] ol t ... t t . sh !les först pa aYsland oc 1 armg ti ma e Jam e ege pen 111· ' o .. • • 
·o . rart. Dessa fakt•orcr masle vara kanda, mnan registre-

fn rl~ :-> 5 
o _ .. • • . .. r):U'a ten i.ir i stånd alt angiva malets fait och kms . nngs.tP 

Fig. ti. 

\ iir ma n kommit så långt, och så snart man kan erhålla 
~Or tl iip an dc avståndsuppgifter, erhålles fiendens fart och kurs 
111 0 111 !oppe! av c:a en och en halv minut, varefter klockan in
stiilles iiY!•n på dessa da la. 
. 1\lo!'k:tn iir diirefter sluUigt lwrrigerad för avstånd och bä-

l'lrvr . l .. . o 
,., O(' 1 ka n sattas 1 gang. 

Fran detta ö.-ronblick i:iven om avståndsändringen per mi-
11 11( k . b , • • .. • • an bli va avsevi:ird amover klockan Sidsattnmgsvmkeln o· ] . , <J < 

:-~ 1 1 ~~'st iille r automatiskt uppsättningarna vid varje avståncls
•111dri11 n ,., . 
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Systemets användbarhet skulle betydligt reduceras, om d 
endast kunde användas, under förutsättning att far tygen gin et 
på parallella kurser; men genom klockans komplettering m go 
gyroskopet bortfalLer numera denna fordan, vid vilken tidiga:d 
alltid av artillerisliska hänsyn fasthållits för ernående av häs~ 
möjliga sk j utr·esulta l. 

Vad det tyska eldledningssystemet beträft"ar, saknar man 
närmare kännedom därom; men man torde kunna med ganska 
stor vissrhet antaga, att den centralisering av eldledningen, som 
karaktäriseras av Scotts system, där ännu ej funnit någon aU. 
männare använd'ning, det tyska systemet torde kunna anses 
gå i den riktning, som föregick införandet av Scotts direktor 

England, fastän naturligtvis ytterligare utvecklat. 

Under det pågående kriget hava <le båda här omnämnda eld. 
ledrningsriktningarna kommit till användning under strid; båda. 

dera hava sina nackdelar och fördelar, vilkendera som är att 
föredraga torde ej, fön·än sekretessens slöja en g<'mg efter kri
gets slut något lyftats., bliva närmare bekantgjor t. 

Vad eldledningsfrågans läge hos oss f. n. beträffar, karak· 
täriseras den av anordningarna å Sverige, där vi dels tillgodo
gjort oss de erfarenheter, som här hemma vunnits, och dels till· 
lämipat förbättringar, srom inom andra mal'iner gjorts på detta 
område. 

Den elektriska orderapparaten hos oss bir förbunden med 
namnet Schepeler, vilkens nyaste s.vstem kommer a lt införas å 

veckling hos pansa11båten Sverige. 

oss. D' "'f · f.. lt · ft l r·· "l d såväl a lv~ann orva nmgen, e · er upprepac c orso ~ me · 
in- som utländska apparater, hes löt sig för alt införa glöd· 
tampsystemet å våra pansarbåtar, överlämnades tillverkningeJJ 
därav till firman A. E. G. i Slockholm, vars överingenjör Sche· 
peler då var. 

Oscar II och Fylgia voro de sista fartyg, som erhöllo dylik
9 

arppara ter . 
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Under de t långa uppehåll i fartyg:byg~~ndet, som ~ärefter 
."ffade, har Schepeler, som under hden overflyttat sm verk

intitailet till egen firma i D:imnark, övergått till andra delvis nya 
saill . . .. l' 

t ·uktions~)l·mcirper nam Ig'en : 
kons 1 d k 'd det elektromagnetiska systemet och därefter . . et s. . vrt -

o/systemet. . 
p Det förs ta har kommit till utförande på Clas Flemmg 
varemot det senare, vridpolsystemet, kommer till utförande på 

nsarbåtcn Sverige. 
pa Fas liin verkningssättet i elektriskt avseende är olika, ha 
båda dessa system, särskilt vad mottagningsapparaterna angår, 
många likhet·er, i det nämligen hos båda systemen d~ tecken, 
som skola avläsas, äro placerade på trummor, som vndas runt 
till olika ställningar genom ett magnetsystem. 

Tecknen å mottagareapparaten framställes av en liten appa
rat, ett s. k. >>element», som bildar en enhet för sig, dessa ele
ment inskjutas i mottagarehöljet i särskilda fack. Där använ
des s:ll.u n da ett element för tusental, ett för hundratal, ett för 
tiotal o. s. v. 

Vid det el'ektromagnetiska systemet frambringas rörelserna 
hos trumman av fem elektromagneter, varav de tvenne närmast 
trumman si ttande magneterna vrida denna ett steg åt varelera 
hållet, och de tvenne bakomsittande vrida trumman ännu ett 
steg Nii r mi ttläget medräknas, erhålles sålunda fem ställningar, 
vilka stiillninnar fördubblas till tio ~Zenom att den femte elek-

~ ' u 

tromngn eten förskj uter trumman axielt ett steg. 
Rörelserna från elektromagneternas trenne ankare över

föras ti ll trumman genom en kuggutväxling och hävarm. 
Gi\' areapparaten för det elektroma.gneti.ska systemet är lik

som fö r glödlampsystemet en tryckknappsgivare, där vardera 
k~~:1ppg1ruppen motsvarar ett element i mottagareapparaten. 
~Ivaren iir sålunda såväl i konstruktion som funktion nästan 
Ikartact med givaren i glödlampssystemet. 

Vridpo lsystemet är baserat på den principen, att ett i 
lvenn · .. d' håll k ft' t 
1 

e lappar lagrat ankare, . som stan 1gt es ra 1g 
na"n t' . . " e Jserat av en ankarkärnan omslutande magnellsermgs-
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spole, följer de flyttande polerna i ett om kring ankare t r·I·
1 .l , teral 

magnetsystem. 
Genom särskild form p{l ankarkroppen användes e d 

n asl 
trenne spolar på m agnetsystemet, och genom det särskilt VaJ 
kopplingssä ttet kan trumman intaga tolv olika ställninoar :a 
roen de på i vilken riktning strömmen sändes genom det :nkare. 
omgivande magnetsystemet. et 

Varje element består sålunda av ankare, magnetsyslem OCh 
trmnma. vilken sistnämnda omsluter hela Inekanismen. 

Vid vridpolsystemets givare sker inställningen av de olika 
tecknen genom Ptidning cw små grepp, som sitta på givare. 
plattan ordn ade i rad'er sålunda, att varj e vridgrepp motsvarar 
ett slags tecken och sålunda ersätter en hel knappgrupp vid 
tryck knappsgivaren . 

Varje vridgrepp åverkar ett inom givaren sittande s. k. 
givareelcmcnt, som bildar en liten kontaktapparat för sig, är 
lätt utbytbar, och som mo! sYaras av ett element i mottagaren. 

Schepelers ,, A syneran ffernstyrningssystem >>. 

Fö1· att möjliggöra en hastig inställning av upp- och sid· 
sä ttning utan alt först behöva avläsa dessa uppgifter på order
apparaten och därefter inställa densamma, har Schepeler löst 
denna fr åga genom vad han kallar >> asyncron fjern stgrnings

system >> fö·r direkt koppling till siktmedlen, vilket i korthet be
skrives ,sålunda . 

Fiir överföring av t. ex. uppsättningen erfordras en givare 
och en mottagare, som är kopplad direkt på rörels.emekanismen. 

Bå·cla apparaterna, se fig . 7, som äro lika i konstruktion, 
inneh ål la vardera ett ställ sysbemskivor (kontaktskivor), n1D1 

vilkas pereferi borstar släpa, vilk a hava ett bestämt läge i för· 
hållande till dessa kontaktskivors elektriska indelning. 

Den elektriska kopplingen mellan borstarna och skivorD8 

är så utförd , att vid lika ställning a v skivorna i givare ocb 
mottagare strömlöshet inträder, och över huvud ta.get end!lsl 
kan inträda, när skivorna i båda apparaterna intaga salllrll

8 

ställning i förhållande till sina borstar. 
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Fig. 7. :\loltagarc. 

Så snart a lltså det finnes den minsta an~ikclse em ellan 
si·· . 
1 ~ 11 0 ~'na s st ä llning inbördes, genom löpes systemet av s tröm , 
Ilken striim och strömlöshet bringar ett stiiJI lampor vid såväl 

gl\f!. 
b' ' re so lll m ottagares tationen alt lysa eller slockna, så snart 

]lada apparaternas systemsk ivor sta olika r espck liYe lika. Lam 
orna .. ' ' Yaxay elen ena är grön och den andra röd, angiqr sam

lichat · . 
t> 

1 Y1lken rörelseriktn ing inställningen sker. 



- 258 -

Anordningen är samtidigt kombin erad med en aku r 
lystringssign al i n ärheten av det rätta stopplägeL s I&k 

Genom att kombinera givarna för detta system direkt ll1 

upp- och siclsättning1sinstrumenten erhålles di•rekt instänn;d 

m ed en noggrannhet, som för uppsättingen angives till 25 met g 

vid avstånd upp till 12,000 meteT. er 

Detta nya s. k . asyncronsystem, smn kan utföras för var'e 
spänning och enelast förbrukar ström under inställning, är ~v 
relativt ny dato och ännu icke fullt utarbetad till användning 

på fartyg, var.emo t systemet vid flera fästningsanläggningar lär 

ha kommit till användning . 
Såväl detta system som förut omnämnda liknande äro väl 

vä r,d'a b ea ldande och inneh åll a givetvis avsevärda fördelar vid 

inställll'ing av upp- och sidsättning ; ty denna funktion växer 

i betydelse •i den mån stridsavstånden öl<as, då eldens hastighet 

och noggrannhet till stor del är beroende av det sä tt, varpå 

upp- och sidsättning överföras till pjäserna. 

Centraliseringen av eld ens ledning synes med det engelska 

systemet ha' nått sin höjdpunkt, och synlbarligen medför del

samma, så länge allting fungerar, så stora fördelar, att fullt be· 

rättigande förefu nnits för dess användning. 
Införandet av ett dylikt system torde emell.ertid ej vara 

tillrådligt , med mindre man vid sidan därav kan sätta förhål· 

landen, om medgiva såväl ett rationellt underhåll av de konJ· 

plicerade anordningar , vilka därav bliva en följd , som ock till· 
gång å ständigt tjänstgörande personal, som kan sättas i tillfälle 
a tt bli,va därmed fullt förtrogen. 

D.etta syslem m~dgiver emellertid ej någon eftersättning ~~ 
de va nliga anordningarna för eldens ledning, då man ju allll 

får räkna med', att detsamma kan bringas ur funktion. 
En fara med högt driven centralisering i eldledningen är, 

att ·underbefälhavarnas övande i självständigt uppträdande ofl
9 
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l elle r rent av varken m edhinnes eller m edgives, cltt 
·dosäl e~ 

nsi rlel endast en begränsad stridsammunitionsmängd finnes att 
i reö 
till då. 

"Då ma n alltid , synnerl igast å svagare bepansrade fartyg, 

1 
fö rhållandet blir h os oss, m åste räkna med, alt kommuni-

~~ · . . 
,' tionerna em ellan eLdl edaren och pjäserna komma att under 
kH \eil nvbn laS, är d·et etl huvudvillk or, att vid sidan av den 
tnc · " -

~entra l i s ering av eldledningen , som även hos oss är g.enomförd, 

de enskilda befälhavarna erhålla en sådan utbildning, att de, 

0111 
kommun ikationerna brytas, kunna med utsikt Lill fram

Ng n" s jiih·slii ndigt leda elden. 
0(. b . 

Ril\töuni ng s materiel. 

Tack \'are ett levande intresse för denna fråga från farty- :'\u,·arande 
"'n teriel. 

gens artilleriofTicerare hava en mångfald' riktövningsapparater 

sett dagen och prövats. Man har numera bestämt sig för en 

enhetstyp, bestående av rörlig måltavla m ed mast och bom, och 

man kan anse, att denna fr:"tga för närvarande vunnit en till
fredssliillande lösning. 

Utomlan ds ~i r elensamm a alltjämt stadd i utveckling, och 

även hiirlwmma arbetar man p å att föra den vidare framåt. 

Kaptl'ncn L . Stackell, som genom ett energiskt a rbete p~1 
detta omrade bidracrit till frånans nuvarande lösnincr s täller i 
utslt f .. .. b b . "'' 

l 
. ' ' oljande nya anordningar, varav en del redan förut kom. 

ll! t till .. ., . . el . a1wanc nmg 1 an ra mar mer. 

De nya anordningar, som härmed avses, äro föl jande: 

t för alt under fölJ. ande riktning- kunna kontrollera , att rik-
~ v 

för·enr·· for tfaran de h åHer siktlinj en p å målet, avses en apparat 
ors · enmg av avfyrningen ; 

tna
11 

fö~· att m inska olägenheten av och Yänja riktaren vid flam

fl\}pa .~Hl skottlossningen vid skjutning' uneler mörke r avses en 
lat, som vid riktövnina skall åskådlic,.cröra detta fenomen· 

b bb ' 

Nyheter på 
detta om

råde. 
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för att innan skarpskjutning börjar giva etcliedaren n ' 
r~Itin och övning särskilt i att rätt tillämpa upp- och sict:~on 
mng, avses en apparat, genom vilken man på optisk väcr erh ' tt. . . o . alle · 
biLden av nedslag omknng ett fartyg. 1 

Ett annal uppslag, närbesläktat med här ovan omnäm 
materiel, är B6sti·o··ms avf\'l'I1I.I1asr11a··tai'e so1n ·au 1 11 nd 
närmare r·edogöra för. 

c J o c , . , .J c o s \.a något 

Rns/röms ouj'urningsmätare. 

Avfyrings- Avfyrningsmomentels inflytande vid sk j'utnincr har und 
momentet. · n er 
Historik. de senare åren a llt mera vunnit beaktande och en del strävan. 

elen hava förmärkts att söka närmare analysera detsamma och 
dess inverkan på träfiresultatet. 

Avfyrningsmomentet är, som bekant, den tidsperiod, som 
förflyter emellan det ögonblick, då riktaren beslutar sig för 
avfyrning, och det ögonbllick, då projektilen lämnar mynningen; 
det är, närmare utrett, summan av det personliga momentet 
och kanonens mom·ent, vilket senare kan anses sönderfalla i 
ett yttre moment och ett inre. 

Det yltr'e momentet anger tiden från det avfyrningsanord
ningen börjar verka och till antändning-ens början, det inre 
anger ticlen från antändningens början och till dess att projek· 
tiien lämnar mynningen . 

Det är av vikt och av inflytande på skjutr·esultaten dels att 
momentet ej är för stort, och dels att det ä r jämt el. v. s. ringa 
variationer från skott till skott. ·Härigenom vinner man ytter
ligm--e g1a.rantier för ~ninskad spridning i salveld. 

Vad särskilt det yttre avfyrningsmomentet angår, hava vi 
uneler v1ssa särskilda skjutförsök, som för en del år sedan ut· 
fördes, kommit ganska långt ti11 rätta d1ärm ecl. De~sa skjul· 
försök hade till följd, att avfyrningsmekanismerna på en del 
av våra viktigare pjäser underkastades en väl behövlig revisioll· 

Det inre momentet är beroende på tändpatronens och all · 

fy1~111ingslacldningens godhet och jämnhet, krutladdningei15 
31 

.. 

vägning, projekt,1lens motstånd i loppet m. fl. förhållanden· 
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Den am erikanske professorn Th. R. Alger, har för en del 
. sedan i »Proceedings of the United States Naval Institute» 
;ren avhandling »The Firing interval», beha:nd'lat avfyrnings
nlomentet och dess betycl1else vid skjutning. D-enna avhandling 
sysselsätter S'ig emellertid endast i förbigående med det person
Jjaa momentet; men desto mera ingående avhandlas övriga de-
" . Jacr av avfyrnmgsmomentet. 

Det är därföre m ed stor tillfredsställelse vi kunna anteck
na, att en vår landsman, den kände ögonspecialisten doktor 
c. G. Boström, ägnat det personliga momentet ett ingående 
studium och nu efter årslånga, målmedvetet drivna försök , 
lyckats ej endast konstruera en apparat, avsedd för ett exakt 
uppmätande av detta moment, utan även genom statistiska 
undersökningar påvi,sat cles:s inflytande vid skjutbi1dningen . 

Då jag anser, att B :s a11bete på detta område kan komma 
att utöva ett väsentligt inflytande på skjutbildningen och där
med sammanhängande förhållanden, vill jag, även med risk 
att k:.rnske bliva något lång, närmare redogöra för detsamma. 

Redan år 1909 framhöll cl:r B. i en rapport vikten av, att 
den undersökande läkaren hade sin uppmärksamhet fästad på 
vad han då kallade elen >> Optiska uppfattnincrshasticrheten>> när 

b b ' 

d:et gällde att bilda sig ett omdöme om ögats lämplighet för ar-
ltlleriändamål. Genom ett aktgivande på snabbheten och sä
kerheten vid dechifirering av synskärpetabellen trodde han sicr 
' t . o 
a mmstone tillnärmelsevis kunna bedöma, om den undersökte 
skulle kunna fylla skjutinstruktionens krav på riktning och av
fyrning. I augusti 1910 utfärdades också generalorder om före -
tagandet el .. 1 · f" , av un erso mmgar av syn ormagan och elen optiska 
uppfa tt · · nmgshastigheten hos stamanställda artiUerima troser . 

ti Det visade sig emellertid ganska snart, att den klassifika
b~n , som dielvis baserade sig på detta undersökarens tyvärr 
ha~~~ .subjektiva uppskattande av den opti,ska uppfattnings-
' hgheten "l h · d k · -att , var osa \.er oc mm re exa "t JUst på grund därav, 

fick U~dersökarens subjektiva uppfattning eller uppskattning 
·for stort spelrum. 

Tidskt·ift i Sjöväsendet. 17 
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Emellertid framhölls det från sjömilitärt håll (Eskaderch 

fen för 1910 års speciella skjutskoleeskader), att det personJ' e. 
. . Iga 

avlfyrnmgsmomentet vore av en .stor betydelse v1d . skj.utnin 

från rörligt underlag, och att »ett uppskattande av, huruvidg 

varje mans . personliga avfyrningsmoment är jämnt eller e~ 
s·amt huruvida det är normalt, jämfört med andras, to-rde kunn~ 
undersökas m ed tillhjälp av särskilt härför lämpligt instrument~. 

Här må nämnas, att >>optisk uppfattningshastif§heb och >> per. 

sonl•igt avfyrningsmomenh äro endast olika benämningar på 
samma sak, nämligen r·eaktionstiden .vid synintryck. 

Redan i den ovan omnämnda rapporten 1909 fra mkastar 

B. tanken på ett dylikt instrument, och genom ovan citerade 

eskaderchefs uttalande om behövligheten eller önskvärdheten 

av e tt lämpligt instrument för närmare undersökning av det 

»personliga avfyrningsmomentel» började han ånyo umgås 

med pkmer på konstruerandet av ett sådant, och under 1911 

konstruerades ett dylikt instrument, som han benämnde · »av

fyrni.ngsmätare >> , och vilket i mars 1912 demonstrerades inför 

Sjöofficerssällskapet i Stockholm. 
Denna avfyrningsmätare kan betecknas som en för prak

tiskt militärt bruk utförd modifikation av vissn inom den expe

rimentella psykalogien använda undersöknringsapparater; ge· 

nom att i största möjliga n'l ån förenkla instrumentets konstruk· 

tio har R. sökt övervinna sina betänkligheter beträffande even· 

tueJ.la felkällor, som så lätt insmyga sig vid mwändandet av 

mera komplicerade apparater, detta likväl utan att uppoffra 

något av den erforderliga precisionen. 
Avfyningsmätaren avser att med tidsmått utröna ],arJens 

förmåga att träffa »rätta avfyrningsögonblickeb, i vad denna 

förm åga beror på · ögats, hjä rnans, nervernas och musklernas 

funktioner . 

I december 1911 hade em ellertid J nspek tö ren a v flottans 

övningar till sjöss hos Kungl. Maj :t framh ållit, att en när111are 

känndom om det >> personliga avfyrningsmomenteb oneklige~ 
vore av stor betydelse för ratipnell skjututbildning, och !Il 

-263-

dersökningar av detsamma fördenskull borde företagas med 

B. konstruerat insh:ument. un . 1 .. 1 , m ann a 'aren 
ett a' 

sedan yttranden i frågan från olika myndigheter sam t från 

f Ssor Gullstrand ingått, medgav Kungl. Maj:t i juni 1913, 
pro e . 

B skulle få utföra undersökningar å man~kap v1d flottans 
att . B '11 I k .. f' åd1a sta tioner . Och i mars 1915, avgav . t1 nspe toren or 

~o ttans öYningar till sjöss sin redogörelse för resultaten av sina 

massunclersökningar. 

Ur denna redogörelse må anföras följande. I Stockholm Resdulta~_kav 
un erso -

undersöktes 161 man, i Karlskrona 227 man. Som regel un- ningar. 

desök tes varje man vid tre olika tillfällen , endast ett ringa fåtal 

hlott tYa gånger. Förmedels den av B. konstruerade avfyr

ni•~"smätaren undersöktes sålunda å flottans båda stationer un-
b .. 

der augusti-december 1913 summa 388 man. Då vid dessa 

undersökninga r för varje man registrerades ungefärligen 85 av

fyrningar , lossades Tned avfyrningsmätaren sålunda inalles om

kring 32,000 skott. Sedan detta primära material blivit sam

manbragt, vidtog den statistiska bearbetni.ng.en. Ett mera exakt 

Yärdesii ltande av avfyrningsdiagl'ammet, än vad ett blott subjek

tivt bedömande innebar, erfoTClrades naturligtvis för att få ma

terialet mera användbart i statistiskt syfte. Det torde föra allt för 

långt al t h~ir gå in på en beskrivning av den 1netod, B. använde 

fö r att erh:\lla ett siffervärde på diagrammet, varför jag m åste 

inskränka mig till att nämna, att med diagrambetyget angives 

~ål ii! det ,, personliga avfyrningsmomentets >> medellängd hos 

IfrågaYarancJic individ som avfyrningarnas inbördes jämnhet, 

den så kallade medelvaria tionen. Aven från rent praktisk syn

P~IIlkt Yar det ju nödvändigt att värdesätta diagrammen enligt 

nagon viss beräkning.smetocl, ty skjutinstruktionen fordrar ju , 

att det >>personliga avfyrningsmomenteb bör vara ej blott kort 

titan ihen k onstant det bör sålund'a vara så kort som möjligt 

:~1 e_n 111 ed samtidig; und~rikand e i stör sta möjliga mån av för 
d1 a[l f , 'l] . f" .. . t J o l' · hl ~' av yrnmgar, v1 ;,et senare JU or ovng oc ;:sa 1gger 1 
struJ· t· l , ... h t ' Ianens uav pa Jamn .e . 
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Genom denna värdesättningsmetod av avfyrningsdiagta 
men blev det emellertid också möjligt att undersöka, huru~
erhållna diagrambetygen förhöllo sig till skjutresulta ten. 1 si~ 
r·edlogörelse till Inspektören framh åller därvid B., att man inga. 
lunda kunde vänta sig någon större överensstämmelse eller hade 
rätt att fordra någon sådan, framförallt av det skälet, att På 
träffresultaten inverkar en mångfald faktorer, av vilka riktarens 
personliga skjutfärdighet, riktning plus avfyrning, ju ä r blott en. 
Träffresultaten äw sålunda icke användbara och tillfö>l'!itliga 
som kontroll på avfyrningsdiagrammen, lika litet som man på 
grund av träffresultaten har möjlighet att fälla en absolut rätt. 
vis dom över någon annan för träffresultatet viktig faktor, näm. 
!igen t. ex. eld ledlning·en eller ammunitionens beskaffenhet m. m. 
Avfyrningsdiagrammen göra icke anspråk på att t jäna som nå
gon kontroll, utan de avses blott och bart att vara protokoll 
vid den undersökning av det »personliga avfyrningsmmnenteh, 
som enligt mom. 154, skjutinstruktion 1913, skall företagas 
såsom en >> kontrollövning >>. 

En statistisk undersökning företogs likväl av B. för att se, 
huru skjutbetyglen förhöllo sig till diagrambetygen. Ehuru pe
kande åt rätt håll, äro likväl differenserna för obetydliga 
och måhända även det för denna statistiska undersökning lämp
liga materialet för litet för att därmed kunna bevisa något; att 
diet sätt, varpå avfyrningen verkställes, är en av d e domine· 
randie faktorerna för erhållande av ett högt skjutbetyg, det 
visste man ju förut, såsom det framhålles av B. 

På andra vägar än genom jämförelse med skjutbetygen 
sökte emellertid B. komma till klarhet beträffande värdet av 
diagramJbetygen fö·r bedrivande av en rationell skj ututbildn!ng. 
Han undersökte först, huru de tre på olika utbildn:ingsstadiUi11 

· ka stående grupperna förhöllo sig med avseende på den procentis ' 

fördelning_en av olik~- diagramvalörer. De I~ämnda t~·e ~r~f~ 
perna utgJordes av : forsta gruppen: underofficerskorpraler ·Il 
man), andra : korpraler och l :a klass sjömän (207 man) oC. 

tredje: 2 :a klass sjömän (93 man). Denna statistiska und:~. 
sökning visade, att av första gruppen hade 35,61 % vid und 
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-11 cr av >> momentet» erhållit diagrambetyget 8,0 och där
söl011 "' 

. men av and>ra gruppen ej mera än 23,"7 % och av tredje 
övei, 
1 tt 9,a7 IJo . 

b 
0 

Vidare före tog sig B. att undersöka, huruvida den tidrymd, 
förflutit sedan den senast genomgångna sk jutskohm, toge 

5~01 å"ot uttryck i avfyrningsdiagrammen. Om nu även detta 
sig n "' ·· ' B k Il d t ·· tt tt rkligen vore forhallandet , antog ., s ·u e et u gora e y er-
~e-are stiid för diagrammens tillförlitlighet och användbarhet 
gm kontroll i skjutinstruktionens mening. Som framgår av 

so . f . ••t del fö regående, hade undersökmngarna med av yrnmgsma aren 
företagi t i slutet av 1913. Vid företagen statistisk granskning 
befanns det, att av dem, som genomgått sin sista skjutskola år 

, 1911 , hade blott 16', 6 % lyckats förvärva d iagrambetyg 8,o och 
däröver, medan 1912 års sk jutskolekurs V'isade 24," '7o och 1913 
års ej mindre än 36 %. 

Sina resultat sammanfattar B . i följ ande punkter . Sammanfatt-

1) >>Ett ordinär t, eller om man så vill kalla det »normal.!» ning av 
skjutr esul-

personligt avfyrn ingsmoment torde vara av ungefär 0,1 sek . taten. 

medellängd . Artillerimatrosutbildningen verkar merendels till 
avkortning av detta moments medellängd >> . 

2) >>Medlelvariationen >> , ett uttryck fö r avfyrningurnas jämn
het, uppgår vanligen till 0,0,-0,075 sek.; en >> medelvariation>> 
av denna längd är att betTakta som ordinär, >> normal» . Artjlle
rimatros utbildningen verkar mer·endels till avkortning av >> me
delvaria tionen>>. 

3) >>Vapnets avfyrning, ehuru ofantligt betydelsefull för 
lräffresultate l, är ingalunda, som ju också var att förvänta , att 
anse som den enda utslagsgivande faktorn.>> 

4) >>Ju högre utbildningsstadium från artillerisynpunkt, 
desto större är sannolikheten för, att det >> personliga avfyrnings-
010mente[>, skall befinnas kort och jämnt, d. v. s. för att den 
Lindersökte skall pr·estera ett diagrambetyg av högre valör. » 

5) >>Ju kortare den tidrymd är, som förf1utit m ellan senast 
g~non o f . .. r·· 1·gangna skjutskola ooh den med >> av'Yrmngsmatare >> ore-
tagna Undersökningen, desto större är sannolikheten för , att det 
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>> personliga avfyrningsmomenteb skall befinnas kort och järnn 

d . v. s. för . att den und1er.sökte skall prestera ·elt diagrambety~ 
av högre valör. >> 

6) >>Förmedels diagrambetyget erhålles sålunda ett sådant 

mått på riktarens >> personliga avfyrningsmomenb, som åsyftas 

i mom. 154, A S I 1913, och kan sålunda »avfyrningsmätaren, 

komma i fråga att använda'S vid de i § 22 samma instruktion 

föreskrivna kontrollövningarna. >> 

Slutligen framhåller B., att man genom en trägen, sys tema. 

tisk övning förmedels avfyrningsmätaren skulle kunna brinu~ 
. O" 

ner det >> personliga avfyrning~momenteb till ett mera konstant 

minimum, bibringa artillerimatroserna under deras utbildning 

en korrekt uppfattning av det >> rätta avfyrningsögonblickeb,. 

samt jämna avfyrningsdiagrammet och sålunda korrigera sådana 

individer, som beträffande avfyrningen måste betraktas såsom 

mindervärdiga från artilleristiskt fackmannahåll. Av B. före

tagna träningsförsök tydde rockså därpå. 

Den av B. konstruerade apparaten .skulle sålunda tjäna 

dels som undersökningsinstrument i händerna på den läkare, 

som har sig anförtrodd undersökningarna av synförmågan 

m. m. enligt i augusti 1910 utfärdad g. o., dels som militärt 

övnin gsriiJ1strument. 
I slutet av sin redogörelse till Inspektören framhåller B., 

och det med rätta , att personalens kvalitativa över lägsenlzet 

må~te med all kraft och med area medel eftersträvas, i all syn· 
nerhet där en materiell överlägsenhet icke alltid kan presteras. 

Som förut är nämnt, hade B. i mars 1915 till Inspektören 

av flottans övningar till sjöss avgivit sin redogörelse för resul· 

talen av sina undersökningar. Till Kungl. Maj: t gör därefter 

Ins'pektören en framställn ing om bl. a. inköp fö'l.· marinens räk· 

n ung av 4 exemplar av den av B. konstruerade avfyrningsmäta· 

ren, enär de av B. framlagda resultaten >> Otvivelaktigt visa vikten 

och värdet av dylika undersökningar» av det p ersonliga avfyr· 

nimzsmomentet. 
v rr 

Sedan ärendet ånyo varit underställt myndigbeterna 
0
b 

yttrande, vilka tillstyrka anskaffande av dylika inslntment, oc 
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·ofessor Gullstrand om detsamma yttrat, att han för sm del 

pi it instrumentet väl ägnat att motsvara det angivna ända-
funn I M · b l 'lid' l B .. "tt · ålet, har Kung . · aJ :t es utat tJ ' e a ostrom en ersa nmg 

J1l 3 000 kr. samt att inköpa två exemplar av den av honom 
uv. ' 
konstru erad e apparaten. 

Artilleriets bet,iänande ombord och skjutningar m. m. 

Till följd av den stridsberedskap, vari större delen av flot

tans fartyg legat sedan mera än ett år tillbaka, har särsk,ilt 

drabbn ingstjänsten och d'ärmed sammanhängande förhållanden 

utvecklats. Då denna tjänst förut under de jämförelsevis korta 

expeditionerna och ständiga ombytena av pers,onal sällan kom

mjt över relativt dementärt stadium, torde man numera kunna 

säga, all fartygen i detta hänseende stå på en för våra förhål

landen hög nivå. 

Man lägger särskilt märke till tvenne grenar av densamma, Ammuniti-
. f " ' l f"' · l b l .. 1. . anstillförsel 

som vant orema or ett energis d ar e e nam Igen ammum- och haveri-

lionstillfiirseln 'OCh lwverit.iiinsten. Vad den förra beträffar har tjänsten. 

stor vikt lagts uppå personalens fysiska träning såsom varande 

det yttersta medlet att tillgodose pjäserna under strid, den se-

nare har nått en hög :grad av utv·eckling, och stridsskjutningarna 

Utföras numera .sällan utan det stridsmässiga inslagd av perso-

nal. och materielhaverier. 

Et t annat område, som genom den utsträckta tjänstgörin- Materiel

gen ä"cn tillvunnit sig ökat inh·,esse, är materielvården, då per- vården. 

sonalen har fått tillfälle att grundligare än vanligt lära känna 

artillerimatedelen och dess a11betssätt, varigenom ock vittgå-

ende erfarenheter vunnits beträffande densammas skötsel och 
Vå d . r In . m. Särskilt torde detta vara fallet med artillerimate-

:·~elen å torped.fartygen, vilken tidigare ständigt varit en källa 

h"l bekymmer; numera tyckes en förbättring inträtt ri detta 
anseende. 



Skjutresul
tat. 
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Ett annat och än viktigare utslag, som utan tvivel kan 
ses härflyta av personalens ökade tjänstetid å samma fartan. 

~ .. l t "d k. . "lk o Yg, ucgor resu taten av s n ss JUtnmgarna, VI a, sasom bekant 
torde vara, nå sin kulmen i pansarbåtarnas årliga tävlan OnJ 

H. M. Konungens hederspris. 

Från innevarande års skjutningar föreligga följande 
sultat: 

Fartyg: Poäng : 

Oscar II 
Manligheten . .. . . . . . . . ...... 1,o2· 
Äran .. . .... . .............. 1,2 3 • 

W asa . . .... . .............. 0, 62 • 

Tapperheten . . . . . . . . . . . . . . . 0,6s· 
Oden ....... . .............. 0, 00 • 

Niord 
Thule 

där priset togs av »Äran » med hög,sta resultat. 

re. 

Medel:poängen utgjorde i år 0,69 mot 0, 515 och 0, 43 nännas! 
bådla föregående år. 

Trots aH >> Odens » resultat, en följd av flera sammanstö· 
tande olyckliga omständigheter, väsentligt drar ned m edeltalet, 
innebär dock året,s poängtal en avsevärd stegring av skjutskick· 
ligheten. 

Indirekt eld- Til1 slut torde även böra omnämnas det intres.se, som äg· 
givning. nats åt den indirekta eldgivningen, där nya skjutmetoder hava 

utarbetats och delvis försökts med goda resultat. 

A1tilleriingenjörer. 

Artillerivapnets behov av specialutbildade ingenjörer bar 
länge varit erkänt, och under en följd av år hava vi haft ell 

specialingenjör på krutområdet »kemisten », vilken dessutoll1 
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an 1något år tillbaka tiH sin hjälp har en biträdande kemist. 
sedlovet av specialist även på det konstruktiva området har 
Bel · f h o 11· h d t ·· d "" f"" l .. "'e av Marinförvaltmngen ram a Its, oc e ar · ar ore me( 
Jan, · · o t "k d' b l t . JfrdesstäUelse som man erfant, att g,enom are s n ·S· ags. es u 
ttl . . . f o h d .. tk d cJI"lik befattnmg tillkommit ran oc me nas ·omman e 
en 'J 

' rs början. 
a Denna ingenjörs uppgift blir ju i första hand att handlägga 

a al·tilleritekniska frågor, men man får väl antaga, att detta 
ren · 
te"' så smån ingom skall leda till , att konstruktionen av alla de 

s .;a11 som äro avsedda att betjäna kanonen, vari även inbeoi,, , 
ar ipes lnngn ings- och laddningsanordningar m. m. skola för-
~äggas till området för d'enna ingenjörs verksamhet, vilket givet

vis vore en välbetänkt åtgärd. 
I samband härmed vill jag även fra!Ilhålla behovet av ännu 

en ingenjörsbeställning inom artilleriet, nämligen en krutingen

jör å Karlskrona varv. 
Såsom förhållandena under en följd av år gestaltat sig där 

och vari framdeles ej någon nämnvärd ändring torde komma 
att inträffn på grund av den officersbrisl, som inom vår marin 
alltjäm l ii r rådande, är i regel å detta artilleridepartement en
dera chefen eller hans närmaste man (äldste artilleriofficeren) 
borta till följd av sjökommendering. Med d'en mångfald ären
den, s·om h andläggas här, bl. a. större delen av alla skjutningar 
för flottans räkning, är det alldeles otillräckligt med enbart en 
tjänstgörande tekniskt utbildad officer ; här skulle en ständigt 
tjänstgöran de ingenjör vara synnerligen av behovet påkallad, 
Vilken då skulle närvara vid alla skjutningar å skjutbanan och 
vid behov även kunna ledla dem självständigt. Under nuva
rande förhållanden då ofta,st endera chefen eller äldste artille
riofficeren äro bort'a är det nödvändigt, att kontinuiteten upp
rätthålles på något s~tt, och särskilt i fråga om så viktiga s•aker 
so,lh k · ll D · · ·· s ".lUtningar spelar detta en stor ro . enn.a mgenJOr 
borde dessutom hava den tekniska tillsynen över ammunitionen 
Och de ·· f"" h oll d b ·· d narmare or a an en, som erora ensamma. 
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Diskussion med anledning av den · upplästa 
årsberättelsen. 

K ommendörkapten Braman. Med anledning av att årsbe. 

rä ttelsen omnä:mner, det man nu gått im för e tt härhemma nytt 

system vild provskjutning :av pansardäcks:plåt, och då jag ej 

anser detta lyckligt, anh ålJ.er jag få framlägga följande skälmot 

prövning av pansardäcksplå t m edelst skjutn~n:g m ed grövre 

projektiler och snett anslag. 
l :o) På gnmd av proj ektilspetsens spiralformiga u tpend

ling från pr oj ek tiil ens bana vet man ej m ed säkerh et, i vi lken 

vink el proj ektilen träffar plåten. Detta ås tadkonune'l· en be

tydlig osäkerhet i Tesultatet, beroende på om spetsen vid an

slage t är dels på väg mot eller från plå ten, d els i .sin bana är 

längst bort fr ån el'ler närmast plåt~en. Grundar man plåtens 

godkännande på ett sådant prov, så bliver skjutprovet en ren 

hasard. Uneler mitt uppeh åll i Amerika 1914 fl ick jag dessa 

ås ikter bekräftade därav, a tt jag vid samtal m ed den Naval 

Constructor, som låg hos Carnegie för kontron av bl. a. pansar· 

clJä cksplåt , angående sådan plåt och skjutprov däremot , fann 

att ha n var m ycket förundraid över elen bris t på samstännnig· 

h et, som ofta nog förekom m ellan de kemiska och fysiska pro· 

ven å ena sidan och skjutproven (med snett anslag) å dell 

andra, en bristande överensstämmelse, som pmktiskt taglet aldrig 

förekommer vlid skjutprov m ed vertikall anslag. Vid skjutpro· 

ven mot pansardäcksplåt förekom sålunda stundm11, att plåtar 

m ed) allra vackraste siffror ej stoclo proven, under det plåtar, 

som knappt h ållit de fysi ska proven, ledigt gingo igenom skjul: 

proven. Någon sådan slump förefinnes knappast vid skj ntpro' 

med vertikalt anslag, och genom vårt nuva rande sätt att placer
9 
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. tten i en ga nska liten kvadrant med det sis~ta skottet i mitten 
51

'
0 
åJies synes det mig, ett fullt pålitligt prov på plå tens seghet 

erh ' . '.c . o· 
.· 1 ]JeskJUtnm 0 . 

,,c 2:o) Man anfö,r såsom huvudskä l för pansardäcksplåts 

rovskjutning med grov proj ektil och sneU anslag, att detta dock 

~ku lle, yara dc!1 på~änn.ip~1 . pl å ten s:~tlllf v~ra ut~att för . ~mder 
' ·J· ]J· a heskJ.ll ti1ing av 'fartyget, i vilket den är insatt . Det torde 

vei ' ,., 
därför yara lämpligt att undersöka, om detta påstående är sant. 

Enligt min ås ikt är så lingaluncla förhållandet. Jag anser där

emot , att de t to rd e konuna a tt höra till sällsyntheterna, a tt pan

sardäckrt nås av en fullträff. Träfias p ansardäcket, lOI'cle det 

blira av sprängbitar från kreverande pro}ektiler, och då dessas 

utslungningshastigheter torde vara betydligt större än el en r este

rande hastighet de inneh a i proj-ektilens gamla riktning, så torde 

de spräugb itar, som träffa pansardäcket, träffa detta något så 

när vi nk l'l rii. lt, eller just i den riktning, för vilken d e provats 

enligt n1ra nuvarande provskjutningsbes tämmelser. Sprängbi

tarnas trolig tvlis störr.e anslagshastigh et torde uppvägas av deras 

för platgen om lrängning i jä mförelse m ed spetsproj ektiler min

dre länl'pliga form. 
Med stöd av ovans tående anser jag, att det är förmånligare 

bibeldia Yår t eget prövade sätt för provskjutningens utförande 

än ntt önTgå t ill det i utland et brukliga, b lott därför att det är 
utländsk l. 

1\ ommendörl..:apten Engström ville med anledning av den 

argirna arsberättelsen fästa uppmärksam:h eten på det arbete, 

som en fö r länge sedan avliden kamrat, löjtnant Adelsköld , ned

lagt pa frag~an 1·örande eldLedningen och den framsynthet han 

därrid Y'isal. Han hade sålunda påvisat behovet av central eld

leclningssta tion, varifrån även avfyrning borde ske, samt för

delen ay salveld. Hans ticliga bortgån g gjorde em eller tid, att 

t~essa id eer a ldrig av honom hunno bliva omsatta i verktighet 

tn ay honom uppfunnen anordning har dock blivit antagen 

Och är fortfarande i bruk nämligen natlsiktet. 
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Några ord om den nya krigslagstiftningen. 
Föredrag hålJ et av auditören B. de Mare den 10 november 1915 i 

Karlskrona inför garnisonens officerare och vederlikar. 

Såsom av ämnet fö-r milt föredrag framgår g1ör det ej an

språk på att utgöra någon noggrann redogörelse för nya krigs

lagstiftningen, därtill skulle föredraget bhva allt för omfattande 

för att kunna inrymmas i den .för dagens föredrag beräknade 

tidsramen. I stället har jag tänkt mig framdraga några av de 

väsentligaste nyheterna eller förändringarna, som införts, samt 

jämväl yttra min åsikt om verkan av des.sa bestämmelser. 

Den 'nuvarande krigslagstiftningen omfattar som bekant 

tre olika författningar, nämligen Kungl. förordningen om krigs

domstolar och rättegången därstädes den 11 juni 1868 s-amt 

strafflag för krigsmakten av den 7 oktober 1881 och d'isdplin

stadgan för krigsmakten av samma dag. Uti den nya krigs

lagsliftningen har disciplinstadgans bestämmelser inryckts. i 

strafflagen, så att den nya krigslagstiftningen utgö·res. av alle

nast två lag~ar, benämnda den ena strafflag för krig•smakten 

samt den andra lag om krigsdomstolar och rättegången där
städes, bägge promulgerade den 3 oktober l 914 och avsedda 

att träda :iJ kraft den l nästkommande januari. 
Redan i ingressen till de nya lagarnas promulgation fraUJ · 

träder en väsennig ·olikhet me1lan nuvarande och de nya la· 

garna . I de nya lagarna heter det: Vi Gustaf med! Guds nåde 

etc. göre veterligt, att Vi med Riksdagen funnit gott i nåder 

förOI'dna etc. Då de nuvarande författningarna av 1868 oen 
1881 utfärdades, hörde krigslagstiftningen under Kuno-1. :Maj:IS 

b .. 

enski1da lag.stiftning'Srätt. Numera är detta emeller tid ej for· 
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åJlandet, enär Kungl. Maj:t avstått från berörda prerogativ 

hch medgivit Riksdagen samma inflytande på tillkomsten av 

~rigslagarna, som Riksdagen har ifråga ont allmän lag. 
Angående själva lagstiiftningsarbetet vill jag endast erinra 

om yttre konturerna av detsamma. Den l april 1901 tillsatte 
J{ ung!. Maj :t en kommitte för revision av krigslagstiftning:en, 

i syfte att bestämmelserna däruti måtte bliva lämpade efter 

fö!1h ållatlldena vid en krigsmakt bestående av värnpliktiga. 
Anmärkningsvärt var, att i denna kommitte icke en enda verk

lig specialis t på krigslagstiftningsområdet fick säte, ty hur högt 

förtjänta mä n inom jurid!ikents område, som blevo ledamöter, 

hade ingen av dem, åtmins~one ej i någon avsevärdare grad, 

sysslat med handläggn~ng av krigsrättsmåL Kommitten fick 

till sig överlämnat ett riksdagsbeslut innefattande åtskilliga 

önskemål vid kr~gslagstiftningens refo•rmering. Bland de frå

go r, som från Riksdagens ·sida sålunda väcktes på taJ, var dels 

frågan huruvida icke med iakttagande såväl därav, att ifråga

varande Jagstiftning .såsom utgörande en undantagslagstiftning 

icke borde undantränga eller avvika från den allmänna lag

sti ftningen i andra fall, än när detta med nödvändighet av krigs

maktens än damål påkallades, vare sig ifråga om de personer, 

som ställdes under k11igslag, eller ifråga om brott och straff 

de i den särskilda strafflagstiftningen för krigsmakten förekom

Illande avvikelser från den allmänna strafTlag>en i vissa hänse

enden kunde bortfalla eller i större mån, än va:d ännu vore 

fallet, begränsas, dels frågan huruvida icke, därest särskilda 

higsdom.stolar i första och andra instans ansäges böra bibe

hållas, desamma fö·r vinnand'e av ökad rättssäkerhet lämp1igen 

borde omorganiseras sålunda, att de rättsbildade ledamöterna i 

~an~·tn~ doms tolar komme att utgöra nertalet och dels frågan 
1lliuv~da icke vid avgörandet av disciplinmål, som handlades 

av befälhava re, borde jämte vedlerbörandle befälhavar·e deltaga 
en rätt J 'Id 
1 

s J J ad person med domar.eansvar för därvid medde-
a·de besh t d" t h · l ·1.. t · K · · bi . .. J , a res an 1c ~e c.aremo reserverar s1g. om.tnutten 
fö~' fardig nued sitt lagförslag i april 1905, var.efter strafflag-

slaget, ej krigsdomstolsfönslaget, av regeringen framlades till 
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1908 års riksd~g, som emellertid, då ej lagen om krigsdoll1st 

larna samti,digt kunde behandlas, ej underkastade strafflagf .. o. 

s~aget någ:on mera ingående prövning. Därefter undergick lor. 

förslaget ytterligare 01!narbetning inom justit.jedepaJrtemen~
varefter detsamma efter lagrådets hörande framlades till 191{ 

års riksdag och antogs med vissa jämkningar. · · · 

Hur kortfattat jag än ans·ett mig böra framhålla kontu. 

rerna av lagstiftningsm'betet, anser jag mig lik väl icke kunna 

underlåta framhålla, hurusom polihkern Karl Staff äl' den, 80111 

varit,• om jag så må siiga, dien röda tråden genom hela lagstift. 

ningsarbetet. ·Dc flesta av de önskemål, han förfäktade, lyc. 

kades han också g<enomdriva. Om han såsom kommitteleda. 

mot i krigslagstiftningskomm.itten ett par gånger kom till korta, 

så att han fick inskränka sig till att emot ko01mnittens flertal 

anföra sin reservati·on, så hade han sedermera, vorden stats. 

minister, tillfälle att driva igenom sin åsikt sås.om reserva11t och 

därav var det ju helt naturligt, att han också skulle begagna sig. 

A v de nya lagarna företer lagen om krigsdomstolarTie den 

väsentligaJSte förändringen mot den nu gällande. Benämningen 

på k 1rigsräUerna d. v. s. underdomstolarna vid krigsmakten 

har för no·rmala fallen bibehållits. De komma att benämnas 

liksom hittills regementskrigsrätt en vid varje regemente eller 

därmed likstänt truppförband av armen och kustartilleriet samt 

stationskrigsrätt vid en var av flottans stationer. Krigsrättens 

sammansättning utgöres som bekant f. n. i vanliga fall av fyra 

militära ledamöter, därav en av r.egementsofficers grad' såsom 

ordförande, två av kaptens grad och en av löjtnants grad samt 

en civli~ ledamo't benämnd auditör. Enligt den nya lagen består 

krigsrätten a v allenast fyra ledamöter, d ära v två juriste1·, en 

benämnd krigsdomare, som skall vara ordförande i krigsrätten, 

och .en auditör, som är för protokollets behöriga uppsättande 
· t t o 'J' .. l d. .. l d' ocb ansvangi sam1 va nu 1tara e amoter, en av ~aptens gra 

en av fanjunkares eller däremot svarande grad. Vi se såln11da 

att detta innebär en högst väsentlig föränclring i doni:stol~n: 
sammansättning. Vad kan då anledningen härtill hava varJl · 

och Yad är det m ål, som man hott sig' skola ernå? Vi hörde, 
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. Ril, sdagen, redan innan krigslagstiftningskommitten började 

a~\ arbdl', u ttalat önskemål om, aU domstolen bOI'I(te omorga-

51~eras sålunda, att de rättsbildade ledamöterna komme att ut

nJ. ·a fl ertalet. Det resonnerades s·om så, att det ej var lämpligt, 
1101• 
0tt militärerna intoge den domine:rande platsen inom domsto-

~en och detta därför, att man utgick ifrån, alt militärerna allt 

för 111ycl<et anlade en militäri,sk syn på saken, vilket åter för

menades vålla onödig stränghet i de meddelade domarna ~ Ge-

1101111 att nedsätta antalet militärer från fyra till två och genom 

att öka det juridiska elementet till två, vunne man vad man 

ville vinna, nämligen att juristernas ås1ikt bleve den avgörande. 

Man utgick nämligen fortfarande från, att i händelse av olika 

åsikter in om domstolen militärerna såsoh1 i al'lmänhet havande 

en strängare uppfattni11g skulle komma till korta mot de två 

juristerna, enär enligt allmänna lagen i händelse av olika åsik

ter med lika rö,stetal inom domstol den åsikten blir domstolens 

beslut, som hävdar det lindrigare straffet. För min del ·finner 

jag detta resonnemaug icke vara hållbart. D et är alldeles icke 

så och det vågar jag på grund. av min från krigsrätterna vunna 

erfarenhet hestämt uttala att militären i allmänhet · företräder 

en åsikt strängare än den som hyses av juri:sten, och dessutom 

är rcson nem anget om, alt den militära och den juridiska upp

fattningen vid bed'ömandet av det strafl' ett brott bör medföra 

i allmänh et skulle d'ivergera,· höge1igen övei'drivet. Som exem

pel härpa kan jag~ nämna, att · vi·d härvarande garnisonskrigs

~·äu , som Yarit i verksamhet sedan medio av september 19l4, 

tcke förekommit mer än ett enda fall , där auditören resei·verat 

sig emot utslaget, och det oaktat und'er tiden handlagts över 800 
krio .;· . " . . o • .. .. 

:;,Statt smal. Enl1g t mm as1kt ·komme'r den forandrade sam-
lllansa··tt . l . .. . l df" o l' d 
. ' nmgen av <ngsratterna 1c ;.e att me · ora nagon n1 -

n ng uti l l · .. o d.. l tf o c e av <ngsratterna a omc a stra matten . 

v Såsom jag nämnde skall en av de militära l'ed'amöternn 

S~ra ll llcJ erofficer av fanjunkares eller däPmed likställd' grad. 

c' 50 111 tnoti v till denna best}immelse har anfö·rts, ·alt underofri-
erarna 

darr]]' er ::, tSa 
ej sällan äga en närmare kännedom om manskapets 

liv ut•om den egentliga tjänsten än officerarna. Det 
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bör allt ifrågasättas, om denna b estämmelse kan sägas vara 

obetingat lycklig. Då mjlitären icke kan förutsättas besitSå 

n ågira särskilda juridiska insikter , ~ir d:et av särskild vikt ta 
'l''t" b . o Il .. b'ld . o k , atl 

mi 1 aren esitter sa stor a :man 1 · nmg .samt sa s ·olat 0 llJ., 
döme som möjligt för att lättare kunna sätta srg in uti och tik. 

tigare förstå die juridiska synpunkterna av saken. Tydlicrt a" 
.. ts r. 

att man har större garanti för, att detta skolade omdöme ål 

att påräkna hos en officer av kaptens g'l'ad än hos en under. 

officer. För stationskrigs-rättens del ·anser jag emell-ertid be. 

s tämmelsen ifråga ej behöva medföra, att man ej skulle få fullt 

k-ompetent flaggunder-officer såsom ledamot, m en jag förestäl. 

ler mig att på •ett reg,emen le, där tillg>ången till underofficerare 

av fanjunkares grad icke är synnerligen stort, det mången gång 

kan möta svårigheter att få en kompetent domstol:sledamol, 

h elst det ingalunda är visst, att en i tjänsten dugFi1g och fram. 

stående underofficer besitter nödiga kvalifikationer för domar

kaHet. 
I sammanhang härmed kan jag nämna, att den ej obekante 

borgmästaren il Stockholm jämte andTa .socialister genom mo· 

ti-on föreslog, att då n ågon av manskapet var billtaladi, en repre· 

sentant från manskarpsg,raden, som mans-kapet sjäLv skulle välja, 

skulle hava säte i Rätten. Lagutskottet fann sig emellertid så 

mycket mindre kunna föror-da detta, som till manskapet hö

rande p ersoner i de flesta fall vore i saknad av den ålder och 

erfarenhet, s·om. krävdes fö·r fullgörande av domareuppdrag. 

En nyhet, som införts, och som givetvis innebär en stor 

fördel, är bestämmelsen om, att de militära ledamöterna utses 

för ett år .t sänder. Därigenom vinnes uppenbarligen, att 111ili· 

tära ledamöterna bibringas åtminstone någon vana vid dom· 

stoLsgörom.ålen, vilket givetvis är en stor fördel. Här på sill· 

ti•O'llen har för övrigt denna princip p å sätt och vis redan följts, 

enär förordnande av de militära ledamöterna e j sås-om vid re· 

gementena avs-ett vj,ss krigsrätt utan omfattat längre ell'er kor· 

tane tidsperioder. Jag nämnde, att förordnandet skall avse ett 

år 1~ ·sänder, m en hinder möter naturligtvis icke, att sa·n1 111~ 
ledamöter för:ordnas upprepade gånger, vilket jag för min de 

skulle högeli:gen rekommendera. 
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l] tolll r egements- och s ta tionskrigsrätterna k an i fredstid 

. I~ ou ungen fö rordnas särskilda kdgsrälter, däribland jämväl 
2 ~ al'delning a ,- flottan , som är förlagd utom stationen. Sam-
jor ' d .. l 'Il l . .. .. el 

ansä iLningen av essa sa rs i:I c 'a ;:ngsratter ar . 'ensamma .som 
1 ~ru t niinmts, två jurister och två militära ledamöter. Med 

f" seende på den s~i r skilda ld·igsrällens å en kustflo tta samman-
n o d b l o "d' H l 

.. 11 11 inct maste · enna etra d as saso-m ono 1-gt tung. ur sa ;:en 
sa " 
skall ordnas få r fr amtiden utvisa. Det har n äm.tigen påpekats , 

.~ ll det maste anses såsom slöseri m ed' a rbetskraft att å en ku st

flo tia medha va två juris ter , därav den en e, krigs-domaren, ej 

skull e lHtYa annat a tt göra än att sitta såsom or-dförande under 

l-1·i••sriillsfö rhandlingarna ombord . Enl igt uttalande :i' s tatsråds-
' " pro lokoilet ha r d'elta m edgivits, och har i sammanhang därmed 

framh åll•its , a lt del ej skulle crl'orclras att mer iin auditören Yore 

·sjökommendera-d, enär krigsdomare skulle förordnas för varje 

sii rskil t fa ll frå n närmaste plats i land. De LLa kan nog gå för 

sig, om kustflottans övningar iiro av m era stillaliggande art, så 

.a ll ku st fl ottan mera kan betrakta1s såson1. en samling logements

far lyg, m en uppe11bart är, att sakert ickoe kan ordnas på före

slagna sii lle t, när kustflo-ttan är m era rörlig. Enligt min ås ikt 

])iiYer det tlå nödvändigt, om krigsrätterna ombord skola kunna 

funktionerna på [1iollfrecl sställ:mde sätt, att jämväl krigsdomare 

finn es ti Jigiinglig ombord, och det bliver onekligen en gansl~a 

tilltalande syssla för elen, som förs tå r alt njuta av helt ob etyd 

liga göromå l. 

Under kr ig och då krigsmakten för annat ändamål än öv-

11ing sliil les på krigsfot är fältkrigsrätt und erdom stol vicl' krigs

~na lden . Denna fä ltkrigsrätt har h elt annan sammansättning 

an regPmen Ls-s tations- -o·ch de sä rskilda krigsrätterna . Den be

Slår nämligen av tre militära ledamöter och en civil , av vilka 

Irii·l11 sta m ili tä ra ledamolen är ordförande. Efter de Yackra 

; · e.~ onn emang om nödvändigheten att öka rättssäk erheten i 

qJgsriiltern a {)Ch s tävj a en allt för ens i1cl ig militär uppfattnin g 
Inon1 d ' ll f " , . f" d .. tt . L 

]-.· cm, v 1 ;:et an orts sasom m ol1v or •en sam1nansa nmg, 

\lJgs riil! en uneler fr eds tid har få tt, står -det onekligen såsom en 

-ege ndomlig in konsekvens den na bes tämmelse om, alt under all-

l'idslo·itt i Sjöväsendet. 18 
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va rs- och orostider krig.srii l tern as sammansät tning 

sådan srom nyss förut utdömts från bland annat 

hetens 'synpunkt. 

skall '"" .·· "ra 
r attss:'k " er. 

I krigshovrättens sammansättning har ävenledes införts 

högst väsen llig förändring. Från att salSo m f. n. är förhållanden 

bestå av .fyra militära ledamöter o·ch en jurist benämnd kri ~t 
hovrättsråd .skall den utgöras av en vid Svea hovrätt särsk~l~ 
bil-dad awlelning och bestå av ordföranden å en av hovrättens di. 

visi,oner såsom ordförande, en annan ledamot av sam ma hov. 

rätt och ett krig;shovrättsråd samt två militära ledamöter . För 

min del anser jag denna förändring i krigshovrättens samman. 

sättning innebära en given fördel. 
Ett stadgande i nuvarande krigsdomstolsförordningen näm. 

lig,en det i § 34, som handlar om vitsord åt officers och under

officers tjänsterapport angående underlydande, har helt och 

h ållet uteslutits. Skälet härtill är ej ann a t än ett visst miss

troende mot militären. Det påpekas, att något liknande stad

gandie ·e.i a terfinnes i allmänna Jagen, och därför måste stad

gandet utgå. Påståendet att det skulle på något sätt hava miss

brul<ats framföPdes icke och hade väl näppeligen ej heller kun

nat framföras, då det är en l'änd sak, att officerm·,e och under

officerare vid avgivandel av sina rapporter om underlydandes 

fel städse sökt göra det så lindrigt som möjlilgt. Atminstone 

är det min erfarenhet - och det är ej så få tusen rarpporter 

jag ha:ft till behandling - att dylika rapporter ej innehållit 

några övercl'rifter. Endast uti eil enda fall har det uneler min 

praktik inträffat att en o·fficer - ej någon marinoffi>cer ·

kommit till krigsrätten med en rapport som varit överdriren, 

jag vill förmoda beroende på oföDstånd eller omdömeslöshet· 

I allt fall har jag icke kunnat betrakta detta fall annorlunda 

än såsom ett undantagsfall bekräftande regeln om tillförlitlig· 

heten av ,officerares och und eroffkerares tjänslerapporter. En
ligt min åsikt kommer borltagandet av vitsordet åt off<icers oeh 

underofficers tjänsterappo.rt att få en ganska menlig inverka'; 

på discipl<inen. Jag tror, att det kommer aU leda därhän. ;~5 
befälet måste underlåta beivra fel och förbrytelser, sol11 be~ 
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)ld erlvdande, då ej andra vittnen finnes än den rapporte-
r U " 8

' de ALminstone utsätter sig officeren a lltid för det abeha
nn · 

:' t att fa sin rapport und erktind. Bentigenheten att helt enkelt 

f~rneka rik tigheten av en rapport ligger synnerligen nära till 

els då ma n därigenom har utsild , alt undgå en bestraffning, 
]lan ·' 
och säkert ii r det, att elen taktiken komm er att användas i del 

allra största flertalet fall. Nu iir det visserligen sannt att såsom 

ett slags surrogat för det borttagna vitsordet åt tjänsterapport 

införts ett s tadgande innebärande att befiilhavare, som i avgiven 

tjänsterapporl angivit underlydande för brott må utan hinder 

d'ärav höras såsom vittne angående rapportens riktighet, där 

ej fråga är om oförrätt mot befälhavarens egen person. l\Ien 

hä vicl är att märka, att därmed ingalunda rappor ten tillerkän

nes vitsord. Enda·st den verkan, som ett vittnesmål äger, näm

ligen att utgöra halv bevisning förlänas åt en rapport, som 

beediga ts. Ar ·de t då så, alt ej ytterligare bevisning i fonn av 

indicier eller vittneshevisning står att förebringa, måste den 

rapporterade i allt fall f rikännas, enär en person ej kan dömas 

på halv bevisning. Föreligger dessutom någon ind'iciebevi•sning 

[ör rik tigheten av den beedi.gade rapporten står den utvägen till 

buds , att svaranden kan åläggas värjemålsed. Jag skuUe myc

ket misstaga mig, om ej svaranden komme att gå denna ed, 

och d:~t sta vi inför del fall , att befälhavares och unel erlydandes 

edgångar stå mot varandra, e lt för den mili tära disci-plinen syn

ner ligen uppbyggeligt skådespel. 
En ny het, som införts genom nya lagen om krigsdomstolar , 

i\ r den, all m å l rörande åtal mot officer skola upptagas av vc

derböirancle krigsrätt, ej såsom hittilLs varit förh ållandet av 

krigshonätten i första instansen. Från d'enna Tegel är dock 

u.ndan tag gjort med avseend e på åtal för fel eller försummelse 

Vid fullgörandet av någ:ot tjänsteåliggande, .som på grund av 

lagen om kr.i,gsdomstolar skall av officer utföras eller vid för

ordnande om förvandlin.-r av böter eller förande av straffre-
~ o 
~lster eller som angår fel eller försummelse i domareämbetet av 

,edam öter i underdomstol , ävensom ifråga om mål som röra 

ata t för fel eller försummels·e vid disciplinmålens handläggning 
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eller vi d verkställighet uv disciplinstraff. Dessa mål skola for 

farande upptagas aY kri.gshovrä tten såsom för.sta domstol. Fö:: 
ändringen i o·fficers for um innebär givetvis påtagliga fördelar 

Avgörandet av .officersm ålen k ommer att ske vid a snabbare ä· 
med den hittills varand e anordn i11gen, vilket icke minst, då 1.n e-
·sulla tet av målet bliver att officeren frik~i.nnes, bliver till fördel. 

S~.irskilt vill jag påpek a, att vid det fall, som en och annan gång 

förekommer, nämligen att off iceren obefogat rapporterats av 

underlydande, elen nuYarande anordningen visa t sig medföra 

onödiga omgångar. Vid sådan t frull skall fö1~st oiTiceren rann

sakas av krigsrätten, .därefter skall h andlingarna gå till krigs. 

hovr}itten för bedömandlet av målet m ot officeren, och slutligen 

·sedan krigshovrätten m eddelat utslag i saken och detta vunnil 

laga kraft, skaH målet åter företagas a v krigsråtten för bedö

mande, huruvid a den underlydande gjort sig skyldig till ansvar 

för obefogad klagan mot förman. Vi hade h elt nyligen elt 

dylikt må~ vid garni sonskrigsrätten i Karlskrona, och procedu

ren för del ·målet tog en ti.d av över ett år. Genom den nya 

anordningen, enligt vilket krigsrätlen bedöm er målet såväl i 

Yad det rör officeren som den underlydande, k ommer ett dylik! 

mål att avgöras utan någon särsk'il}cl tidsutdräkt. 

Jag övergår nu att påpeka några av de viktigare föränd

ringarne uti nya strafl'lagen för krigsmakten. E n av de mest 

framträdande förändringarna Ö·r den vä,sentliga inskränkning, 

som skett i befälhavares disciplinä ra bestraffningsrätt Enligt 

§ 189 gäller som allm~i'n r egel, att diseiplinstruff .a v sträng ar res~ 
icke må åläggas av befälhavare. Undantagen omnämnas ~tt J 
andra stycket § 189 där d'et heter: >>Vid mobiliserade avde]nm· 

gar av krigsmakten ävensom å far tyg å s jötåg mtt vederbörand~ 
befälhavare bestraffa begånigna förs·eelser med d isciplinstraff ~~. 
str ~ing arrest. Kan i anna t fall krigsrätt icke sammanträda fo~ 
beh andling av d it hänskjutet mål inom fyra dagar efter d~ 
bcf~ilbavaren med framhållande av mttlets brådskande beska : 

pll 
fenhet påkallat krigsrättens sammantr~ide , och finnes det _ 

grund av särskilda omständigh eter vara för krigslydnadens tl~!r
rälthållande av synnerlig vikt alt den felande ulan uppslWV "' 

- 2öl 

_ bestra ffad, må disciphnstraff av .sträng arres t kunna, efter 

d e~ auditör , om sådan finnes, blivit jämlikt 203 § l mom. i 
de el ol -- b r--lh å]et h iir , a aggas av e a avaren. >> 
m stadgande t har tillk ommit genom ett synnerligen olyckligt 

k
0111

prom i.ssbeslut i Rik,sdagen. Andra k ammaren ville icke 

l"p[Ja reformkravet på .slopand et av den stränga arresten. 
s H 
Första l;:am muren hade för sin del beslutat a tt stränga arresten 

kulle j, ntrslå. Då gjordes e tt sammanjäm knings förslag, som 
s 
fick .sig ut tryck uti nyss citerad e § 189. Bestämmelsen , som 

aivetvis innebii r ett visst misstroencJ.evotum ·mot bct'älhavarens 

" fö rmåga a lt ålägga disciplinstraff, kommer aH m edföra onödig 

i.idsutclriikl med elen stränga arreslens tillämpning, vartill kom 

mer, nit beshimmelsen kommer alt m edföra en h ögs !: väsentlig 

ökning ut i l;:rigs rätternas göromåL 
Ul om denna direkta krin gskärning uti befälh avarens be

slraffni ngs rätl, har den på ·sätt och vis inskränkts jämväl genom 

ett annal sta·dgancle, nämligen hesliimmelsen i § 203, vars första 

slYeke lyder: >> Innan clisciplinstraJT ålägges, skall heGilha varen 

inh iimta y ttrande av vederbiirand e auditör rö·rand e brottets bc

skafl'en het och det straff S!Om hör åläggas. Godkänner icke 

bcl'iilhaYaren auditörens y ttrand e, äger denne anteckna .det till 

det i mall' l förda protokollet; har sådan anteckning icke ske tt , 

'·ar mtd'itiiren j~i m te befiilhavaren för hes! ute t ansvarig.. >> And ra 

stYcket nY § 203 talar om de unclanlagsfall , dä be.f~ilhavaren må 

aliigga dise iplinstrafl' ul an auditiirs hörande. stycket lyder så

lunda: >> Skull e a uditören s hörande medfö ra avseY}irt uppskov 

lllecl malds aY"Öra nd e och finnes det för J;:riaslwlnarlens eller 
b . b " 

ordn ingens uppriitlhål land e nödigt att elen felande skyndsamt 

~'a rcl cr hcstratracl, mft cl 'ock d'iscipli n.strafi' åliiggas utan all y t t

rand e f' ran aucli liiren , p å siitl nu ii r sagt, blivit inhiimlat. Lag 

sa111'l11 a va re, diir 1 fält , på sjötåg eller elj est auditör ej finn es 
\1 l . 

c tt' r: lgaYarande a\'Clelninu av kriQsmakleD , . Bes t~immel s crna 
o - <._) <..J 

1
111 dess:1 undan lagsfall ii.ro som framgick ganska sviiYan-ck och 

~ll nna nog giva anledn ing till olik a tolkn·in gar. Med m·seendc 

~;.:orh alla ncl'ena i fä lt, på sjö tåg eller vid sådan aYClelning av 
1
t>Slll akten , där a uditör eljes t ej finnes alt tillg:1 , äro besUi.m-
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m ciserna klara. För a tt beHilhavare 1 ovriga fall skall ku 

ålägga disciplinstraff utan auditörs hörande har up'Pslä'llts nn~ 
f... t .. . D . tva 
oru sattnmgar. en ena är den , att auditörens hörande sku 

m edföra avsevärt uppskov med m ålets avgörande, och elen alldlle 

föruts ~iltnci n gen ~i r den, alt sa k en skall va ra a v beskaffenhet ra 

det för krigslydnad en eller ordningens upprätthållande befin aLt 
.. . ,. f' lles 

noc 1gt att d en elande skyndsamt varder bes traffad. Redan 

1agråde l påpekade, alt bes tämmelsema om. viisentliot uppsk 
b ov 

kunde giYa anledning tiJI olika tolknin!!ar. En aod ledninrr f" 
v t> t> or 

beclömand.ct om uppskovet iir att anse såsom väsentligt eller 

~nnsevärt, va·rtill bestämmel,s.en sedermera omändrades, har man 

i lagrådets yttrande och jämväl uti justitieministerns uttalande 

till statsrådsprotokollet den 14 maj 19H,. Lagrådet säger näm. 

ligen , att deL torde vara klart , att fö rdröjandet måste vara syn. 

n edigen ringa för att ej betrakla•s såsom väsentligt, i samman

hang varm.ecl lagrådet anför e LL e111h älligt uttn.lande av krigs

befälet, enligt vilket de d•isciplinära förseels er, som under dagen 

anmäldos till befi.ilhavare borde, cHirest icke särskilda förhållan

den föranledde unelantag i krigsluktens intresse behandlas och 

eventuellt bestrafl'as , innan befälhavaren lämnad e sin expedi

tion för dagen. Departementsch efen, statsråd et Hasselrot, in

stämde för sin del uti det av lagrådet åberopade uttalandet av 

krig,sbefälet. Efter detta uttaland e enligt stalsrådsproto-kollet 

tord e man få förutsiilta, att befälhavarna komma att handla i 

enlighet diirmecl , sa nlt i regel ell disciplinmäl kommer att nr 

denne avgöras utan auditörs hörande, om denne val"'it förhinel

rad att komma tillsti:icles samma d ag disciplinmålet till befä lha

varen inkommit. 

Vilka kunna verkningarna av denna nya bes tämmelse vara " 

U ti Riksdagsskr ivelsen a1· 1901 , som jag omnämnck i hörjan ll' 

föred raget, framhiills alt ändamålet, som man önskade vinna, 

var större garanl'i för disciplinmålens lagenliga beliand li ng. Att 

del,la ändamål lwmmer att Yinna s tord e viii f å anses tämligen 

tydligt . En annan fråga är däremot, om förhålhlndena föriii 

varit sådana, att en så stor reform behöft vidtagas. Dii.rpå s,·n

rar lagrådet i dess motivering för lagbestämmelsens utgående 
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f 
.. ·sln ''et m ed följande statistiska uppgifter. »E nligt inhäm-
OI ''"' 

Jlf 1pplvsn ingar, yttrar lagrådet, h ava und er femårsperioden 

!nd~~1 9j;3 i -!1 faN klagan förts i krigshovrätten över befiil-

190 ·es bes lut i disciplinmåL I nio av d essa fall har krigshov

)Jn'a! · fT · l l l t"ll ··1 l l l Il · 
·" !ten förklarat stra en IC ;:e .s .;:o a t ra .;:nas z aganc en e er 1 

1 n ff L o l J · l f" f' " 
1 

fall nedsalt stra ·· et. agra>e e t 1ar IC .;:e or samma emars-

~~ riod hall tillgång till h ela antaJ,et disciplinmål, däri disciplin

't · n· .1}'lals men för Ll'å av dessa å r 1909 och 1911 samt å ren 
s .I n " {::; ' 

1go.t- 1906 utgöra dessas antal 41,415. Helationen mellan dessa 

siffror torde icke kunna sägas lwnstalera missförhållanden, vil

ka larva rii ltelse.» För min del vågar jag uttala , att bestäm

,11 clscn konnner att med'föra en påföljd, som säkerligen ick e d c 

riir krigslaga m es humanisering, diiribland sänkning av discip

linstrafl'en , inande Herra r politici föres t~illl sig. Jag hyser 

nämligen d-en ås ikt en, att om el en nya anordningen kommer 

attmed föra någon ändring i m å tten av d'e ålagda disciplinstraf

fen, denna snarar•e kommer att beslå uti en förh öjning än i en 

mill'skning i ,slrafTmåtten. Vi h ava uti lagråd ets protokoll över 

bchancll'ingen av lagförslaget eU positivt uttaland e av den mili

liim led amo ten översten Mörcke. Yttrandet iir milt visserligen 

i annal sa mma nhang än vid behandlingen av § 203 , det Yar 

da iiq~ rslen på ett synn erligen övertygande siitt drog i härnad 

för bibeha lland et av d en stränga .arresten , men det är av stor 

hc L,·dl'lse för den sak varom jag nu talar. Han yttrar: Nu är 

dc! just ej ofta förekommande att ifråga om dessa brott --· 

hrotten mo t krigslydnaden - omständigheterna äro synnerli 

gen lll il d ra nd e, åtminstone efter en clomst.ols syn p å tingen . 

Den lll <'(l hestrafT111ingsrii.lt utru stade chefen har chiremot hii. r

Yicl n:1 gol mera frih et för si·n åskådning. Huru m ången g:ing 

har J. • l " l o 'Id' d t·· .,. l L o 
ng 1c .;:e sold upp eta n ag on m 1 ra n: c om·s an c 1g 1e p a 

frunct varav jag kunnat ålägga en brottsling sträng arres t i s täl 

et för att hiinl'isa m ålet till krigsrätt , där hm1 med all sanno

likhet bli,·it å dömd fängels e. >> Jag har ansett mig böra anföra 

<leth Ll 1 .. · l o t k f" ·1 
' u a a nde ena r Ja!! anser (et sa som ett ut ryc · ·or c en n., ' . v 

1 ~
1 
d het, ~om i a llmänhet utmärk er den milil~ira befiilhal'arens 

( ISc. ] ' .. . 1P lllara bestraffnmgsrält. Själv har jag ingahu1da obelycl-
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lig erfarenh et härav. Det är med säkerhet åtskilliga tus·ent 

staman:s läHda s och värnpliktiges förlhållningsböcker med stra;~ 
reg ister, som jag haft för mina ögon, och det kan jag då trynu 

" t ' . . Il .. l f . d" . 1· ff ts~l pas a, att Jag' 1 a man 1et unn1t · JSClp mst.ra en va ra för lå 

äl1J för hö>g1t tilltagna, ävensom alt i ej så få fall disciplins tra~ 
ådöm t,s, d'är riille1igen urbota bestraffning bort hava fö ljt. Deua 
ger mig anlecll1'ing till mitt hiirav ovan gjorda påstående, att 

Yerkan av den nya reformen sannolikt komm er att bliva raka 

nuolsatsen mot vad d·e som slrävat för krigslagarnas humani

sering förestä~lt sig. 

På å tskilliga ställen har en nedsällning i stra!Tmåtten änt 
b 

rum antingen genom sänkning av förut bestämda straffmini . 

mum eLler genom sönkn:ing av stra!Tmaximum och stundom 

genom sänkning av bäggedera. Den most avsevärda nedsätt

ningen tror jag mig hava funnit ifråga om vå ld å förman i 

tjänsten. Medan för närvarande denna straffskala fall er, då 

fiirmannen är officer eller undterotri cer, mellan sex och två års 

straffarbete med straffnedsättni·ng, då synnerLigen förmildrande· 

omständighet·or föreligga Liill sex måna-ders straffa.rbete, har mol

svarande straffskala i nya st rafflagen bestämts till maximum 

fyra {t rs s·tra fl"a·rhdc och minimum två månaders straffarbete 

samt vid synnerligen förmildrande oms Ländigheter t ill fängelse 

ned till en månad'. I praktiken kommer dessa förändringar i 

straffskalorna icke att medföra så avscviird lindring i· måtlen 

av ådömda straffen , som det har framhållits, eniir det vid till

lämpning av dc nuvarande stränga ,s trafrsk alorna utbildat sig 

elen praxis, a ll man Lillgripil slrafl"min immn och även gä rna 

sökt sig ne<l p~\ den vid synnerligen förmildrand e omständig

heter stipu lerade straffsl\aian. Tydligt är, då straffskalan ned· 

satts så, att den ej liin grc kan sägas u tm[irka sig: för sä rskild 

stränghet, man i p-rakliken kommer att hålla sig till i tället [ör 

straffminimum dd s. k. strafl"mecliet, som anses ligga nM01 

under aritmetiska m ecli.e t av elen normala straffskalan. .. 

D et iir emellertid icke enbart slrafl"Jindringar som infört_: 
1 

strafl"skalorna . Jämviil s iraffärhöjning har iigt rum, vilk•et sar· 
skilt är förh ållandet m ed rymningsbrott uneler vanliga förhål· 
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den , d. v. s. då krigsmakten är på fredsfot. Utom det atl 

]an
1 

f n. uppstäJ:lcla tidsrymden av å tta da-gar som under van

d:~ f~i·rh all anden bildar olovliga undanhållandets övergång till 

~~~:1111 in g inskränk t s till aUenast tre da,gar, har den normala 
1
;raffsknlan för rymningsbrott faslsläilts till fängelse i högst 

se~ mån ader d. v. s. högst sex och minst en månaels fängelse. 

~et är en das t om synnerligen förmildrande omständigheter fö-

1-1"(fa .som man har rättighet ned gå till disciplinstraff, var-
re ,n' , 
·iimle siirskilt är stadgat, atl disciplinstraff måste an vändas för 

;len ]J iinclclse rymning-sbrottet består uti underlåtenhet att iu

slälla sig till tjänstgöring vid krigsmakten och den brottslige 

ej förnl ya rit i sådan tjänstgöring. Då frånsett dessa sistnämnda 

fa,!l , del iir mera sällan som rymningsbrotten förövas under syn

nerligen l'iinnilclrancle omständigheter, är det uppenbart att i 

ÖY·en ägande antalet fall rymningsb rotlet, även då det är första 

gången , kommer a lt bestraffas med fängelse i .stället för såsom 

hittill s d is~iplinstraff. 
En ii nclring i s trafflagen , som särskilt rör flottans officerare 

och som innebär en given fördel, har införts i nya s trafflagen . 

Prån cll'll aHmänna skadcståndsregeln , att en var är skyldig 

giilda cll'll skada, som för orsakats genom fel eller för summ else 

i tjiin sl<'ll, innehåller .som bekant § 30 i nuvarande krigslagen 

elt un dant ag, n äm ligen att kl~ig.sman, som under utövande av 

beriii t1 Kronans fartyg är ansvarig för dess säkerhet, vid farly 

gels maniiH·ering ·eller navigering visat vårdslöshet, oförstånd 

ell er oli"1rsiklighet icke, såvida h an ej ådömes svårare straff ~in 

llisc ip li nslra fl" , iir skyldig gälda ·skada eller l\ostnad som genom 

förseclsrn tillskyndats Kronan. Såsom undanlagsstadgande h a r 

d_e tl a sta dgande måst tolkas stri.ingt restrikliYl. Ett försök av 

l\ungl. krigshovrrilten , alt ji.imlikt grunderna för detta stadgan 

de befria en s]·öofficcr från ersiittnimrsskvldighet emot enskild 
l . u • u 

1

11an_ det gii lkl e några ld 'tlpråmar, som hade siinl\.ls -- god-

ags ickl' av högs ta clomslolcn. Nu har emellertid införts den 
li lstr'icl · · 1 J l ·1 • ·· ··1 l f.· ' i.lllngen 1 une antagsslacganc et, att c et Jamva avser )e-

:11else l" r an sk vld i.ghet a l l e rsätta skada, som tillfo!:!ats annan 
"n r . u " 

\rona n. 
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Ifråga om disciplinstraffen har infö.rts en hel del nyhet , er 
Ett nytt slag a v di.sciplinstraff m.ellan vaktarrest och s trä · 

. .. ng 
arrest har infö·rts benänmt skärpt arrest. Straflarten ar eme!. 
lertid ick·e ny, utan består av den vanliga vaktarresten med hårt 
nattläger. Vidare har införts, a tt de olika slagen av arreststraff 
äro . tillämpliga såväl å manskap som officerare, manskapet skall 
hädanefter kunna ådömas anest utan bevakning och officerare 
skola kunna ådömas sträng arrest. I praktiken kommer detta 
givetvis icke att hava någon egentlig påföljd. Lika sällan som 
arrest utan bevakning kommer att användas för personal · till. 
höraiJJde rnanskapet, lika sällan eller säker,lig1en ännu mera säl!. 
synt kommer sträng arrest a tt komma till användning ifråga 
om officerare. Bestämmelsen är en ligt min åsikt e tt f ullständigt 
mis.sriktat utslag för principen om allas likstäl,lighet inför lagen. 
Detta framhölls jämväl vid förslagels granskning i Högsta dom
stoLen, där justitierådet Grefberg i frågan yttrade .som följer: 
>>Det kan väl icke förnekas, att ett .straff, som användes för att 
fostra till tukt och or·clning, kan väl fylla sitt ändamål, men att 
samma straff använt å den som redan blivit så fostrad, att han 
ansetts värdig emottaga befäl för att i sin tur utbilda andra 
dären1cot kan vara alldeles olämpligt. Då förutsättningarna för 
ifrågavarande strafl's tillämpning äro för handen, torde ock 
ifråga om officerare och underocfficerare samt deras vederlikar 
i de flesta faU andra och vidare strängare .strafl' kunna ådömas. 
Principen om allas liksti:illighet inför lagen bör visserligen till
godoses, men icke på det sätt, alt förseelser av enahanda slag 
skola beläggas med samma strafi oberoende huruvida m ed hän
syn till strafl'ets ändamM detsamma befinnes lämpligt och icke . 
hårdare än nödigt för den ene men olämpligt och onödigt be
tungande föT den andre>>. 

Ifråga om bestämmels•erna rörande den personal, sorn är 
underkastad strafl' enligt strafflagen för krigsmakten har införts 
en del nyheter. Såsom allmön regel gäller att under strafflagen 
för krigsmakten lyda bl. a. vicl krigsmakten anställda civila 
ämbets- och tjänstemiin, men är därifrån undantagna dels 

.. t d l ·d J • d t l ... t .. I d e ocb pras er, e s v1 ~ngs· oms o arna tpns goranc e mnar 
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::tre dels lärare vid mi,litära läroanstal ter och dels profes-
Jd8g' ' . . . . . 

ll . r och kngsarluvane v1d genera1staben. Vidare är föreskri-
501e Ll månads- och daglönare vid flottan samt vid truppförban-
,·et a . . . . . 

1
· ansWllda manilga hantverkare, masknuster och eldare 1 

dei fl' l' ffi f" l · . uel icke ~iro underkastade stra · ·Cn 1gt stra · agen or ;..ngs-
1e"J· ten · 11 tan endast under 'den tid personalen ifråga tjänstgör 
}11ft'" • - . o 

,.d mobiliserad avdelnmg av kngsmakten. Om flottan saledes 
11 b' . l l . o fo rt fara nde k·ommer att vara n10 1hsera( ;.ommer eJ nagon 

1 
.... ~ 1,drin "· i varvsarbetarnas sliillning till stramagen för krigs-ot,l , :::> .._ 

al ·t·en fii r de t närvarande att intr i:ifl'a. Alt miirka i:ir emeller-mc \ 
tid all den omständigheten att månads- och daglönare vid flot-
ta n under normala 'förhållanden ej äro underkastade sttaff enligt 
strafflage n för krigsmakten emellertid icke utesluter att krigs 
domstol nndtcrstundom kan pröva deras brottslighet. Det är näm
l•i gcn fö resk rivet, aH till krigsdomstol hör bl. a. å tal för fel och 
förbrytelser i iimhcte eller tjänst vid krigsmakten jämväl i de 
fall , då elen brot t1sli'ge ej lyder uneler strafflagen för krigsmakten 
dler brotlct däri icke om förmäles såsom straffbart. Om så
led es exempelvis en ordningsman å varvet förskingrar penning
medel , som han i kraft av .sin tjänst omhänderhaver, eller om 
en daglönare beträdes med fylleri uneler sitt arbete, skola be
rörda brott hänskjutas till krigsrätt och av krigsrätt bestraffas 
enligt nllmän Jag. 

Sasom ett stlufligt totalomdöme om elen nya krigslagstift
nin gen anser jag mig kunna uttala , alt det är synnedigen tvivel 
ak ti gt h uru vida de förväntn ingar, man st~illt på lagstiftningen , 
komma atl uppfyllas, och att icke den nya lagstiftningen kan 
~iigas vara i allo god, framgår aY ett yttrande från lagrådet, 
vanned jag anser mig kunna avsluta mitt föredrag. Lagrådet 
Yttrar niim lig'en: >> Det skall visserligen icke förnekas, alt de 
ganila lagarna i flera hiinseendcn äro behäftade med bris te r, 
'lik '1 .. l o J . "I ' va kunnat påkalla en genom1gaende omar )etnmg. tv en 

l
a en sa dan torde med fog kunna ställas kravet, att bel'inll'iga 
) •· ~ c 

lister :1\·h jälpa.s . Otydliga bestämmels·er hade bort ersättas 
111

e(l 11\' ' Il .. t · b.. d t l · l l t f" · .. a, om v1 ~as rat a mne or ve \.an IC ;.e \.Unna vara 
Orhanuen. Att förslaget diirutinnan icke i allo fyller heriitti-
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gade anspråk har uneler granskningsarbetel blivit för lagråde 

uppenbart. Väl har i flera hä111seenden förut befintlig otyd~ 
Jighct blivit undanrö.[d. Men åtski llig oklarhet har dock lämnats 

oavhjäl.pt , och en del av dc nya bestämmelserna äro i sin ord. 

ning ägnadie att v~icka tvekan, huru lagsladgandena rätteligen 

skola tillämpas. De nya lagarna äro enligt lagrådets menin<> 
t> 

knappast rcdigm·c och klarare än de, i vilkas ställe de skulle 

träda. >> 

Ett par ord pansarbåtarnas 
. 

r1gg. om 

Riggen på våra nuvarande pansarbålar kan sägas h ava tre 

ändamål, näml igen: 
a l t uneleriii l la artillerieldens ledande; 
att utsträcka utkiken ; samt 
att möjliggöra signalering med vissa slag av signalmaterieL 

Här skall den första frågan icke alls beröras. Det torde 

få lagas för självklart, all vederbörande myndigheter äro fullt 

på det klara' med, huruvidta icke blott de anordningar, som 

skola finnas il märsarna för eldens ledning, utan äv·en konstruk

tion en av sjäka märsen med unelerlag och stöttning äro fullt 

lämpliga och ärndamålsen1iga. 
Vidare tord e den andra frågan icke cr~orclra någo t när· 

mnre skärskådande, ty den Htr väl anses tillgodosedd i och 

med införandel av de höga elcllcclningsmärsarna. . 
Det fördall er .däremot, som om elen tred je fråga n yore 1 

bchoY av a lt niirmare diskuteras . l\[ed den erfarenhet, s·o111 en 

la ngYarig tjiins lgiir ing på p u nsnrhåtarna kunna t sldinka, ]la r 

det å tmin1sto,ne för mlclierleclmad blivit kla rt, att den nuvarnnde 

riggen icl'e ~ir liimplig för signal ering, Mminslone cl ä det gäller 

signalflaggor. .. 
s ignaleringen till de Ö\Te rårna lider niimiigen av elen °19; 

gcnh eten, att fl aggorna p~1 v~igen upp och ned skola passer 

-289-

.. t t fö rbi bä r! ingen för farlkonerna, und re rån och märsen 
13 . 
;·rensolll undermastens slag och vant, varvid flaggorna ofta 

'\1ara s och söndersMas, ja i h ård 'vind går det stundom icke 

~Ils att få upp signalerna, än mindre alt få ned dem . Hissade 

till underrå rna skynunas å tminstone de flerstålliga signalerna 

i r issa rik tningm· av skorstenarna, mcd'an åter signalerna , his 

sade till övre rån, oftast komma onödigt högt, vi1lket föranleder 

,1 tt signaleringen går långsamt. 
~led den metod för signalering med s ignalflaggor, som nu 

meril är avsedd! att användas bland annat under stl'id, torde 

llaggorna icke behöva komma högre upp, än att d e bliva klara 

för skmstenarna. Det är således icke numera signalflaggorna, 

som kräva sbm höjd hos riggen - delta framtvingas endast 

ar gnisten. Det ligger då niira till handis att vid bes tämmande 

aY riggens utseende reservera undermasten med tillhörande 

talding fö r ·signalflaggorna, medan vad som däröver är avses 

endast för gnisten jämt·e befälstecken och eventuellt svarsflag

gor. I så fall bör alltså undermasten vara jämförelsevis lå•ng, 

medan stången med sin talding blir både kort och smäcker samt 
lätt kan revas. 

Denna tank,egång synes hava varit grundläggande för de 

nynre tyska slagskeppens och kryssarnas rigg. En liknande 

rigg lärer komma att anordnas på »Sverige ». Des,s huvuddrag 
äro föl jande. 

På loppen av den tämligen långa fri.imre unelermasten är 

eldledningsmärsen placerad. N edanför denna äro i stället för 

rån fästade tre vågräta gafflar, av vi lka en pekar rätt föröver 

och en flt vardera sidan. På aktra unelermasten iiro motsva

rande tre gafflar anordnade i samma höjd, dock alt naturligtvis 

l' ll :h dem pekar rätt akteröver i stället för rätt .föröver 'OCh er

~:tllcr <len gamla toppade gaffeln - ett minne från mesanens 

td er. Mellan de sex nockarna är str~id;.t en smäcker ståltross, 
v·q 
hi: \en sal unda tager form en av en i vågplanet liggande sex-
ornin rr D l r· . o h.. .. l l r · .. n· enna )C mner srg sa ogt over .s 'ors tenarna, att en 

S cs tallig signal synes klar, då elen är i topp och genomhalacl. 

CJnfallsblocken glida med travare på ståltrossen och hållas 
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genom uthalare till lämpliga punkter av denna. 
kunna lätt ändras i h~indelse av behov. 

Punkter n a 

Denna anordning m edför vissa fördelar, som icke berör 
signaleringen och smn icke angivas här. För signalerina a .,en 
vinnes: 

att flaggorna ej b ehöva hissas .högre , än vad som är nöct. 
viinrdigt, för att de skola synas i alla riktningar; 

att s·ignalerna såväl i långskeppsled S'Olll i tvärskeppsled 
avHigsnas fr ån de tämligen skymmande masterna m. m. ; 

att flaggorna löpa klara hela vägen upp och ned; samt 
at t signaleringen icke stör artillerield ens ledande. 
Avståndstecknen kunna hissas utefter lejdare mellan däck 

och aktra rån. Härigenom slipper man den icke ovanliga tröst
lösa anblicken av en vävkula, som hjälplöst snott sig på halv 
s tång. 

Toppsignallanternorna kunna anbringas vid t·oppen av un
dermasterna, anor(inade såsom dubbellanternor en på vardera 
sidan av masten , varigenom. de synas i alla riktningar . De 
störas då icke av stångens revning, de avlägsnas från gn~sten , 

och den aktra kan vid behov användas såsom aktra topplan· 
terna under gång . 

För att kunna g.enomföra en liknande rigg på våra nuva
rande pansarbåtar krävas ganska vittomfattande åtgärder samt 
naturligtvis en viss kostnad . D en beslutade n1roderniseringen 
av dessa fartyg är emellertid ännu icke påbörjad i vad vid
kommer bryggornas rivand e på de sex nyare båtarna . Då detta 
::nbete lärer draga med sig bland annat flyttning av fockmasten, 
är det tydligt, att om en ändring av riggen är behövlig, den bör 
vidtagas i samband med sagda mod ernisering. Kostnadern.a 
för riggens modernisering borde i så fall bli va jäm förelseviS 

ringa. 
På Oscar II vidtogs för en del år sedan en provis,orisk för· 

bättring av signalriggen , emedan si@nale1ringsmöjligbeterl1
9 

voro ovanl;igt dåliga. Där såväl .som på de övrigra nyare P~~
sarbåtarna torde emellertid kravet p å en verkligt lämplig 51~
nalrigg fortfarande göra sig gällande. På de sex nyare pansar· 

-- 2U l -

' t~r n a som ju ännu hava en betyd ande livslängd framför sig, b8 ( ' ' L 

,ore cl rt därför högeligen önskvärt, att vid den kommande mo-
dern iseringen även denna långt ifrån oviktiga synpunkt bleve· 
bealdad . Om därvid aktra undermasten bleve tillverkad av 
·;irn , Yilket naturligtvis borde ske även med alla sex gafflarna, !1, 11ne brännbara föremål av betydligt omfång avlägsnas från 

fartygen. 
I samband med ovanståend e må en fråga tillåtas . 
Är verkligen den stora bärli1ngen nödvändig, vilken mar 

kera r läge t för fartkonerna vid full evolutionsfart? Skulle icke 
ögonmål te t bliva tiillräckligt på litligt, om det exempelvis be
stäm des, att konspetsen vid full evolutionsfart skall befinna sig 
en konhöjd från rån samt vid tre kvarts evolutionsfart tre kon 
höjder clä r~lfrån? Eller, ont ögonmåttet icke anses pålitligt, 
skulle c],et icke vara tillräckligt med en lodrät ned åtriktad läkt
bi,t på lii mpligt avstånd från vardera rånocken med undre än
dan markerad genom en liten skiva. Eller, kanske ännu enk
lare, m ed en kort tågstump, försedd med lagom sto'l· tung kula 
i iincl an. Härigenom sluppe man den hinderliga, klumpiga 
och stundom illa toppade bärlingen. 

Och slut1igen en annan liten fråga. 
Kunna vi ej få ,de nuvarande gösstakarna utbytta mot 

längre sådana, varigenom m an blev av med den anskrämliga 
proYi sorisk a skarvbärlingen, som ofta sitter snett, och vilken 
stundom kanuner åskådaren atl tro , alt gösen hänger på halv 
stång. I en av våra grannma r iner begagnar man p å gösstaken 
811 liten tvärslå uppsatt på för.eningslinjen mellan tittgluggarna 
1 ,stridstornet och vaUenlrinjen vid akterstäven på ett framfär
gaend e far tyg, då detta befinner sig på de t i formering nror-
l11al a a . . t o l t o r·· t .. l o •• •• t l l l o ... ' ' ' s anc e . van or vars an ar goss a ;:en agon1 an g 
~or a tL gösen, då den är hissad , skall blåsa klar. Staken, v il -
en lih fl 1 t ·· ··· J 1· d " k o l l " f" ' 'som aggspe e ar av Jarn, J u· a oc ·sa agom ang 
or att kunna tjäna till ledning vid styrningen . 

L-m. 
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Om de ungefarliga deviationskoefficienter. 
nas beräkning. 

(Anförande enligt § 31 av ledamoten Lindstedt ; uppläst vid Kungl. 

örlogsmanna säll skapets sa mmanträde den 12 janua ri 1916.) 

I a llt större utsträckning har på senare tid streckindel
ningen av kompassrosen fått vika för gradindelningen. I de 
fl esta nyare navigation.släroböcker, seglingsbeskrivningar m. m. 

angivas numera kurser och bäringar i grader. Detta har med

fört, alt 1-:ompass- och pejlsl,ivor förändrats därhän, att streck
indelningen i flera fall försummats till förmån för gradindel
ningen. Framför allt gäller delta om pejlsldvorna; å en hel 
del nyare sådana finn es sålunda av streck indelningen kvar en

dast 1-:m·dinal- och möjligen in lerkardinalstrecken. 
Jämväl vid' deviationsbestämning har man i allmänhel 

frångått att räkna kurs.erna i s treck, å att numera i regel 
deYiationen beslämmes för var lO :de grad av kompasskursen 

eller elen magnetiska k ur sen. 
Avser emeUerti,d deviationsbestämningen de ungefä rliga de

vialionskoefl'icienlernas beräknande, så rek ommenderas elle~ 
förutsättes, så vilt jag har mig bekant, i samtliga läroböcker 1 

detta ämne, Liven i de nyare, att deviationsbestämningen utfö re~ 
. I l 'J t'll" s även, för varJe streck kompassen runt. pra d1 ;: en 1 a mpa .. 

Mminstone inom svenska flottan , uteslutande det av JärobOC· 

kerna angivna fö rfaringssättet. 
Anleclningen härtill torde vara, att minsta kvadra tmetodens 

tillämpning i förevarand e fall leeler till jämförelsevis enld a b1~ : 
r~i.kningar , om deviation en bestämmes för vart och ett av kOl fl 

pass.ens 32 slrecl~ (eller för ett färre antal streck, fördelade ~~ 
lika avs tånd kompassen runt) och att förhållandena i del ' 
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. ,encl r. om deviationerna föreligga för ett lika fördelat antal , 
:J\ Sv <l eJ· riilm ade kompasskurser, av någon anledning icke bli 
. 11j'fi 
1,.~ un dersiik ta, hur lätt avfärdad en sådan undersökning än är. 
11 

Kan beräkningen av cleviationskoefl'icienterna utföras lika 

,nkelt om deviationsbestämningen utförts för var lO:de grad 
:o!ll 0111 den utförts för varje streck, så måste det av flera sk~il 
anses vnra en fördel att ti!Himpa d en förstnämnda metoden. 

Det torde nämhgen vara önskvärt att streckindelning•en , 
so!ll s:'i sm å ningom börjat bortfalla , ej behöver tillgripas i l'lt 

enda specia lfall utan jämväl d~ir kan ersättas med' den i övrigt 
aHmiin l tilliimpade och mera prakti ska gradindeln.ingen , så att 

.cnhetlighcl vinnes. 
Vida re är det förenat med betyd ligt stö·rre besvär och m ed

fö r stii rre r i·sk för felinställning, om med hjälp av de moderna 
pejlskiYorn a, vilka, som förut niimnts, i stor utsträckninrg sakna 
strecki ndl'i ning, clle olika kurserna sk·ola inställas streck efter 
streck. Inställningen av 5 streck t. ex. orsakar sålunda be
SYiirct a ll minnas, att 5 streck är detsamma som 56 1

/ 4 o , och 
givet är, a tt detta gradtals rikliga inst~illande skall vara osäk
rare iin ins tällandel av 50° eller 60°. 

l nns lutning till cJ.et nu anförda vill jag därför påvisa , 
lltlrulede'i gradindelningens tillämpande vid! d'evialionsbes läm -
11ingen icke kräver mera komplicerade beräkningar än vad' fal 
let iir med dlen biltills allmänt använda metoden. 

S:1 mbandet mellan: deviatioll'en och de ungefärliga devia 
tionsk oefl'icientema uttryckes som bekant i allmänhet genom 
fo rmeln 

V' = A + B sin z 1 + C cos z 1 + D sin 2 z 1+ E cos2 z 1, där z 1 

:::::: kom passkursen. 

Later man deviationsbeslämningen omfatta var lO:de grad 
a" kom passkursen, erhålles 36 sådana ekvationer. För att ur 
dessa her ii k na de sannolikaste v~ircl ena å de 5 obekanta koeffi 
Cienterna t illämpa.s den s. k. minsta kvadratmetoden. 

för ~ l' i~revarande fall innebär detta, aLL de 5 slutekvationernil 
los111ng a v de 5 obekanta bildas 
1) gPn om f'örl~ingn1ng a v sa m tliga ekvationer med koefTi 

<"idsh ·,rt . S. t.,. l :JÖrväsendet. 19 
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cienten för den första obekanta, A, d . v. s. med l , varpå d 
sålunda förlängda ekvationerna ad'deras; e 

2) genom förlängning av samtliga ekvationer med koefii. 
cienten för den andra obekanta, B, d. v. s. med sin z', varpå_ 
cl'e sålunda förlängda ekva tionerna adderas; o. s . v. 

De 5 slutekvati,oner, som på d'etta sätt uppkomma, bliva 
(l) .L: å = 36 A+ B .L: sin z 1 + C 2 cos z1 +D .L: s in 2 z1 + 

+ E2cos 2 z 1 

(2) 2 å sin z1 = A 2 sin z1 + B .L: sin 2 z l + C 2 sin z1 cos z l+ 
+D 2 sin z1 sin 2 z 1 -t- E 2 sin z 1 cos 2 z1 

(3) .L: å cos z1 = A .L: cos z1 + B 2 sin z 1 cos z1 + C .L: cos2 z t+ 
+D 2 cos z1 sin2 z1 + E 2 cos z1 cos 2 z l 

(4) .L: å sin2 z1= A2sin2z1+ B2sinz 1 sin2z 1+C.L:cosz1sin2zl+ 
+D .L: sin2 2 z1 +E 2 sin 2 z 1 cos 2 z 1 

(5) .L: å cos2z1= A.2cos2z1+B2sin z 1 cos2 z1-t-C2coszl cos2 z1 + 

+ D 2 sin 2 z 1 c os 2 z 1 + E 2 cos 2 z1 

Dessa ekvationer, för vilkas framstä]]n,ing 'ett a nsenligt 
räknearbete till .synes kräves, kunna emellertid avsevärt för
en k las , varigenom de räkningar som erfordras för att ur dem 

härleda värdena å koeJTici.enterna bliva relativt enkla . 
Enär nämligen 

sin z1 =-sin (180° + z1) 

cos z 1 = - cos (180° + z1) 
sin 2 z1 =-sin 2 (90° + z1) 

cos 2 z1 =- cos 2 (90° + z1) 
så komma i vardera av uttrycken 

.L: sin z1, 2 cos z1, 2 sin 2 z1 och 2 cos 2 z1 

termerna att parvis bliva numeriskt lika stora men med mol

satta tecken, så att de upphäva varandra och man får 
2sinz1 =0; 2cosz1 = 0; Xsin2z 1 =0 och X2cosz1

::::::
0· 

På samma sätt, enär 
sin 3 z1 = -sin 3 (60° + z 1

) 

cos 3 z1 = -- cos 3 (60° + z1
) 

sin 4 z1 =-sin 4 (90°- z 1) 

och då sin 4 z1 =O för z1 = 0°, 90°, 180° oeh 270°,. 

får man att 
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j;sin3 z 1 =0; Xcos3z 1 =0 och Lsin4z1=0. 
Villare får man att 

,. cos 4 z l = 4 (l + 2 cos 40° + 2 cos 80° - 2 cos 20°- 2 cos 60°)! 
~ = 8 ( cos 40° + cos 80° - cos 20°) 

= 8 (2 cos 60° cos 20° - cos 20°) 

= 0 

och 

Sålunda blir 
;; sin z1 cos z1 = 1/ 2 X sin 2 z1 =O 
2,' si n z1 sin 2 z1 = 1

/ 2 L cos z 1 -
1/ 2 L cos 3 z1 = O 

l,' sin Z
1 cos 2 z 1 = 1/ 2 L sin 3 z1 - 1/ 2 L sin z1 =O 

.2,'cos z 1 sin 2z1 = 1
/ 2 Lsin 3 z 1 + 1/ 2 2sin z1 = 0 

2,' cos z 1 cos2z1= 1
/ 2 Xcos3z1 --;-- 1/ 2 2cosz1 = 0 

Z sin 2 z1cos2z1 = 1
/ 2 X sin 4 z 1 =O 

Z sin2 z1 = 1
/ 2 21 - 1

/ 2 .L: cos 2 z1 = 18 -- O= 18 
Z cos2 z1 = 1

/ 2 L l+ 1/ 2 2 cos 2 z1 = 18 +O= 18 
2,' sin2 2 z 1 = 1

/ 2 21- 1
/ 2 L cos 4 z 1 = 18- O= 18 

Z cos2 2 z1 = 1
/ 2 L l+ i/2 L cos 4 z 1 = 18 +O= 18 

Med iakttagande av de sålunda funna värdena å de kvan 
titeter med vilka de ungefärliga dev1ationskoefficknterna i de 
5 slu lck n 1li.onerna 1-5 äro multiplicerade, reduceras nu dessa 
ekvationer till 

2.: o= 36 A (l:a) 
L å sin z 1 = 18 B (2:a) 
2: å cos z1 = 18 C (3:a) 
L å sin 2 z 1 = 18 D (4:a) 
L å cos 2 z 1 = 18 E (5:a) 

~~~~ utt ryck .. skilja _sig från dem mm: erhåller, doå deviationen 
lanuues for YarJe streck , endast 1 av.seende a de faktorer 

Ya 
1 
;!'l11 ecl kocffioienlerna äro muHi.pliiccrade, vilka i senare fallet 
) tva 32 resp. 16 :iJ .stället för såsom här 36 resp. 18. 
f" Den tabellariska beräkningen kan med an ledning härav ut-

l
o.ras pa sålt framgår av den bifob0 'ade tabellen vilken i det 
l'l' ~ ' 
l 'bttn aste överensstämmer med den hittills tillämpade. I denna 
a e]l ;ir . oa . o 

0 
' o s.1n l , sm 20 o . . s. v. betecknade med resp. S1 , 52 

's. v. 
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Beräkningen underlättas om man har Lillgång ti ll en tabell 

'innehållande produkterna av S1, S2, S3 o. s. v. med olika tal: 

värden. Ävenså Lord•e det vara ändamålsenligt, att blanketter 

av det utseende tabellen angiver finnas färdigtryckta, så ULL 

man: end1a:st har att fylla i rl esamma. 
Iniskränker man silg till att beshimma deviationen för var 

20:d'e grad av konJJpasskursen, bliva fakLorerna i ekvationerna 
1a- 5a resp. 18 och 9 i stället för 36 och 18 ; förel i1gga endast 

rleviationsbestämningar för var ~) O:e grad , g~ !la också nämnda 

ekvationer för beräkning av koefficienterna , om faktorerna ut

_bytas mot resp. 12 och 6. 
Å•ven för den mindre ofta förekommande beräkningen av 

koefficient-erna bi ll den sextantelin och oktan telin deviationen 

.el'hållas li1ka enkla formler, nämligen 

;E o sin 3 z1 = 18 F 
.2 o cos 3 z 1 = 18 G 
.2 o sin 4 z 1 == 18 H 
.2: o cos 4 z 1 == 18 K 

Av vnd som nu anförts synes det mig framgå, att, ciå inga 

:s käl torde tala för att bibehålla streckindelningen för den till 

grund för koefficientberäkningen liggand e deviabionsbes tämnin

gen, vore det lämpligt att även i detta fall övergtva den äldre 

. indelningen och övergå till kursens angivande i grader. 
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o 

Arsberättelse i torpedväsende och 
gnisttelegrafi 

AvgiYen Yid Kungl. Orlogsrn ann asäll skapcts sa mmanträde 

den 12 januari 1916 av ledamoten Tyd6n. 

Under det pågående stora kriget har för första gången gi

vtits tillfälle att bedöma torped.vapnets ve rkan i jämförelse med 

örlogsflottornas övriga Yapen , och redan nu torde kunna skön

jas, alt det förr i de teoretiska beräkningarna varit fö·r lågt 

värdesatt. Däri,genom att huvudparten av världens flottor äro 

11ppkallade Lit.l kamp på liv och död sinsemellan, får man ju 

anse, att aU tänkhar användning av dc olika vapnen kommit 

till synes med avseende på deras utnyttjande till att sprida stör

sta möjlåga fördärv i fiendens· leder. Så långt man nu kan se, 

innan ännu n ågot avgörande fal lit, och medan kunskapen om 

detaljerna i kampen till sjöss ~1r svävande, torde torpeden böra 

tillerkännas plats såsom flottans mest offensiva vapen. Denna 

ställ'ning har torpeden vunnit i och med det, alt underva ltens

båtens storartade utveckling lett därhän, att de ständigt åter· 

kommande anfallen mot den fientliga flottan i .stort sett ute

slutande bliv.it anförtrodda åt denna farlygstyp, vilken jämväl 

j följd av den gamla sjörättens kullkastande numera frams tår 

såsom sjövapnets mäktigaste medel pä handelsförstöringens 

område. Enelast för unden-allensbåtar har det hittill's varit 

möjligt att, så som krigföringen till sjöss nu gestaltat sig, i 

någon större utsträckning föra fram torpeden till närh eten av 

de f,ientliga m ålen, varigenom förs t dess verkan kunna t bli''
8 

·uppenbar, men sedan denna verkan sålunda blivit klarlagd. 

:råder väl intet tvivel om torpedens stora värde även på torped· 
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art~·gcn över vattnet och på artillerifartygen, när väl deras tur 

f "an" kommer alt i strid i större skala mäla si!.! med fienden . 
en o ' " . . u 

En orsak t1ll tlllfredsställeise för alla dem, vilka i fredens 

l 
o·ar oaktat det underskattande, för vilket tor'l)eden ofta varit 

( ao"' 
utsa tt, ti'tlmoclig:t och ihärdigt arbetat på dess uvecklande och 

j'UJIJ;:omnande, torde ligga d'äruli , att elen visat sig besitta en 

så fr u kt lm sv~1rt förödande verkan. I cle ingalunda få fall, d[t 

örlogs f n r tyg blivit torp-ederade, ha va en till l v å torpedträffar 

rarit tillfyllest att inom kort tid sända till bottnen även fartyg 

av ak tningsvärd styrka. Man måste dock uppmärksamma, 

att så gott som all a sänkta örlogsfartyg varit träffade a,v tyska 

unclervattensbåtlorpeder. När en tysk und ervatt ensbåt lyckats 

erhålla Lräff, har dess torped åstad kommit tillintetgörelse av 

det an fa llna fartyget ofta redan efter första träffen. Dessa 

frukta nsvä rda följder torde enligt i amerikans];;a fackskrifter 

synliga uppgifter bero på, a tl tyska flottan äger en särskilt kraL 

tig torped typ för undervattensbåtar. Sådana torpeders luft

mängd' tros vara mycket underlägsen långdistanslorpedens. Den 

Yikt, som inbesparas på luftkärlets väggar och dess innehåll, 

nedlägges i stället uti ökad mängd kraftigt s:pri:ingämne. I dessa 

torpeder torde sålunda användas icke mindre än 190 kg. trotyl, 

und er det att skottvidel en blott håller sig omkring 1,200 m . 

?en SÖ ll derhrylande förmågan hos en så enorm sprängladdning 

ar fii l'\' isso tillräddig att spränga söncl'er den starkas t bvm,.da 
f Jbb 

artygsho llen .så svårt, att i de flesta fall fartyg•ets sjunkande 

blott bliver en tidsfråga. 

D<· uli moderna torpeder anv~incla sprängladdningarna, så

~~lll trotylladdningar, haYa ju kraftigare sprängverkan än det 
1 orr l! .. b l l' f a mant ru' tga· uktad'e bomullskrutet. Sp6ingverkan 

lorcle dock kunna y tterligare höjas , då den icke endas t är b e

roende av sprängämnets beskaffenhet utan iiYen i myc.ket höcr 
"r l to 
t> ac av sättet, på vilket det bringas t ill detonation. En ökning 

a1
· efTeklen torde kunna ås tadk ommas genom alt inuti ladd-

lllnr.·en s·' l l ·t· . l" .. o 
t> • clSO'l11 en S U en S maa lll ll!:!!:!'a .en spranotrad SOI11 har 

S[" u ~~ b ' 

1 
orre de tonationshastighet än lad'clningen, och yars båda än-

{aru t .. ·:\l' ' t·· l ·t , r·t .. l · 
h' ran ancpa ron en. JC tanc patronens explosiOn över-
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föres då impulsen hastigare till de längre bort belägna skikt 
av huvudladdningen, än om detonationen skall fortplanta ~ll 
fr ån t.ändpalronläget fr å n skikt till skikt inom d ensamma 

81
hg 

c, oc 
sålunda detonerar Jad'dningen i sin helhet mera samtidillt ,, 

u ' ar. 
jämte även själva impulsen bliver kraftigare, .genom att vibr a. 
lianerna, som från Uindpatronen fortplantas genom spräng. 
!råden från dess båda ändpunkter, slutligen mötas samtidigt 
vidi trådens mitt fr ån rakt molsatta riktningar och i fö ljd härav 
mångdubblas i inten s itet. 

Genom av österrikiska flottan verks tällda sprängförsök 
har man erfarit, att 110 kg. trotyl icke är tillräckl igt för ås tad. 
kommande a·v läcka i skorttet innanför kolboxen , om cJienna är 
fyllcl med kol och belägen innanför dubbla bottnar. 

Hittills bekanta er farenhetsrön synas sålunda böra för
anl'ed'a strävanden till ökning av torpedens sprängladidnilng, ut
över vadl förr ansetts och hos oss ännu anses tillräckligt. 

I detta sammanhang finner jag mig föranlåt en att något 
ingå på frågan om artill erifa rtygens försvarsanordningar genl
emo t torpeden. Såsom särskild .sådan a nordning har seelan 
lång tid tillbaka anv~ints tonpednät, på se nare år a v allt star
kare konstruktion. E1i1ol dessa tillkom så nätsaxen, med vil
kens hjälp torpeden sk u Ile förmå bana sig vLig genom nätet 
för att därefter spränga sin laddning intill fa1tygss idan. Under 
nu pågående kl'>i g har cJ.el visa t sig , att torpedniiten icke förmå 
nl ~>stänga torped erna, i del att de engelska slagskeppen Majestic 
och Triumph vid Dardanellerna sänktes av torpeder från tyska 
undervaltensbå tar, oak Lat de h ade Lorpedni:i t ute. Då torped
nMen ju äro .synne rligen bind ersam ma för farlygens rörelser 
och för övrigt tillhör::~ den slag-s belat!11rancle materiel, som man 
hdst vi ll frigöra fartygen från före strid , hum m ånga utta· 
landen bli,·it gjorda Lill förmån för torpednätens a ,·skaffancJ r. 

Al t enlågt somliga förslagssliillare ersätta detta sk yeld med be: 
pansring aY fartygsbottn en torde icke vara iindamå lsen1igt, da 
de nna nya Yiktökning, om ens un dervattenspa nsare t kan göras 
cfl'ek tivt, måste k ompenseras genom minskning på annat håll , 
såsom av övervatlensskyclcl, arlilkri eller fart , vi lket icke Jall

1 
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. Li ll rnd ligt . Däremot ko.nun er nog framdeles än större vikt 
,~a 1 ~1 , it t ill s a tt läggas på den ~indamålsenligaste uppd-elning av 
:~ n- ,,5ets u ndervattenskropp .i vattentäta rum. En föreslag~n 
jad ):o . . . .. l 'J "k . .. 

t·· 1·]·111' no· son1 tcke dTaaer 1ned S IQ' avsevare vi 'to ·nmg, ar 
fö rs a ' t>> - .. ~ • u .. - o 

lånas fa rtyget mnanfor slaget m bygga forst ett mat buktat 
alt t> o • • - ] l .. .. l Il .. t ]asti skl skott av tunn stalplåt, p ~t vars msK a ar span · e na 
e t .. lt1·oss od1 nåaot innanför delta ett tjock t plåtskolt a v 
aV S a · ' v . .• • . 

111 n J'orm såsom huvudskydd . Lanare m 1 fartyget kommer sa m ,, " • 
så d l vanl igt vertikalt långsk eppsskall såsom sekundärt sk ydd . 
Denna anordning' är dock beh~iftad m ed d en olägenheten, att 
utrym met fö r kolboxar blir avsevå rt inskränkt, d'å i den y ttre 
a1·delningen endast brännolja torde kunna förvaras , varför sy
stemet knappast kan bliva användbart för andra än uteslu 

tande oljceld'ad'e fartyg. 

1 eft<• r fö ljande tabell angivas de huvudsakliga uppgifterna 

rörancl t> a v firman vVhitehead i Fiume ti llverkade torpeder. 

~ängd ........ .. ... :...................... 5,200 mm. 5,470 mm. 5,300 mm. 

1
1kt, stndsfärd1g ...... .. . .. ....... 650 kg. 737 kg. 750 kg. 

Haddnmgens vikt .. .. .............. 90 - 110 kg. 1J O kg. ? 
V ogsta arb etstryck i luftkärlet 150 kg. /c m.' 150 kg. fem! 150 kg. fem! 

R
olym av luftkärlet ............... 330 lit. 295 lit. 294 lit. 
Ymd av vattenbehållare ...... ? ? 42 lit. 

bränslebehållare .. .... ? 4,8 lit. 
p > " lågtrycksoljecist....... ? ? 

arter på följande distanser: 
l,?Oo m ........................... . 42(43,6) lm:':-) 
~,DO() lll. .. . .. .. .. .. .. .. . .. • .. .. . .. . -

3
,00() m ... ...... ... ........ .. .. .... 34,;(36,7 ) kn. 

4
,000 lll . ...... . .. ... ............... 29(31,7) kn. 

l ~:~~g~:: ::: :::: :::::: ::::::::: :::: 26(27 ) kn. 
~OOm ... ............. .. .. .. ..... . 

30 kn. 
27,25 kn. 
25,25 kn. 

43 kn. 

28 lm. 

l!a i ~·) Sil'frorna utom parentes angiva garanterade medelfarter ; siffror-
00111 parentes vid leverans uppnådda maximifarter. 
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Enligt i facklitteraturen synliga uppgifter rörande torp 
ed. 

försök skulle man i England hava m ed en 53 cm . torp.ed r·· 
' o. 

rande 150 l<g. sprängladdning hava uppn å tt en skottvidd 
01

ll 

10,000 m. m ed 35 knops fart. I Tyskland skulle h ava experj. 

m enterats m ed ·en 60 cm. torped, som uppdrivits ända till 5~ 
knop i fart. Då dessa försök bedri vas på Tespektive stater~ 

torpedverkstäder och äro omgivna m ed stor hemligh etsfullhet 

tord e först framtidlen komma a lt utvisa, huru nära verklighete~ 

dessa antaganden ligga. 
Att torpedens utveckling p å de sista åren gått i förvånans. 

värt raskt tempo, är ju dock allmänt bekant, och hava i syn. 

nerhet farler och skottvidder i och m ed vattenångans införande 

såsom huvudsaklig drivkraft vuxit synnerligen snabbt. Såsom 

jämförelseexempel m å omn~imnas, att vid skjutning på Karls. 

krona torpcddepa rtement m. cd en fii rsöksångtorped, beräkna

des den för fr~nndrivningen använda gasmassans h ela volym 

till 6,8 m \ varav ungefär h}ilvten vattenånga. Om där

emot torpeden drivits m ed enda st kalluft under samma 

maskintryck, hade gasmassans volym blivit endast omkring 

1 ," m ". Genom uppvärmning av luften och insprutning 

av avsevärd k vantilet valten har sålunda .gasmassans volym 

m era än femdubbla ts , d. v. s. man har erhållit fem gång·er så 

många cylinderfyllningar i ängtorpeden med samm a kvantitet 

m edförd luft .som i kalltorpeden. Resultatet ställer sig i ö-vrigt 

ändå gynnsammare för ånglorpeden, t y vid expansionens senare 

cLel avgiva medföljande valtenpartikl:ar av sitt värme till gas· 

m assan varigenom arbetsdiagrammet blir betydlig t fylligare. 

än vad 'som 1~1.ed samma fyllning är fall et med kall torpeden. f 

Vid ett Q1olt kaHuflskott beräknas effekten per lit.-a tm. IL~ t 
~ ·· ts 

till 8- 10 kgm. Uti våra varm torp-ede r M/12 har effekten hOJ t 

till 20- 24 kgm. och uti försöksångtorpeden t-ill 37- 39 satll . 

h ar vid den na sistnämnda t. o. m. n å tt ett maximivä rde ll' 

42 kgm. el· av sP 
.. c:fc1l\f· va,, 

Effekten har visa t .sig vara synnerligen beroende 

rummet iJ maskinen mellan sliderna och slidskåpens 
t ,,nr· 

Om detta spelrum är stO'rt, läcker onödigt mycket gas u.' ""Jjd 

j}imte mottrycket i vevhuset mot pis lonkannorna ök as 1 fo 
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J Lor,pedverkstaden har arbete särskilt nedlagts på a lt 
11 ~rac . 

l n ncdbnnga detta spelrum, som för vanliga s tå lslider upp
J;uni "· 
, . till O,," mm. 

rll\1 f o d o • l .. 
" 1 Ö\'rig t har gyroskops· Tag an u n er se nare ar vant wan -

ande, icke blott hos oss utan även fö r utländska fabrikanter. 

~~ofa ntligt som skj utclis tnn serna numera blivit utsträckta , vi 

ade srig snart gyroskopet icke kunna h ålla sig konstant tmder 

:len ti d, som fordrades, beroende på att man nå tt gränsen för 

u.ppclri,·ancle av snurrans hastighet uti igå ngsättningsögonblic

ket 111ed den härför använda h·atlign , men kortvariga impulsen. 

Försöksk onst ruktionerna torde numera allestädes ,gå ut p å alt 

med en kontinu erlig krafl unelerh ålla den rotation , snurran er

lu\ltåt Yi cl igångsättningen . L ångvariga för sök hava pågått för 

rrnoskOJ)s frågans lösning för svenska flottan vid torpedverk
b. 

stad en i Karlskrona och synas numera vara så lång t komna , alt 

anledn ing finnes a lt antaga, det vi hädanefter själva skola kun 

na tii! Yerk a gyroskop till n\ra torpeder av högsta kvalitet och 

uppfyllande alla på detla viktiga organ ställda fordrin1gar. Hit

intill s ha\' a gy roskopen till de av Karlskrona torp.edlverk stad 

lel·e reu:adc torpederna m åst tagas från firman \Vhitehead i 

Fiumc, och betyder denn a frågas lösning sålunda elt betydligt 

uppsYi ng l"ör vår torpe dindu stri i såYä l ekonomiskt so m tekniskt 

hänseende . 

En a nnan viktig fråga , som efter mångåriga försök på 
sis tone \"t llmit sin lösning, ä r konstruklronen av en god nätsax

pis tol för torpede r , i det a lt en av torpedingenjör Elmqvist upp

fun nen nii tsa xkonstrukli on , med vilken bedrivits experiment 

Iinder del s1is la å ret, n yligen provskjutits med så go lt resultat, 

nu Lill n~rkning av nätsa xar av denna typ m ed del snaras te 

torde kunna igångs~ittas. 
En ylledigare fördel med denna nä tsaxpistol ligger uti , all 

elen l· ·1 1 o l l 1· ·· · f t · l · . 'a n L1 l v er ;:as s as om en c e or s1g u Lan as m )yggmng 

; .. _slrid skoncn, ·~ följd varav möjlighe t föreligger , alt hastigt och 

or ringa k ostnad förse ä ven våra i förråd befintliga torpeder 
il1ect .. 

natsaxar av modernaste och effektivast e slag. 

k Naturl igt-vis iir torpedens k onstruktion ännu icke så fu11 -
011111a l . l . l r·· l .. t . •.• 

' l , a tt 1c ;:e genomgnpanc e or )at rmgar ann u ~i ro alt 



-304-

emotse, och torde ett av de vikti;gaste problemen på detta 
råd!e, vilka vänta på sin lösning, utgöras av den alltsedan ~TJJ . 
pedens första framträdande använda djupregleringsan ord! ~r-

lin. 
gens ersättande med något annat, som verkar snabbare På d 
horisontala rodren än den vanliga pendeln och hydrostatisk e 
pistonen. Först då bliver det möjligt att tillgodogöra sig' d'e: 
mediförda luftmängdens på senare år mångdubblad1e effekt för 
uppdrivandie av torpedens fart, vilken är av så stor betydelse 
för träffsannolikheten vid skjutning på kortare håll med nog. 
grann riktning mot visst mål, såsom vid undervattensbåtanfall 
mot fartyg i rörelse eller anfall av övervattenstorpedfartyg un. 
der m in dr e god .sik t. De nu använda djupregleringsorganen 
torde icke kunna fås att håiJa torpeden stadigt på det inställda 
djupet vid mycket högre farter än 40 knop, då man eljest väl 
bör kunna konstruera en modern kortdistanstorped för omkring 
60 knops fart. 

Diskussion med anledning av den upplästa årsberättelsen. 

Ledamoten Bronwn. Det synes som om föredraga ndens 
entusiasm för torpedvapnet kommit honom att se krigshän
delserna med något färgade glasögon. Några av hans 
uttalanden torde därför ej få stå oemotsagda. Att t orpeden 
blivit flottornas mest offensiva vapen är en av des.sa. Att rlen 
tmdlerläg;sne väljer u. v. b. fö r att utföra annars riskabel alfen· 
s iv är intet bevis för påståendet. I de sjöslag .som utkämpats 
har torpeden veterligen ej spelat någon, åtminstone ej nM011 

avsevärd roB. Artilleriet har här som alltid varit huvudvapnel. 
Likal-edes torde påståendet att u. v. b. lämpar si1g fö r ]lan· 

. d'l 
clelsblock~lcl böra mottagas med starka tvivelsmål. Den nn,· 
\· erkan av tyska handelsblockaden mot England visar det be

de 
rättig:ade i detta tvivelsmål. Däremot torde u . v. b. fortfa rall 
vara ett hot mot när-blockad av vad slag den vara må· 
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Är uppställningen av Plejadbåtarnas 
torpedbestyckning lämplig? 

Fiollans övningar hava är efter år bedrivits med stegrade 
fordri ngar på, att desamma skola likna förhållandena i verk
Ji«heten så mycket som möjligt, dock med' nödig hänsyn till 

o 
materi el en. Vad speciellt torpedvapnet angår, förlades skjut-
ningarna fö rut i allmänhet inomskärs och å djup, som möjlig
gjorde upptagning av sjunkna torpeder. När för torpedbärg
ningen Jwsvii.rande sjöhävning var rådande, inställdes torped

skju tningcn. 
Under de senare åren har dock skjutning ofta nog utförts 

i rum sj ii och å djup, överstigande 30 m. Alt så blivit förhål
landet torde dels bero på övningarnas planläggande i större 
skala, vilket fordrat större utrymme än vad våra fjärdar kun
nat bju da på, dels för a lt likna verkligheten, där torpedanfa11 
nog kn appast kommer att äga rum inomskärs på dag·en på 
grund av omfattande bevakning och på natten på g1rund av 
Htl fie nd en väl stänger in s,ig med minor och bomstäng-sel, dels 
ock iblantl på vederbörandes motvilja att skjuta på relativt 
ringa cl jn,p, med ankdning av de många bottenskotten med J;) 

cnl. to rpederna. V åra torpedbåtar a v Plejacltyp ha va åtmin
>lone mast uppdebitera många sådana å sitt konto , för att ej 
saga fö rlustkonto. En stor del av dessa bottenskott eller tor
Pedif'örlnster hava å Plejadbåtarna förorsakals av den ston1 
kr~i~1'glli ngen vid skjutning m ed däckstuben uneler gir. En yt-
ler]Ju l k ·· · t"ll'k t.are orsak tm torpedförluster uu, ·an man saga, 1 -om-
lllit . o - •• • •• • ••• 11 l1dpr s1sta arens skjutovnmgar, enar desamma ofta agt 
~'lin1 • . , • . .. .. . .. 

lllomskii.rs och under svarare SJohavnlng" an vad n1all 
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förut var van att skjuta uti. Härvid haYa nva erfare11 h 
• • • • •• • J etsr .. 

f1 amkomm1t, v1lka skola narmare belysas 1 de t efterfT on 
oJande 

Risken au att skjuta mecl s/ävtoipecler i sjöhäunz'ng. 

På grund av att Plejad-bålarna ligaa på näsan ta 
·d t · ·· 1·· ·· · " · . ' .ga cle 

V1 mo SJO att vatten over backen. VHl akterl•g S.JÖ eU.er 
• •• o 1 o • •• d o • • llled 

SJOn pa anngen grava e ocksa ned s1o· 1blancl ä nd'a t1"ll t 
.. .. . " ' ornet. 

Seclan >> kla rl for sk olt» verks talits v1d tuben n:r l och st ·· 1 
o • • av uc. 

korna .salunda oppnats, fyll es s tävtuben under sådana förhå). 

la111clen m ed vatten, som träng1er bi nda in i gaskammaren 

utskjutningsögonblicket uppstår med anlednino hiirav ett sta. ·kl 
.. • b . ' ' l t 
ovcrtryck. VId ·en skjutning hösten 1914 utanför T järfvens 

fyr m~d grov sjö under anfallet förlorade torpedbåtarna Perseus 

och R1gel var .sin .stävlorped . 

Undersöknlingsd:ol,umentet å Persens säger härom: 

>> Att torpeden sköts elen 1 oktober från Luben n:r 1 å 

Persens mot pansarbå tarna såsom m ål ; skjutavstånd 1,500 m. 

Utskjutningstryck högre ~in instrumentet kan utYisa. Tryck 

i utkjutn:irr1gsaccumulatorn 55 alm. Fart 113 knop. Rak kurs. 

T emperatur 1 vattnet 10°. Stark sjöhäYn ing. Krängn ing 12' . 

Inställningar enligt uppgift i överensstämmelse med journalen. 

Dist. 2,000 m. ; låga farten , djup 7," m . Farvattnets djup 80 

m. T orpedens bana synnerligen oregelbunden . N å got uppkok 

a v botlenskott syntes ej. D å synn erligen noggran svepning 

företog!s efter torpeden utan att äte rfinna elen , torde d'ensanuna 

dock sj unkit. 

Undersökningsförriittningen anser att på grund av vatten, 

som på grund av tubens låga läge int6inger i densamma, tryc· 

ket i tuben stigit :mycket högt , förorsakande akterkonens in· 

tryckning m ed därav fö lj ande oregelbunden bana ooh botten· 

skott. Det höga trycket visade sig äv-en i alt locket f6r pa tron· 

Hi get uttrycktes och isoleri ngen (under däcket ) utanfö r tuben 

bortslets. >> 
Rigels und ersökningsd okum ent ~ir lika nwd det ovansth· 

ende, dock m ed följande n ågot avvikand e avs lutning : ,, rorpe· 
l l f"t l · · ' oclt 

c ens Jana var c er ut s ~J ulmngen mycket oregelbunden 

försvann plötsligt. Något uppkok syntes dock e j. Vid utsk.i
111

• 
. . . l <1]11 

nmgen var torped tuben fyJ.ld m ed vatten , som även 1 li t> 
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·iider jntriingcr i tuben på grund av tubens ringa höjd över 

'.' ttenytan. På grund av vattnet har trycket i tuben blivit 

'
3 

cl·et ]liigt och antagligen intryckt torped'ens akterkon för -
mY ' ' ' 
orsa], and c' ~en or~elb~mdna banan och bot~_enskoU. >> 

A.nlednmg·en bil forlusten av de ovannamnda torpederna 

to rde med all sannolikhet bero p å, att utskjutningrs trycke t till 

följd av den vattenfylkl a tuben blivit onormalt högt och in 

tryckt aldcrkonen, va rigenoan torpeden lämnat tuben utan för 

måga att fortsätta i önskad riktning. I bästa fall torde den 

snart sj unka, men' dier1 kan lika så gärna kullbyttera och sprän 

,,a den skjulande b å t-en eller någon av de efterföljande. . . 
Normalanfallet för torpedbåtar, bestyckade m ed en stäv-

och en diickstuh, har varit och är al'ltjämt att först skjuta 

stävtorpeclen, -dä refter gira och sk ju ta däckstorped en, när den

samma biir. Som man gärna vill skjuta den andra torpeden· 

så hastigt som möjligt efter den första, har giren brukat verk 

ställas m ed' dikt r or. Plejacl'-båtarna kränga härvid så hårt, 

att detta gav anledning till ofta förekommande bottenskoLL 

Omf"altande försök .gjordes för att upphäva den stora kräng

ningen men utan resulta t. Slulligen föreskrevs, a lt rodret ej 

fick läggas mer än att max . 10° krängning uppstår. 

Bor ttages stävtuben å Plejad-båtarn a och en dubbeltub ' 

anordn ns a dbick akterut, förenklas anfa llet i hög grad och kom

mer allt id a tt f å karak tären av passageanfalL Fartygschefen· 

ka~J , om ha n så önskar, ändock från bryggan bestämma av-· 

skJutni ngsögonblicket för d ~ickstorpecl erna. Ingen hård gir 

llle~l dänn· å tföljand e k riingnin g behöv-er göras under anfallet, 

;.ru:Igenom nyss nämnd anledning till bottenskott bortföllc sam 

I;hgt som sjöhäYningen :icke längre skulle inverka hinderligt 

Pa to-rpedernas avskjutande. 

På .;~ön.~elcn att få avsk juta däckstorpeclen , då fartyget ligger 

sl· 1 'tt kol, torde ej kunna överskattas, n}ir skjutningen måste 
\(' p·\ . l t " .. 

' l(' a JV t grunt vatten , som t. ex. i Oresuncl . 
v· 

ll!ö"]" Id pa ssageanfallet har befälhavaren vid tuben n:r 2 s törre 

hl" l
1
_1ghcL att lugnt kunna bedömma de t rätta avfyrnin'gsöaon-

Ic 'et .. . " 
1111d an om a:vfyrmngen s kall sk e under det att siktlinjen 

er g·ir hars tig t närmar sig målet. 

• 
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Under hitti!Jsvarand e förhålland'en har fartygschefen h 
följande saker att tänka på under anfallet, nämligen : art 

l) att hålla sin bå t på plats i formeringen; 

2) att bedöma s ik tfaktorerna för skjutning av stävtor. 

p eden; 
3) 
4) 

att se upp på signaler från divisionschefen; samt 

att u teleJa erford erliga order till arti ll eri et, därest d et. 
samma skulle behöva användas. 

För divisionschefen tillkomm-er dessutom alt giva order 

om erforderl'iga 8ignaler samt att hava ,sin uppm ärksamhet 

ri•ktacl! på fi endens> förehavanden och med ledning hä rav föra 

fram sin dli·vi.sion i lämplig' anfallsri k tning och formering. 

Borttag-es stävtuben och dubbeltub anordnas å däck akter

ut, hofrias fartygschefen från uneler punkt 2 upptagna göromål 

tiJl fromma för de övriga. 
Efter långdistans-torpedens tillk omst finn es det s törre möj

ligheter än förut att obemärkt för fi enden avskjuta ett fält ar 

lorpecl"er, än on1 man som hittills genom en manöver markerar 

avskjutningsögonblicket Vid stävanfallet ti llk~innager man tyd

ligt nog ögonblicket, d å stä vto·rpederna avskjutas, genom den 

gir, .som h ela divisionen s trax därpå utför. Vid passage-anfallet 

behöver ingen dylik röjande manöver göras. 

Det taktiska anfa llet blir vid passage-anfal1et även m ycket 

förenklat, och divisionen har lättare att hålla ihop. Den enkla 

kolonnen bl eve normalformeringen för anfaHet i s tället för d'en 

hit tiBis vanliga fl'ankformcringen med' större eller mindre vinkel. 

En str;idsladdad torped, som av en eHer annan anledning 

icke funktionerade, blir vid an fall i kolonnformering' icke 5~ 

riskabel för cifterföljande båtar som vid anfall i flank formering. 

Granskar man uppsläl'lningen av torpedbestyckningen ~ 

·Öv·ervattens-torpedfartyg i utländska mariner, finn er m an, att 

stävtu ben i allmänhet försvunnit utom å en del dylika fartyg 

av ~ildrc datum. . l 

Enligt gjorda överslagsberäkningar (ej av under tecknadO 

skulle kostnaden för ifrågava rande förändring uppgå till S,!JO 

kr. p er bå t, häri avräknat metallvärd et i borttagen stävtub-

- 30~-

f ör be rä knin-g av 1-rimmförändringen avgår förut s tävtub 

111
cd lncko r och beslag, högtrycks- och utskjut111i.ngsaccumulator 

111t 1 to rped, s umma 1,500 kg . 
sa 

Akterut tillkommer l tub m ed pivå (ny och gemensam 

för du bbeltuben) samt l to1~ped , summa 1,730 kg. 

Denn a viktfö,nftytlnin.g ändTar trimmen , så a tt försk eppet 

Mjer sig 78 mm. och aktern sänker sig 78 mm. Lyf tningen 

av fö rskeppet är ju ej så stor, men torde nog i a-lla fall göra, 

all båten kommer alt arbeta bättr·e i sjön och r esa sig mera 

Yicl' högre far t. 
Utrym met il lo-r~ped rummet ökas och diirmed iiven trevna

den fö r besättningen därstädes . 

Utan tvivel torde m ången komma a lt anse, att det vore 

bortkastade pengar att lägga ned en så pass stor kostnad som 

den föreslagna ändringen skulle bet inga å en fartygscert, som 

icke fram deles- blir föremål för nybyggnad. Däremot torde 

man med fullt fog kunna invända, alt kostnaden för endast en 

bor tskj uten torped skulle räcka till omändringen av torped 

tuberna ä en båt. Sammanräknar man a ntalet torpeder, som 

förlora ts å Plejacl'-båtarna under årens lopp, dels på grund av 

el en stora krängningen, dels på grund' av vattenfylld slävtub, 

blir detta s ~i kerligen en sum.ma, som överstiger den för omänd

ringen behövliga. Med undanlag av Plejad hava samtliga bå tar 

av denna typ byggt s uneler åren 1908- 1910. Dc komma sä

ledcs nlt kva rstä i tjän s t under å tskilliga å r till , och ingen an-

1,ec!ning fi nnes att antaga, att antalet bortskjutna torpeder per 

ar skulle minskas framdeles. 

. . Enha rl .s tävtorped ens otill förlitlighet vid skjutning under 

SJohii vning bordie vara ett tillräckligt starkt ta.!and'e skäl för 

utföra nde a v den härm ed föreslagna förändringen av uppställ -
11111"cn p ·1 · d b o ·lb · 

t> av eJa - alarnas torpec es tycknm g. 

Stockholm i april 1916. 

N ils Akl'rblom. 
Kapten. 

d'iclskri{t i Sjöväsendet. 20 
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. Historik över torpedtillverkningen i an led. 
ning av torpedfabrikens i Karlskrona 

femåriga verksamhet. 

När svenska staten år 1875 gjorde sin första beställning 
av »självgående minor» (25 st. torpeder M/76) från Whiteheads 
torpedfabrik i Fiume köptes även rättigheten att inom landet 
få tillverka torpeder. 

Med stöd av denna rättighet och m ed användan de av luft
kärlen från slopade 38 cm . torpeder M/76 tillverkad~s å Stock
holms varv nya torpeder Mi86 efter torpedingenjör Söderströms. 
konstruktion. Torpederna blcvo färdiga under åren 1888 och 

1889. 
I samband med tillverkningen av dessa torpeder hlevo 

även 38 cm . luftkärl från norska marinen kompletterade till 
nya torpeder enligt samma konstruktion . Sedan ovannämnda 
torpedtillverkningar blivit avslutade under 1890 upphörde tor
pedfabrikationen vid Stockho lms varv och de yrk esskickliga 
arbetarna, vilka hade haft avsevärt höga löner i jämförelse 
m ed övriga arbetare vid torpedverkstaden och varvet , hlevo 

avskedade. 
Under tiden hade emellertid firman Schwartzkopff i Ber

lin framkonstruerat nya torpedtyper , på vi lka Svenska state; 

började reflektera med det resultat, att 44 st. torpeder (M'8 

M/91) inköptes. 
a'' 

Hela torpederna, även luftkärlen å dessa typer, voro '
5 

brons, enligt en legering och bearbetning, som var firJ1lfl~·l 
hemlighet och denna omständighet torde kanske även bidragi 
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iii alt eventuella tankar på anläggning av egen torpedtillverk
l -

11
fJ da ej fingo fastare fonn eller å tgärd. ni o 

Sistnämnda torpedtyper hade emellertid vissa ömtåliga de-
lar och lwmplicerade inställningsanordningar, varföre Svenska 
staten vid nästa kompletteripgsbehov av torpeder återgick till 
den fö rsta leverantören , Whitehead, som år 1893 lyckats frain
konstruera en ny torpedtyp, som hade avsevärt förbättrade 
egenskaper mot förut tillgängliga typer. 

Vid m ottagning av denna torpeclleverans, som, till följd 
av upprepade kassationer av luftkärl , tog ett par månader, blev 
det gott tillfälle för kronans ombud att studera torpedfabrika
tionen vid Whiteheacls verkstäder samt även bilda sig ett om
döme rörande möjligheten att med utsikt till framgång åter
upptaga den inhemska torpecltillverkningen. 

Sommaren 1897 överflyttades arbetsposten Torpeclvcrk
sta·den från Ingenjördepartementet till Artilleridepartementet 
och fr. o. m. 1900 inrättades i K. M. F. en särskild torpedav
delning och vid varelera stationen ett torpeddepartement 

Un der hand företagna utredningar vid torpedverkstaden i Verkstads-

1\arl sk rona i slu tet på 1890-talet ådagalade önskvärdheten av byggnader. 

inhem sk torpedtillverkning och ävenleeles att dylik skull e med 
ekonomis k vinst kunna äga rum å därvarande varv, varvid 
man beräknade att leveransförmåga n borde omfatta c :a 25 
torpeder om året. 

. Nii r dä rför K. M. F. i mars 1900 anmodade V. C. K. aU 
Jnkonuna med fu llständig utredning över samtliga anordningar 
llled ny- eller tillbyggnader som voro behövliga för tillverknin" 
av 38 . . "' 
. . och 45 cm. torpeder tJll ett antal av 25 st. per år , kunde 
l r 

JU 1 sam ma år den önskade utredningen avlämnas. 
Fö rsinget omfattade nybyggnaden av en maskinverkst::~d 

~·ch en uppsättningsverkstad placerade mellan s jöinstrum ent-

l?rrftctet och fängelsemuren och hela anlä!:!!Znin:rei~ med behöv-
l"t uu " J 

3 ~0 antal maskiner b eräknades till en anskaffningskostnad av 
,000 kr . 

5,25 Ti~l verkningskostnacl för en 38 cm. torped beräknades till 
0 

kr . och med dåvarande inköpspris på 7,850 kr. å mot-
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svarande typ från utlandet, ställdes i utsikt att medelst den in 
hemska torpedtillverkningen kunna göra en besparing av c:n 
2,000 kr. per torped. Lika stor besparing beräknades för 45 
cm. torpeder, vilka vid sagda tid i inköp kostade 8,440 kr. Per 

torped. 
Som ledning för beräkningarna hade bland annat använts 

en av torpedingenjör Fr. Arsenius avgiven reserapport från 
resa till Köpenhamn för inhämtande av kännedom om verk. 
städer och maskiner för tillverkning av torpedmaterieL Dan. 
ska marinen hade nämligen sedan länge haft egen torpedtill. 
verkning och vunnit den beräknade erfarenheten a tt stora för. 
måner därmed vore fö rknippade ej minst i ekonomiskt avse-

·ende. 
Enär anläggningssumman för den föreslagna fab rikatio-

nen av K. M. F. ansågs väl hög att begära för ändamålet, åter
remitterades ärendet i augusti 1900 till V. C. K., med a nmodan 
att inkomma med nytt förslag, varvid den årliga tillverkningen 

.skulle avse 15 torpeder i stället för 25. 
Utredningen häröver blev ej färdig förr än i juni 1902. 

Själva tillverkningskostnaden för torpeden hade i detalj 
beräknats enligt nya noggranna uppgifter, son'l under besikt· 
Tiingsuppdrag i Fiume för detta ändamål särskilt samlats av 
1orpedingenjör E. Elmquist och en verkmästare från torp:d
·departementet i Karlskrona. Sagda utredning visade att vJn· 
sten per torped skulle bliva ännu större än vad förra utred-

ningen visat. 
skillnaden i vinst mellan tillverkningen av 25 och 15 tor-

peder pr år beräknades för 38 cm. torped till 2,992 - 2,645 1' r. 
= 34 7 kr. och för 45 cm. torped till 3,930 - 3,58:1 = 343 

1'~ · 
till förmån naturligtvis för tillverkningen av det större antale · 

Utredningen visade dessutom, vad man från början ],un· 
so· 

nat förmoda, att behövlig anskaffning av maskin- och per- ,rl 
nalförstärkning var praktiskt taget lika, vare sig man avsa" 

tillverkning för 25 eller 15 torpeder. j'rl· 
Vare sig från ingen jörhå ll uppkommit tvivel om IänJP 1

1 ~1 ,1 
v fn ' 

·heten eller förmågan hos ett militärt departement att onl' 
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11 
torpedfabrikation eller det endast var kvarlevor av den 

e rineipstrid, som från detta håll förts mot maskinella anord
P.11aars förläggning i allmänhet till militära departement inom 
)Il b 

,·arvet, så ville Ingenjördepartementets representanter ej god-
wga andra planer för verkstadsbygget än de som emanerat 
från det egna departementet och från T. D:s förslag borteska
moterades uta n rimliga skäl , detaljer och anordningar, som i 
försl agen b livit ansedda som önskvärda och nödvändiga. 

ö nskemålen i T. D :s förslag voro dock, såsom ovan fram
hållits , haserade på de utredningar över behoven , som under 
de fö regående åren utarbetats av torpedvapnets ingenjörsutbil
dade representanter under deras vistelse å torpedfabriker, med 
inhemsk torpedfabrikation i perspektiv. 

I saknad av sammanförande ledning å Karlskrona varv 
till framtvingande av fullständiga förslag att i komplett skick 
överlämnas till K. M. F. blev juniutredningen 1902 ganska 
ofullständig i det att kostnadsberäkningar å ny- och ombygg
nader saknades för en del förslag och reservationer kullkastade 
andra förslag varå kostnadsberäkningar blivit gjorda. 

F riktion mellan departementen, åsamkade genom liknan
de orsake r, har i viss mån även tryckt sin inverkande stämpel 
ä arbetena för verkstadens iordningsställande efter beslutarr 
anläggning. 

Sena re års erfarenheter lämna numera gott hopp om att 
hädanefte r varvsutredningar m. m. ej kommo a tt snedvridas 
av motsvarande orsaker. 

I augusti 1902 återremitterades ärendet från K. M. F. med 
anmodan till V. C. K. att skyndsamt inkomma med fullsbn-
chg·l h J t d · · t 1 · .. · d f.. t · l.. ' .. ' ' s na s u rec n1ngar over vissa av e ont u1 an1naue 
;orslagen dä r . kostnadsberäkning saknats och ämb~tsverket 
cl~~atnhåller i anledning av juniutredningen såsom sin åsik t, att 

d ntredninbcren åsvftat en anordnin!! för T D verksamhet Så .; u • . . - .- ' 

1
' , hord p C. T. D :s uppfattning om lämplignste åtgärderna för 

-~~-alets Yinnande fått tillfå lle att göra sig mera gällande och 
li t seen d(' tagits till hans invändningar mot vissa försl ag. Dess-

0111 skulle utredning angiva om det verkligen var miijligt 
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a tt b egagna sig av Mindepartemetnets lokaler. K. M. F. ställdr 

i utsikt, att redan sagda år upptaga frågan om tillverknin~ 

vid Karlskrona varv av torpeder i beräknad e utgifter för fernt: 

huvudtiteln till k ommande riksdag. 

Med anledning härav inlämnade V . C. K. i septelllber 

samma år begärd utredning och anmälde samtidigt a tt de lllin. 

departementets byggnader, som i samtliga utredningar ingått 

såsom eventuella bidrag för torpedverkstadsfrågans lösning ej 

kunde på något vis disponeras , då samtliga dessa lokaler voro 

för sitt gam la ä ndamål oundgängligen b ehövliga. 

K. M. F., som påräknat en reducering av anläggningskost. 

naderna och som i sist infordrade utredning fann sig ej kunna 

påräkna disposition av vissa befintliga lokaler, ansåg sig ej 

h eller med 1902 års septemberutredning kunna med utsikt till 

framgång göra underdånig framställning om anslag för ända

m ålet. Sedan frågan om Stockholms stations förfly ttning vid 

sagda tid tagits under behandling, indrogs därvid även frågan 

om anläggandel av torpedverkstad i förbindelse med det ifråga

satta nya flottetablissementet. 

Ovissheten om när och hur stationsfrågan skulle komma 

att lösas föranl edde emellertid K M. F. att i janua ri 1904 >> med 

hänsyn till angelägenheten att snarast möjligt få torpedtillverk· 

ningen ordna d inom landet» anmoda V . C. K. att inkomma 

m ed förnyad utredning i frågan, varvid förslaget borde om· 

fatta erforderligt utrymme för torpedmaterielens underhåll och 

förvaring i förrå d samt verkstaden beräknad för en tillverk· 

ning av 25 torpeder per å r , m en byggnaderna så tilltagna. all 

årsproduktionen framdeles kunde genom anskaffning av flera 

maskiner uppdrivas till 40 torpeder per å r. 

l augusti 1904 in lämnades den h egiirda utredningen omfrll · 

tande ändring av den äldre verkstads- ~ch förradsbyggnaden t~Il 
torpedförråd samt uppförande av ny tillverkningsverkstad "1d 

fängelsemuren, visande en anläggningskos tnad av 393,657 kf· 

Ater vidtagen kostnadsberäkning för torpcdtillverknin~e~ 

visade fortfarande en vinst av e:a 2,500 kr . per torped , jäi11for 

m ed kostnad från utländsk leverantör. 
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1 sina septemberskrivelser såväl 1904 som 1905 gör K. 

Nf. f. underdånig hemställan om medel för ny torpedverkstad, 

men förslagen blevo ej upptagna i s tatsverkspropositionen. 

I september 1906 återremitterar K. M. F. till V. C. K. hela 

1go4 års utredning med anmodan att snarast möjligt inkomma 

med eventuella jämkningar i förslaget eller behövliga ändrin

crar i kostnadsberäkningarna, enär K. M . F. ämnade ånyo söka 
tJ 

utverka medel för torpedfabrilwtionen. 

I december 1906 överlämnades den begärda utredningen, 

som visade en ökning i an läggningskostnaderna till 475,000 kr., 

men det oaktat gav vid handen att tillverkningskostnaderna 

per torpL•d beräknades lämna ii nnu större besparing å n förut 

beräk nats i jämförelse med priserna utomlands. 

Under de år, som frågan om inh emsk torpedtillverkning 

Yarit under utredning, hade så sm åningom förhandlingarna 

härom kommit till allmän h etens kännedom och intresset för 

frågan s lösning visade sig bland annat genom de förfrågningar , 

som från pressens sida framställdes och önskningar att m publi

sera uppgifter från utredningarna. 

Sålunda inflöt i T eknisk Tidskrift för 1906 ett gansk;l 

utför ligt svar å en av redakti onen uppställd fråga : Kunna tor

peder för flottans behov tillverkas inom landet ? 

K. :'vi. F. framställan att medel skulle hos 1907 års riksdag 

begäras för torpedtillverkningsverkstad föranl edde ej till någon 

fram ställning i statsverkspropositionen sagda å r , men när riks

:lagen sl utligen 1908 fick til lfälle att behandla förslagen om 

Inhemsk torpedfabrika nläggning visade det sig att dc äskade 

111edeln utan debatt blevo anvisade. 

Deyi Jjandet av m edel 1908 gjordes så myck et beredvilli 

gare som Riksdagen 1907 vid behandling av frågan om utgifter 
for s· .. r.. . 

JO orsvaret och tydhgen med känn edom om de befintliga 

:IlrecJningarna och K. M. F:s förut gjorda fram ställningar i 

amnet f" t .. l 
, as e uppmar {Samheten >> å de stora summor som cringo 

ttr lan ct t f.. t"ll k . , t> 

l· ' e or 1 ver mng av torpedmateriel , som borde och 

'ttncle t"l l l · l d ··· 
~lit 1 ove r {a~ m om . an et, varJatute uttalades den önskan 

en saclan bllverkmng snarast möjligt borde komma till 
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stånd inom landet» . Utgifterna för militära ändamål hava . 

allmänhet ej heller att uppvisa sådana påtagliga vinstbcräk ~ 
ningar i alla avseenden som här kunnat ske och b ifallet til[ 

den föreslagna fabriken föll som en mogen frukt f rån utred. 

ningarnas träd. 
Redan i juli 1908 anvisade K. M. F . medel för omedelbart 

påbörjande av grundgrävnings- och grundläggningsarbeten för 

torpedverkstaden. Under 1909 och 10 anskaffades m askiner 

och utfördes de behövliga ändrings- och nybyggnadsarbetena 

enligt fastställda planer med de avvikningar, som förbättrade 

anordningar föranledd e. 
Genom förstärkning av\: raftcentra len vid Ingenjördeparte. 

mentet k unde kraftnn läggningen inom torpedverkstaden bort. 

gå och behövliga kraft erhållas från varvets kraftcentraL 

Hösten 1910 kunde arbeten med torpedmateriel igång .. 

sättas i den nya verkstadslokalen. 
Ehuru torpedfabriken vid sin anläggning beräknats för· 

leverans av 25 torpeder om året och man troligen tänkt sig 

att det ökade utrymme, som i planen givits byggnaden för att 

vid eventuell ökning i tillverkningen kunna stegra leverans· 

förmågan till 40 torpeder om året, ej skulle genast behöva 

anlitas , visad e det sig snart ntl torpedbebovet krävde stegrad 

nytillverkning. 
Visserligen hade upprepade gånger framhållits a tt m::t~l 

m ed planerade torped leveranser ej ens skulle hinna fy lla _K. 

M. F:s snäft beräknade torpedbehov på grund av, dels till· 
"l· 1ind 

komsten uneler ticlen a v nya torpedförande fart yg eller o ' 1 0 

av tubantal å redan b efintliga dylika oe h dels den omsättning 

i torpedmaterielen, som fredsövni ngarna ås tad kom. , 

1 januari 1915 överlämnar K. M. F. till V. C K. en ta bl~ 
över topedanskaffningsbehov för tidsperioden Hl15- 1920 sn

111
. 

• )11 l 
infordrade kostnadsuppgift för beh(ivliga ma skmer m. · 

anl edning av nödvändigheten att öka tillverknin gen. rt 

För att kunna tillmötesgå K. :M. F:s önskningar visade d 

sig nödvändigt att b eri:ikna ,den behövliga å rliga produ]dionl~;~ 
vid verkstaelen till 60 torped er per år och de b egärda ma~' 
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rl1
•1 för sagdn ändamål blevo ävenledes av K. M. F. redan i 

ne ' 
feb ruari s:unma å r .. bevil:jade. 

Maslonerna, for v1lka omedelbara npphancllingar ägde 

rum, k unde dock till följd av krigsförhållandena ej levereras 

så snabbt som önskat vore, men verkstaden står för närva

rande praktiskt taget rustad för och driver tillverkningen en

ligt uppgjord arbetsplan för leverans av 60 torpeder för år. 

Härvid har T. D. måst avstå från större delen av tubtil\

rerkningsarbetena , då he lt naturligt det för maximileverans av 

40 torpeder om året beräknade utrymmet ej lämnar något över

skott sedan den maskinella utvidgningen för årsleverans av 60 

torpeder blivit vidtagen. 

Fig. I visar varvslokalernas fördelning i nedre botten av 

nuvarande torpedför rådshuset vid torpedverkstadens överflyt

tande ti ll A. D. 1897. 

Fig. Il visar de förändringar , som vidlngits med samma 

lokaler ti ll år 1900, då det nybildade T. D. hörjade sin verk 

samheL Hela h nset hade överHimnats till T. D:s disposition. 

Södra delen nv övre våningen var anordnad till rum för depar

temenls<'hef, torpedofl'icer och ingenjör sa mt ritrum. 

Norra delen av samma våning bl ev förrådslokaler dels för 
1-erkstadt>n oc h dels för material- och inventarieintendentcrnas 

fö rråd . Mindepartementet utrymde sina förut disponerade lo

ka ler och överflyttade till nybyggd lokal. 

Fig. 111 visar anordningarna 1910 m ed dels omändringen i 

bottenvani ngen för torpedförrådet de ls verkstadsvåningarnas 
utry · ' 

mnw 1 den nya verkstadsbyggnaden . 

Vi d T. D. gjorda berä kningar över torpedbehovet för n iir

illaste framtiden visade, att torpedförrådet borde ytterligare 

~~-~Pbr i n gas och härför siwli e krri vas en l everanskapacite~ n v 

.. a 90 torpeder om året. I anledning härav har vid T. D. dels 
'erkshJ it. d . .. .. . . 
Priv· ~ s ut_re mng over mo.]IIgheterna a lt med an litande av 
. ab ndustnen kunna åstadkomma en ökad torpedtillverk

ilino l 
11 • 15 ' r els uppgjorts kostnadsberäk ning på erforderli!:! utvi d"-

lll rt " "' 
fö r 15 

.. av nu varande verkstaden ·och dels även gjorts förslag alt 
an cJam:'\. let anlägga en filial inn e i land et. 
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Att anlita privatindustrien har av flera skäl visat sig ej u . 
förbart enär ingen a v alla de tillfrågade firmorna avgivit oyn t 

o. n. 
samma svar på gjord förfrågan om frivillig l everems av tor. 
pedcletaljer, varken för närvarande eller med tanke på nonllala. 
förhållanden efter kriget. 

Vill man hava garanti för att vid krigstillfälle k unna på. 
räkna privatindustrin för tillverkning av krigsmateriel, så får 
man i god tid under fredens dagar så organisera och med be. 

hövliga extra verktyg förse de för resp . ändamål lämpliga fa. 
brikerna, att omläggning i tillverkning kan startas på ko rtast 
möjliga tid. 

Sådan förberedelse kostar penningar, men Tyskland, som 
haft det ordnat på detta vis, har säkerligen ej ångrat, att de 

under fredstid utlagt stora summor härför, isynnerhet vid jäm. 
förclse med det kaos och den förvirring, som samtidigt här
skade i England och Frankrike, där elylika förberedelser all
deles saknades och där endast den ostörda ammunitionstillför
seln från Amerika möjliggjorde för dessa stormakter att hålla 
stånd mot Tysklands kraftiga offensiver, vilka kunde ständigt 
upprepas, tack vare den rikliga ammunitionstillförsel, som den 

omlagda inhemska privatindustrin kunde prestera. 
Vid anläggandel av en filial får man taga i betraktande 

att anläggningen d1:ager större kostnader för byggnader, extra 
maskiner och personal än vad en utvidgning av nuvarande 
verkstaelen kräver. Bland annat tillkommer en komplett upp· 
sättning verktyg (giggar, mallar m. m.) som, med ledning av 
kostnaden för dylika vid nuvarande verkstaden, kan beräknas 

kräva c:a 100,000 kr. 
An'Ii:iggning av filial inne i landet skulle vid krigstillfälle 

ha.va elen ovärderliga fördelen att man , om härvarande verk

stad bleve hotad eller spolierad, kunde sända upp personalen 
från T . D. till filialen , att där arbeta i skift hela elygnet oiJI · 

Härigenom minskades ä ven fästningens tärande personal. 
Vid första planerandet för inhemsk torpedtillverkning ]! :~· 

de uppmärksamheten även varit riktad å försl ag att få fabrike~ 
, 5 nJll 

förlagd självständigt fri från varvet, motsvarande armen · 
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· och krutfabriker, då fabriken kunnat ordnas fullt 
10 jlJ OllS· 

1111
. sitt huvudändamål och oberoende av de tunga reglemen 

foi_ .1 .. 1 former , som ansetts böra vidlåda samtliga varvsarbeten , 
w rJS ,. f' b 'l Il l' t' l .. 

5jcr de ä ro mass a n mt e er van 1ga repara wns- oc 1 over-
rnre ::. 
vnsarbcten. · 

s. Erfurenheten har nock givit vid handen, att förenklingar 

, (rift och bokföring skulle kunnat erhållas, ifall fabriken mera 
'1. ·r·kl sorterat under K. M. F . och stått fri från varvsdeparte
ill . 

IJ1l:nl els bu ndna former. 
Vissa extra kostnader skulle likväl åsamkats om en dylik 

huvudfabrik blivit placerad på en avlägsen plats från varvet, 
cnär man då behövt anlägga en inskjutningsstation. 

Den tillverkningsplats som handhaver experimenten och 
nykonstruktionerna, måste nämligen hava en inskjutningssta
lian i sin närhet för intimt samarbete mellan experimenten i 
\erkstadcn och proven å skjutbanan, under det att den verk
sbHI , som endast framställer beställning enligt givna ritningar 
JCh utexperimenterade uppgifter, kan förläggas var som helst 
inne i lan det, där förmånlig driftmöjlighet finnes. 

Sed:m K. M. F. kommit till elen övertygelsen att Karls
krona fa briken även med forcering ej kan hinna att fylla tor
pedbehovet under närmaste å ren, har ämbetsverket sistlidne 
höst ti ll K. M :t gjort underdånig framställning om vidtagande 
av sådan åtgärd, att en filialverkstad för tillverkning av tor
peder matte kunna anläggas inne i lande t. 

De fö rhoppningar man ställt till den nya torpedfabriken 
kan man så ledes anse till fullo uppfyllda, och de förmån er, 

som in lwmsk leveransförmåga give r i fredstid kan ej nog v~ir
desä ttas n~ir krigiska förhållanden inträda. 

.. I fall vi haft torpedbeställningar hos utländska leveran 
l~rer när k riget bröt ut 1914 ligger det i sakens natur att vi 

~J foått ifrågavarande leveranser och ej heller kunnat påräkna 
< Yhkn Under närmaste åren efter in träffad fred. 

1 Att star ta egen torpedfabrikation under brinnande krig 
OrcJe c·,· · ·el f.. o 1· t t · b t l t d de . ... . va nt v1 are onnan 1g , 0111 nwn ager 1 e ra\. an e 

v:· klavan de och tidsödande förarbeten, som visade sig nöcl-
'' ndj u .... f" d l d d ·r o« or nu varan e ver \.Sta s n t . 
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Nu däremot har denna verkstad sedan augusti 1914 ·1 ev e. 
rerat ... varmtorpeder oeh har under leverans ... dylika " 

' •Ur. 
jämte . .. kalltorpeder undergå ändring till varmtorpeder. 

Torpeder. Vad antalet torpeder i förräd beträffar, har K. M. F . fast. 

s tä llt det antalet torpeder, som bör ingå i ett fartygs utrednin 
o f" o d g, samt ett v1sst reserv orra . 

Varken vid övningsexp. eller vid mob. kunna resp. fartyo 

medföra sin fulla utredning av torpeder utan kvarligga över~ 
skotten såsom reserv i land. 

På grund av torpedförluster genom bortskjutning eller för

slitningar eller rent av omodernitet har reservförrådet aldrig 

lyckats bliva uppbringat ens till den blygsamma storlek, som 

hittills varit fixerad. 

Med de små utsikter som vi hava att i händelse av krig 

kunna hinna komplettera förbrukade torpeder, synes det vara 

nödvändigt att hålla ett större reservtorpedförråd än vad som 

inom stora mariner kan anses erforderligt. Det tager nämligen 

c :a ett år fö r oss ~~tt komplett fram ställa nya torpeder. Någon 

m inskning av denna tid under krig är knappt att räkna med 

på grund av den forcering å alla områden som vid dy likt till

fälle äger rum. 

Det torde vara nödvändigt att från det för bombardering 

b lottade torpedförrådet å härvarande varv avlägsna a lla där 

förvarade reservtorpeder och förslag :i r även ingivet häro~1 • 

varvid de för kustflottans fartyg avsedda torpederna fö resla> 

alt avsändas till skyddade centralplatser eller upplag nä ra opc· 

rationsbaserna och de för Karlskrona-avdelningens far tyg ar· 

sedda torpederna föreslås att förvaras i bombfria lokaler inoiil 

f~istningsområdet. 
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Torpedleveranser 1910-1915. 

Fö rs la torpedleveransen bestående a v ... st. torpeder, vilka 

]Jcshil,ldes elen l februari 1910, blev färdig den l augusti 1913 

och omfatta r så lunda en tillverkningstid av 3 år och 6 månader, 

men cl ii elen nya verkstaden ej blev färdig för full drift förr 

lin i ok to ber 191 O tor-de leveranstiden böra beräknas ifrån sist

nämnda tidpunkt. 
Tilh·erlmingen .omfallade det oaktat den avsevärda tiden 

av [l·å år och 10 1111ånader, men därvid bör tagas i betraktande, 

all större delen av tiden åtgick för tillverkni'ng av den mängd 

spec ialmask iner, verktyg, giggar och malLar, .som krä veles för 

lor.pedfabrikationen. Omfattn1ngen av dessa arbeten, som till 

slörsta delen ut fördes vid torpedverkstaden, framgår därav att 

kostnaden ,mr desamma uppgick till e:a 4 7,000 kr., vartill kom 

6,000 kr. för ritningar. De direkta arbetena för framställnin

gen ay torpedb·na igångsattes först på våren 1911 (se tab. V) 

och Yissa ändringar i typen , vidtagna sedan tillverkningen bör

jat, fisladkom omarbetning av verktyg och bidrog i hög grad till 

fö rsening av första leveransen . 

Da de t var av intresse alt efter första leveransens färdig

ställande få en öYerblick över det ekonomiska resultatet .som 

h.änid h!i,·it uppnått, utarbetades vid T. D . en utredning, varur 
!oljande utehag b1ivit hi:imtadle. 

A.r Hl08 ars riksdag hade för -den nya torpedverk-

lJ:·. ~Laden anvisats ett belopp av . . . . . . . . . . . . 475,000: --
,( tiJ]l hör Ji:icro-as kostnt~Jden för vissa verktro-som 

bb Jb 

upphandlades för verkstaden . . . . . . . . . . . . 31,000: --

'I'iashi[t i Sjöviisendet. 

Summa Kr. 506,000: -

21 
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Alla dessa medel kommo ej enbart den nya torpedverk . 
den till god'o. Om en förflyttning av den gam la torpedverk: la. 
den ej ägt rum had e nämligen ti'llbyggnad av torped'förrå ta. 

't .. d .. r· . .. det var.r no Yanc 1g, varp m te en ny, mindre, luftkompressio, 
pump behövt anskaffas för att medhinna inskjutning av d:~ 
nya materielen. 

Skillnaden mellan kostnaden för dylik <behövlig förråd 
byggnad, beräknad till 50,000 kr. , och den verkliga kostnade~; 
17,600 kr. för verks li:i ll a nde av förändring av den gamla torped
verkstaden till torpedförråd borde a v dragas n rkstadsmedeln 
kr. 32,400: - . Likaså kostnaderna för en luftkompressions
pump kr. 10,000: - samt hälften av den kraftstationsanla"oa 

t>t>' 

ning, som med 56,750 kr. bekostades av torped've rkstaden, men 
som i lika stor utst6i ckning am·ändes för behövlig ti llökning av 
kraft för I. D. kr . 28,375: - . Summa i runt tal kr. 71,000: ---. 

Till det resterande kapHalet (50G,OOO m i nus 71,000 =) 
435,000 kr., som skall förriintas, bör liiggas rLintorna å denna 
summa för tiden till dess tillverkning'en kommit igång, beräk
nade efter 3," o/o, som ansetts vara den riinta .s taten borde 
riikna med'. 

KapitalutHigget utgör vid tillverkningens början alltså 
435,000 kr. + 23,000 kr. i ränta för tiden 1

/ 7 1909-'/1 1911 = 
458,000 kr. , Yilket så ledes är d'et kapital som skall förräntas. 
(Ta b. I. ) 

Av K. M. F. anvisades för 28 st. 45 cm. torpeder av be
stä llningen 7,700 kr. per torped, eller tillsammans 215,600 !•r
f denna summa ingick ej gy roskop och tillbehör men väl 
(•xercis- och stridskoner. 

Tillnrkningskoslnaclerna (Tab. Il ) visade emeller tid att 
torpederna åstadk ommi ts fö r en kostnad av per st. kr. 6,600 : --, 
d. v. s. för tillsammans kr. 184,800 : -. 

För alt gö ra torpecl't ill verkningen jiimförlig m ed p ri vatin· 
dust·r ianläggni·ng kan n edansl ående sammansliillning anföras. 

I ovanniimnda summa 184,800 kr. ing:c1 a ll a driftkos tnader 
och alla kostnad er ·för personal :med månadslön, vars Jön be
kostats av arbelstitlarna, även som alla omkostnader för under· 
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åll av arbe tsmaskiner och verktyg, vill-a omkostnader täckas: 
11:, den s. k. varvs- 7a. T ill denna summa bör läggas de löner , 
3 ut":.llt ti ll personal tillkommen specielt för torpedfabrika
sonl o 
·. en men vars löner bekosta-ts av s~irskilda anslag, nämligen: 
(JO Il 

1 
verl' miis lares lön per år . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,000: -

1 
miist nres dito dito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,100: ·-

l skriva res d'ito dito ....... . ....... . . _._·_·_·_·_·_· ___ 9_0_0_: _ 

Kr. 6,000:-

Lö nerna för elen ÖYriga p ersonalen , som tjänstgör å T. D ., 

oberoende om där bedrives torpedfabrikation eller ej, har e.r 

med r ii k n a l s i t i llverkningskostnad'erna. 
J-Hirtill kommer i privatindustrien anv~i nda avskrivningar 

a maskiner, verktyg, kraf tcentral v!irm e, gasledningar etc. (vär -
de 255,000 kr.) 10 % . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25,500: --
!t byggnad H irde 180,000 kr.) m ed 2 <;'O • . . . . . 3,600: --· 

AYsk ri vninga r som .skola täckas av tillverkningen 
undl• r ett år är ailtså .... ..... .. . . . . . ... . 
Ti ll ovan angiven tillverknin gsk ostnad för 

per ~Jr 

bör diirfiir läggas dels angivna personals löner .. 
dels avskr ivn ingen . . ......... . ............. · 
rarigenom he la tillverlmingskostnadell inklusive 

alla kos tnader uppgått till ....... . . ...... . 
(Tah. II.) 

29,100: -
28 torpeder 
184,800 : -~ 

6,000: -
29,100 : 

219 ,900: 

i\J otsvarand e kostnad er för från ntlandet levererade tor . 
Peder m sam ma typ har s tällt sig på följande s ~itt : 

. To rped från firman \Vhitehead & C:o utan gyroskop och 
JliS lol, men inberä knat frakt och bes iktnin g . . . . 8,158: -
Exerciskon till verkad i Karlskrona . . . . . . . . . . . . 210: -
Siridsk on tillverkad i Karlskrona . . . . . . . . . . . . . . 287: --

Summa Kr. 8,655 : -

Su mm a för 28 st. torpeder 242,340 kr. 

9 
Hii rav fra1111går att .skillnaden 242,340-219,900 kr. eller 

(~·HO kr. u tgör vinsten, vilken i 7o av kapitalet utgör 4,!) % 
ab. 11T) _ 
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I verkligheten blev dock förtjänsten betydligt större ty 

de 6,600 kr. per torped ingår även Lillverkningskostna~·er :.u 
a lla specialverktygen och dessas avprovning. Som ovan hl' ~r 
anfört repres,enterade dessa verktyg ett k apitalvärde av 47,~~~ 
kronor. 

Fördelas denna kostna d m ellan de tre leveranse r å 28 tor. 

p eder var, som tillgodogjort sig ifrågavarande verktyg, skulle 

besparingen å första leveran sen utgjort 53,773 kr. eUer 11 or 
. ,7 10 

.a v nedlagt kapital. 
Om man göt· samma beräkningar för leveranserna K2 och 

K3 erh ålles de uppgifter .som å terfinnas i bif. tabeller l - III. 
A v tabell I fra mgår att k apital , som skall förräntas blir för 

K2 = 428,900 kr. och för Ka = 399,800 kr. 'nl'ot för K, ur

sprungligt kapi tal = 458,000 kr . 
Leveranskostnaderna jämförda m ed k os tnaderna fö r mot

svarande typer , ifall dylika anskaffats från firman vVhitehead, 

.skulle såsom tabell III utvisar giva respektive 4,~, 6,3 och 18,, 

% vinst å d'et kpital som av de olika leveranserna s kulle för
xänta,s. 

U ti leveransernas totalsummor K, = 219,900 kr ., Kz = 
25 0,828 kr. och K3 = 204,376 kr. (Tab. II och II) ingå så

lunda kostnaderna för specialverktyg och specialmaskiner, som 

·under tillverkningens gång visat s.i.g b ehövliga, likaså kostna

. derna för h averier och omk onstruktioner samt på grund av 

dessa erforderl iga omskjutnin gar etc., vartill kanuner merkosl

Trader på grund a v övertidsarbeten. 
Inskjutnings- och översynskostnader ä ro satta lika för leve

Tanserna K2 och K3 , på grund' av a tt d'essa arbe ten , vad K z be

·träffar, ej specificerades så a tt gränsen kunde uppdragas mellan 
'n" de kostnader som borde räknas för vanlig leveransinskjut!11 ~ 

·och de kostnader, som nu blevo en följd av inträffade haverier 

på grund av oprövad kons truktion, reparationer och omkon· 

strukti oner samt därav föranledda n ya in sk jutningar. 
D l . l . l . . l .. 1f on nll e -c J re da ms i:Jlltmngs wstna'Clerna .aro tagna \ra 

1 "<15 
gällande k ostnader per sko lt och med ett medelantal av hO" 

13 skott per torped. 
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ö versynskostnaderna äro tagna från å Ka specialförda upp

oifter över verkliga kostnaderna. 

" De av haverierna m . m. därutöver åsamkade utgifterna 

f 
... jnsl• ju tningar ingå i de kos-tnader , som i tabell II upptagas 
Ol .. 

i rubriken : »Andringar, ha verier och därav ökade kostnaden . 

För K2 blev sistnämnda post avsevärt stor och belöpte sig 

till 30,1 70: 35 kr. för h ela leveransen , eller 1,077 kr. per tor 

ped, varigenom k ostnaderna för leveran sen h elt naturligt över

steg de beräknade och av K. M. F. anvisade medeln. Resul

tatet visade det oaktat (Tab. III) en vin st på 26,820 kr. i jäm 

förelse med vad kostnaden skulle blivit om motsvarande tor

peder inköpts från firman vVhitehead. Enär större delen av 

haverierna i leverans K2 omfattade maskinskador till följd av 

vevstakshaverier bl evo r eparationskostnaderna avsevärda och 

omfattade så väl nya vevstakar efter ny konstruktion för hela 

leveran sen, som ersättning av maskinstommar och kannor i de 

spolierades ställe. 

Kostnadsuppgifterna för W' hiteh eads torpeder äro tagna 

från fi rma ns a nbud å motsvarande torpeder vid tidpunkterna 

fö r vara leve ran sbeställninga r för K1 och K2 med tillägg av 

frakt- och besiktningskostnacler. 

Tabell IV lämnar en jämförand e tabell över diverse tor

pedtyper från ä ldsta till nuvarande tidpunkt . 

Tabell V är en grafisk framställning och utvisar dels sam t

liga kos tnader å alla de a rbetsti tla r som åren 1900- 1915 an

svarats av T. D., dels samtliga utbeta lda a rbetslöner uneler 

åren 1911- 1915, dels utbetalda löner enbart å nvtillverknings

lillar dä rvid den streckade linjen för 1915 även ~inbegriper lö

nekostnaden för utförda a rbeten för kalltorpeder M/09 och 

leverans K1 ändring till varmtorpeder M/12 A. 

,. I de fö rst nämnda totalkostnaderna ingå utom arbetslöner 

~"0 11 lll atPria l och gjutkostnad samt arbeten rekvirerade från 

·.D. oeh u nder 1915 även k ostnad för de maskiner, som hun

~1.1 t <In skaffas i anledning av tillökning i den maskinella driften 
01

' llppdrivancle av verkstaelens leveransförmåga. 
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Gyroskop. 

Vad gyroskopen b eträffar hava dessa varit av Obry's kon. 

struldian oc h levererats frå n firman vVhitehead. In na n beslut 

fattades 0111 dy lik gyro-upphandling Yerkställdes jämförande 

försök n~ ed gyro från firman Schwartzkopfl" enligt Kasselowskys 

patent. Av proven fram giek att Obry's gyro, som dessutom 

v o ro lättare, lämpade sig b iHtre för vå ra t0rpedkonstruktioner. 

Rotation av svänghjul et ås tadkoms i dessa O-gyron 11\!'

delst fjäderkraft, m en i K-gyrot medels t Juft. 

De första gyroskopen anskaffades år 1897 och inmontera

des i 38 och 45 cm. torpeder M/93 . 

Osäkerheten rörande dc n ya apparaternas känslighet vid 

förvaring, insatta i sina torpeder, gav anledning till a tt före

skrifter lämnades dels a tt gyroskopen me llan skj utningarna 

skulle uttagas ur torpederna sa mt förvants i sina transport

lådor och dels att vissa genomblåsningar i torpedens rörled

ningar skulle vid klargörin g företagas. 
På grund av ovan a n hos den personal, som hacte hand om 

torpedernas kla rgöring ombord på torpedfartygen och även 

beroende av otillfredsställande föreskrifter i övrigt gåvo de 

fö r st använda gyro-försedda torpederna vid övningsskjutningar 

ej de överlägsna resultat m an väntat oeh det gick så långt, att 

torpedbåtscheferna e fter förs ta sommarexpeditionen mrd dessa 

torpeder föreslago att få slippa använda gyros lwp och hellre 

begagna sig a v korrigering för deflektion . 
Ovanstående har anförts för alt visa hur nödvändigt de; 

ä r , att i och för s ig goda apparater och in strument b liva ~a 
sakförståndigt sätt monterade och medelst eff ektiva fö resknf· 

ter kontroll erad e för ernående av fullgott r esultat. 
1 

• • • o • t d soUl et N umern då gyroskopet m tunt mgar 1 orpe en, .. . 
. . . . . tanka 
1bland dess vtktigaste organ , torde man knappt kun na 

si<J mÖJ.li!!hetcn att frivilli gt föres lå dess borttagande. 
o " . ~ "Il tor· 

A 'iVhiteh ea ds första !!yroslwp, som voro avsedda tJ 
1 ~ • <~el 

p ede r m ed intill 2,000 m . skjutclistans, skedde igångsä lt1110" 

av svänghjulet m edelst fjäderkraft 
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När torpeddistansen hörjade uppgå ti ll 3,000 m. och d~ir-

1. -11wändes luft som drivkraft på så sätt, att h öatrvcksluft ··,re , , u ·' 

() nder kort period (c:a o,~ sele) direkt påverkade svän ghjulet, 

u 1 fö r de tta ändamål i sin omkrets var försett med tätt sit
son 
tande fickor. 

Nästa utveckling b lev turbingyrot, d~ir det m edelst luft 

i"ångsatta tu rbinhjulets axel efter sviinghjulets igångsättning 

f~igöres frå n detsamma. Härigenom undvikes den uppbroms

ning som svä nghjul et i det föregående gyrot blev utsatt för 

därigenom att luftfriktionen mot det med fickor försedda 

sriinghjulet b lev ganska avsevärd. 

Vid y tterligare utökning av torpeddistanserna över G,OOO 

m. kan man ej p å räkna fullt pålitlig verkan en s m ed turbin

gyrot, utan har man k ombinerat dylikt igångsatt gy ro m ed 

vttcrligare anordningar, sa att en ständ igt på svänghjulet ver

i,ancle lu ftström underhå ll e r den rotation, som erh å llits vid 

igångsättningen . 

I-I iirigenom kan man t eoretiskt, och m a n förmodar även 

praktiskt taget, p å räkna gott r esultat a v gyrot under så lång 

lid som luft ä nnu finnes kvar i torpeden för drift i banan. 

Under det a lt fjäde rgyron ansågs giva fullgoda r es ultat med 

3 mi n. konst. diagram samt m ed c:a 15 min. omloppstid efter 

utlösningen , ökades pretentionerna ft clrssa faktorer fö r luft

och Lu rhingy ros kopen till 5 resp. 8 min . konstanta diagram. 

som erhölls m ed en omloppstid av c:a 30 :'t 40 min. å sväng
hjulet. 

DPt med underhållande luft försedda gyrot behöver ju 

utan l uftpåsp~idningen ej visa m era överl ägsna egenskaper å 

reg leringsbordet ä n sistnämnda gyrotyper. 

\'i d to rpedverkstaden har ny ligen utexperimentera~s ett 

lurbi ngyro med underh å llande luft, som visat m ycke t goda 

egenskaper och är avsett för den n ya å ngtorpeden. 

. Priset å Whiteheads gyro var redan frå n början fixerat till 

vO Pd sterl. (900 kr. ) därav 30 pd sterl. enligt 1;. ontraktet gick 
s 0111 royalty till uppfinnaren. 



. - 332-

Då själva tillverkningen enligt uppgift hos Whiteheact b 
löpte sig till 5 pd sterl. (90 kr.) å terstod ju även av de reste. 
rande 15 pd :n s ter!. en avsevärd behållning för experiment e. 

er. 
sättning och vinst. 

I första kostnadsberäkningarna för torpedfabrikation ino
1 "l n landet hade tillverkningen av gyroskopen satts h l 110 kr. Per 

apparat. 
Nedanstående da ta äro hämtade från 1908 års statsverks

proposition. 
>> År 1897 erhöll K . M. F. erbjudande av firman \Vltitehead 

att köpa tillverkningsrätten för gyroskop för ett pris av 3,000, 
pd sterl. (c:a 54,000 kr .), m en då tillverkning av torpeder icke 
ägde rum inom landet a nsågs anbu det ick e böra antagas. 

Antalet anskaffade och beställda gyro m ellan å ren 1897 
- 08 utgjorde 510 st. och för dem fick svenska staten betala 
900 kr. X 510 = 459,000 kr. Själva tillverkningsk ostnaden 
för dessa apparater skulle enligt b eräkningarna uppgått tiU 
51 0X 110 = 56,000 kr. 

Sålunda betaltes för desamma '459,000 kr .- 56,100 Ju. 

= 402,900 kr. utöver tillverkningskostnaden och 402,900 kr. 

- 54,000 kr. = 348,900 kr. mer än som erfordrats ifall gyro· 
skopen tillverkats inom landet. » 

De komplicerade anordningar som kräves för turbinigång
siittning och därefter konstant luftunderh ållning har avsevärt 
stegrat ti ll verkningspriset isynnerhet sedan man för erhållande 
av för temperaturväxli ngar okänsliga delar få tt lov att till· 
gripa 37 procenligt nick elstål i såväl svä nghju l som de ],ar· 
danska ringarna. 

Karlskrona i janua ri 1916. 

K. P: n Rosensvärd. 
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Tab. l. 

· nt br lopp för nya verkstaden . . . . . . . . . . . . 475,000: - -
.\nVJS' .. 
Upphandling av verktyg utover sagda he_l_o_r_P_· _· __ 3_1_,o_o_o_:_ ··---

Kr. 506,000 : -

Behövligt fö rrådshus om ny 
verkstad ej blivit b yggd 50,000:

\'erklig kostnad av ändrin -
"ar i rramla verkstaden .. 17,600: - 32,000: -
öl.- \1 

Luftk ompressor ...... . .... . .... . . 10,000: -
Kraftsta tion 567

"
0/z ...... ....... . ... 28,375: -

Sum ma att avdraga på nyanläggningen 70,375: - = 71,000 : -

Kr. 435,000 : --

Ränta å detta kapital 1
/ 7 09- 1

/ 1 1911 . . . . . . . . . . 23,000: -

1\apital alt förräntas av 1:a lev. (Kl) = S:a J{r. 
AYs krimingar för jämförelse m ed privatindustri: 

10 'i av maskiner, verktyg m. m. (värde 
255,000 kr.) . ... .. . . . . ... . ....... . . . . 

2 7< å byggnad (värde 180,000 kr .) .. . . ... . 

458,000: --

25 ,500: -
3,600: -

-------
Kr. 29 ,100 : -

För nya verks taden tillkommen personal som ej 
<1Yiiinas av tillverkningstitlarna: 

1 Yerk miis la re . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,000: 
l lllii slarr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 100:-
l skriYarP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 900:- 6,000 : -

l\apiLal all förräntas av 1 :a lev . (K1 ) se ovan .. 458,000: --

]" 29 ,100 
\apita l alt 

29, too 

» » 2 :a (K;2 ) r458,000 -

förräntas av 3 :e lev. (KB) "128,900 -
428,900: -

399,800: -
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Tabell III. 

Tillverkningskostnaden för en Skillnad meJ-

torped: Kostnaden för 28 st. lan tillverk-

A) enligt verkliga kostnader vid torpeder jämte av- ningskostn~d Vinsten enligt ±öre-

T. D. i Karlskrona och skrivning enligt vid T. D. 1 gående kolumn i 

Leveransens 
beteckning. 

B) enligt anbud från \ Vhitehead tabell II. Karlskrona "/o av det kapital som 

över motsvarande typer och kostnaden skall förräntas 

Se tabell II de-
1 l Se tabell II 

taljkostnad. 

(tabell IV) förmotsvaran- (se tabell I) 
de torpeder 
från firman 

A. B. l A. B. vVhitehead. 

-
l l 

(28 x 7,854) 

l M/12 A (Kt) l 
l l 

6,600 8,655 219,900 

(28 x 8,958) 

22,410 
--x 100 
458,000 

2i2,340 l 22,44.0 l 4,9 °/o 
26,820 
--XlOO 
428,900 

Mj12 B (K2) 7,704 9,916 250,828 277,648 l 26,820 l 6,3 °/o 

l hl/ 12 B lKa) 

(28 x 7,299) 

6,046 9,916 204,376 

73,272 
--x 100 
399,800 

277,()48 l 73,272 l 18,3 °/o 

Till ovanstående priser i A- och B kolumnerna böra laggas kostnaderna för sådana effekter, som i all
mänhet ej levererats från utländsk firma utan kompletterats in om landet enligt nedanstående: 

Stridsspets Laddning Övriga tillbehör Summa 
Kt .. .. .... ............. 85 ..................... 4.15 ..................... 13G·:·' ................. .... G3G kr. 
K , .................... . 85 .................... 415 ..................... 85 .. .. .. ...... .... ..... 585 • 

______ K" ..................... 50 ............ .. ..... 415 .. .. .. .. .... .. . ..... 70 ............ ........ 544 » 

·"!.· ) 1-=iä. l.' \._ in ~år J.iverse verktyg. 

Tab. IL 
-

Spe cia l - K os t nad f ö r 

.M /12 AKt M/12 B K2 hl/ 12 B Ka . 
28 st., l st. 28 st. 

l 
l st. 28 st. 

l 
l st. 

Direkt tillverkningskostnad ... 126,200 4,507 149,214,84 5,329 147,425,23 5,265 

460 59 l~ l~ } l~J~ } l l~J ~ l j Uppsättning och verktyg ...... 47,000 1,679 f w fl-5_ o 12,886,02 .o fo_ '<~' 1,662,25 flO ro- -< 

Inskjutning och översyn därefter 5,fi00 200 :.0 g 6,300,00 225 
<:o ::Q 

6,300,oo 225 
•o J ~ ~ ::Q 

Ritningar och transportkost-
:.o" :6 = ::Q 

nader ........ . .............. .... ...... 6,000 214 8,9fi8,s5 320 r~- 1,188,116 42 r Andringar, haverier och därav 
ökade kostnader .................. 30,170,35 1,077 9,737,78 348 

Specialmaskiner ..................... s, 187,47 293 926,36 34 

Luftkärl för försökstorped ...... - - - - 2,035,36 73 

Summa 184,800 G,60[1 215,727,53 7,704 169,275,9.~ 6,046 

AvRkrivningar (se tab . I) ...... 1 29, 1001 
Löner å andra titlar (se tab. I ) 6,000 l 

l 29,100 
6,000 l l 

l 29,100 
6,000 l 

Summa Summarum l2tfl,90017,8541 1250,827,5318,958/ 12oJ,375,9417,299 l 
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'l'abell I V. 

l - ~l :! ~rt- ~ ~ e. t"' ~ ~· ~ po: 

Modell ~ :::! ~ :>;"" < 
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Litteratur. 

SYenska sjöhjiiltar, Del YII, 1 ocl1 2. Flottan och ryska kriget 
1788-17911. Otto Henrik Nordenskjöld. Av Amold Munthe. 

Det harsdun länge i Yårt land rått en betänklig b rist på special

l it teratur. ägnad att främja en a llm ännare kän n edom om Yå r örl ogs

flott~ s tillstånd och uppträdande under olika t idså ld ra r och om de 

sto rmän, vilka s namn är k nutn a vi d densamma. Bristen har varit 

cl<;sto stö rre som vår a hi storicskri,·a rc såväl som dera s läsare varit och 

äro i stcrt set t främmande för havet och dess män. 
En början ti ll ändring häri utgör H. Wra11gels för ett tiota l år 

srclan utgi1•na intressanta arbete: >> Kriget i Öste rsjö n 1719- 1721» 

(Ma r inlitte raturföreningen, n :r 5) samt hans ut redningar om vår flot

tas uppträdande i »Sveriges krig å ren 1808 och 1809. Av Axel l etter

sten äga vi »Svenska flottans hi sto ria åren j522-1680», 2 delar. Detta 

arbete utmärker s ig fö r många faktiska uppgi fter rö rande sjökriget, 

för stor noggrannhet och rikedom på deta lj er, men något försök ~iii 
påvi sande a1· s~mmanh angct mellan händel se rna har tydligen icke Jll· 

gått j planen för dets~miDa. Det f\r f r äm st on historia om vår flottas 

organisation och förvaltning och kan som såda n icke på räkna 1ntressc 

utö,·cr fackkretsa rnc. 
A1· helt a nnat slag är Arrlr,ld Muntiws sc rir >: Svcnsl-::a sjöhjältar, 

va rs försHt del utkom 180!l. Verket, som ursprungligen avsåg att 

fl t .. l .. l . från och 
skänka oss lc,·nadstcckni ngar över ot ~ns mar -::esman, 1ar . 

40 645 't ttdl€0 mecl ckl V (3 volv mer) . »D ansk a kriget 16 i:>-1 ». vux1 u . 

vrrkli,,. s)'ökri g·shi ;toria . Hela arbetet är byggt p å egna forskning'1~
1

1· " . · 1 1 ce 
på grundliga och allsirliga studi e r: bland Uillorna mä rka_s en _1e, 001 
utlänclska. Av ryska källor anteckna vi amiral Apraxws b101. ner 
Ehren sköld samt (Jo/ova tj eff s el i g ra ve rk: »Ryska flottans operatJO dr 

r- 0 o t ta r betan 
uneler Rysslands k rig mecl Sverige 1788-1 r9 », a vars u ' etl 
clrn ry ske sjöoff iccrrn ägnat en gorl del av ,:itt li v. Värdet av 

såd~nt källmakri cl behöve r ej sä rskilt framhållas. -~kel i 

Den khHa UIJIJstäl ln i ngen och det Hittlästa. vackra sP1
' ,,nr

f' . en ' 
~Iunthrs böcker gör lä sn ingen av rlcsamma till en njutning 0~ ·is~ t 

. . l d lu stol 
Förhttaren yäncler s1g icke blott hll fackmannen el er en 
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... J·ilt hc'n1 nclracle ut~n lika mycket till en vidsträcktare allmänhet, 
"
315

' l 'l l l · 'l· ·' f l · '' .. yi]krn Hm Yl s -::apa 1ns1 d om ocn rams -::,J utna pl ats flottan 

bO> ·t i dr historifl och om dess stä llning till öniga statso ro-an De 
·ntngl .. .. . .. . . o · 1 are yol,l'lncrna utgo ra naml1gen aven en slolclnng av elen period , 

se~-~ sjömilitära person li ghete r och h ändelser äro fö remål för bchancl -

111 av hov- och umgängsli v, av ciYila och militära ämbetsve rk av 
Jing. (. .. . o •• - .' 

·ukYårcls\'HSCnclc m. m. och g1va salun cla l asare n ett g repp på tid en, 
SJ . l . l .. h . 'l t t' Jld . n uppf<ttinmg om vac stg 1ar oc va r 1 n ;.e , · 1. . r agtt. 

e Drn dircl iga utstyrsel, som givits dessa arbeten, och dc mäster

liga teck ninga r, so m, utförda a\· amiral Hägg. p ryda desamma, göra 

,Srenska sjiihjältan> dyrbara vid inköp. Detta förhållande är giYctvis 

äg~ at att 1110tverk a ifrågavara n el e böckers sprida n de till en större 

allmänhet, dä r de måhända skulle h ava en alld eles särsk ild mission 

att fylla . Det skulle därför Ya ra av sto r betydelse om en billigh ets

upplaga kunde se dagens ljus. Må vi hoppas, att så snart sker! 

Dl' fr l' sista böckerna av Munthes verk bPsitta f örutom dc förut 

omnämnd<J . l'ii lkända karaktärsdrag·e n av sagde författa re även den 

fört jänstl'll. att Pn man , som under dc svåra krigså re n 1788- 1790 fick 

bära elen 1yngsta bördan, som genom sin fö rmåga och kraft lyckades 

rädda fl ot!<111, men som likvi sst bl0v mycket k landrad, i desamma blir 

åtrruppr iithHl och ställd i elen r ä tta d~gcrn , mecl:o111 den , som på den 

förres bekostn ad av sa mticlen firades som h jä lte och snill e, blir ställd 

på sin rli iL1 pLJts. Vi mena flaggkaptenen Otto Ti emik Ko rdcnskjöld 

och högste hrfälhava ren hertig J{arl av Södermanland- lljälten mell 
de må ngn ii restode rna. 

r:. L'11qer har i denn a tidskrift giYit oss några intressanta upp

satse r ont 1788-90 års krig, va ri han bl. ~ - framhåller Ko rdcnskjölds 

sråra och iim tåliga ställnin g s~ mt det orättYisa i att giva honom 

~kuld0n fiir flotta ns mindre ]_vekade företag. 

I "M unthrs a rbete om detta k ri g. Y~ r av t,-å delar utkommit, fram

~tår d0J1n a uppfattning till fu ll evidens. No rdcnskjölcl var mcllan

_and mc·ll an konungen och hertig Karl sa mt mell an c!Pnne och de ofta 

SJalnådiga fa rtvgschderna. II ä r t ill kom he rtigens person li ga. oan-
S\·ari o·. .., . o . .. . 

ri] ·. ba llpp,· ,Jktmng, va rs rad stumlom glTlgo ratt emot konungens 

rå J~ a c%' J' l\ ordenskjölds önskan. Al el ri g ha r v ä l c' n f l aggkapten i 

flotta h<tft sYåra rr ställning än Otto Henrik Xorclenskjölcl . 

fl t 1 dl'll förs ta delen l ämnas till en början en redogörelse för örlogs

,,~. lans ti]L;tånrl unel e r dc närmaste årrn före k ri!.?:Sutbrottct, Ehrcn-
. Ut·c] ~ 

u11' f s <lllJirals utnf\mning, clrnnes arbctl' i Karl skrona samt hans 

s,.~ attning ()Jll r ådande pol itiska förhållanden OCh Yacl SOm för 
c ]'] 

rl~t k 1!:
0s rkJ Yore lämpligast att i\tgö ra. Enligt E: s åsikt borde 

IJ}arkl'lg. 'ont man an ade, att konungen ämn~de börja , rikta s mot Dan

<len. ·. 111
:111 bo rde bemäktiga sig sunden och Korgc. Behä rskande surr-

. 'angl•nom ytte rst ·yiktiga liYstråclar för Ryssland då som nu 
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fra mgingo, skulle man h astigt kunna stäck a den ryske g rannen 
.så erfordrades. H ertig Karls svaga personligh et, hans ordenssvä; 0

1ll 
och hans stundom allt annat än korrekta nppträdand e mot kouu:eri 
-s tällas här fram i 'kla r belysning. Vidare skildras det politiska 1._geu 
och den kraftig a diplomat iska aktion, som k onungen v isste att uta_get 
I Konstantinopel lyck ades denne t . o. m. genomdriva t illsättandet'aa: 
en militärkommission för att reorganisera försvaret och tvinga t 

1 

karnc att av alla krafter ru st a mot Ryssland. 
ur. 

Av största intresse är den hemliga krigskon selj ens n io olika sam. 
manträdcn, där krigsplanen upp göres, utan att någon ropresentant för 
flottan är närvarande. De stora svårighete r, som ständigt framträdde. 
de stora bristerna i förråden i Karlskrona - intet k unde bringa konun. 
gen att vänta med kri get. Tillvaron av många goda, nya sk~pp 
på örlogsvan·et därstädes synes för konungen h ava var it liktydigt 
med, att allt var ordnat och yäl ställt inom flot ta n. 

Författaren ägnar hela förspelet till det av 'konungen beslutade 
kriget on ingåend e behandling: Rysslands svåra belä ge nhet, dess flott
planer med anledning av det pågående kriget med Tu rki et ; ställnin
gen inom Sverige, bristema i flottans utredning, slRppheton och oord
ningen i förvaltningen ; konungens skäl inför r ådet ti ll vidtagande al' 
vissa fö rsva rsberedelse r och h ans åtgöranden till krigets frallllkal
lando m. m. 

Sodan rustningarna så småningom erhållit en mora officiell 
ka ra k tär, ·utnämndes äntligen i slutet av maj 1788 hortig Karl till 
h ögsto befä lh avare med amiral " Trangel so m »n ärmast i befälet>. 
Deras första åtgärd va r att ti llkalla K orclcnskjöld och förordna honom 
till flaggkapten. .. 

Kågon lämpliga re pe rson till denna befattning fa nns icke. For· 
utom en rik erfarenhot i svenska flott an h ade )f_ under en nära fyraäng 
t jänstgöring först i elen engelska och sedan i den f ransk a flottan vun· 
nit utbildning. >>N ordcnskjöld fören an>, säger Ehrensvärd, »med 51na 
.övri o·a i t j änsten förvärvade meriter en vidsträckt k un skap i sj övete~· 
ska1;ens fler a detaljer och äger en sä rdeles drift, orntankc och ,-er . 
samhet i sina förctaganclen>>. 

l . fo r en 
Då hertig Karl saknade såväl egensk aper, nödvänoga el 

bcfälhaYarc, som erfa renbet inom det sj ömilitära yrket, och Wra~-~, 1 
icke ägde Yarken begåvning eller erfarenbet till sjöss, blev den e~;n 
alltid viktiga posten som flaggkapten nu av än större betydel s ~_: d- d) 
att ett sådant fö r t rucnclouppdrag skulle läggas på K ordenskJ 01_fick" 
Llenne var relatiYt ung, kunde naturligtYis ej undgå att upP' 
n vundsjuka bland h ans kamrater. , 0pl 

Det är icke blott åt flottans uppsegling till Finska vil<en; fin· 
författaren ägnar sitt intresse, nbn äYen åt annons uppma rsch 

1 
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d Ji iirigenom vinnes en klar överblick över situationen sådan den 
Jnn 

1
;at bliva under en insiktsfull högsta krigsledning. 

~u n A t S\"enska flottan i Finska viken, konungens order och hertig 
, ·Is sinnesstämning, ryska flottans tillstånd och storlek i jämförelse 
R~ elen svenska, slaget vid H ogland, flottornas t illstånd efter slaget, 
nJ n verkliga lodningen och hj älten för dagen samt åt slaget s betydelse 
~e nar författa ren h elt naturligt en ingående behandling. Det h ar 
a~ta klag ats över, att den svenska örlogsflottan uträttade så litet under 
~etta krig. Orsaken härtill får här sin förklaring. Nordenskjölds 
skickliga ledn ing av flottan mot de likaledes av en framstående man 
ledda r~·ska sjöstridskrafterna hade visserligen icke framkallat något 
avgöran•l••, men elen ryska flottan var dock efter slaget i ett sämre 
til lstånd [in den svenska_ Att ej en full ständig seger tillföll den sven
ska flo ttan vid Hogland den 17 juli 1788 berodde dels på bristande 
tillgång på kulor, dels på skärgårdsflottans uteblivande. 

l dr n andra delen av kriget bliva fö ljderna av slaget vid H og
land ur ulleha nda synpunkter belysta. De bristfälliga militära förbe
redelsem u t räda nu b j ärt i dagen, missnöj et särskilt bland armens offi
cerare Y i~-<:n- sig mera öppet. P enningbrist en och dess svåra följder, 
alla >> om och men>> betr äffande flottans hemsegling och äntligen dess 
hemsegl ing i slutet av november - ett verk av N :s energi - ägnar 
författar Pil en ingående behandling. 

Har han ska rpt bedömt Gustaf IJI:s förmåga såsom ledare av 
kriget, blir dennes förutseende och kloka åtgärder såsom regent icke 
mindre ska rpt framhållna. Stödd på den fosterländska stämning, so-m 
hade börja t v äxa fram hos de breda lagren av Sveriges folk, kunde 
Gustaf mr'cl kraft taga itu med bekämp andet av den inre motstånda ren, 
adeln. »Huru eftervärlden än må klandra Gustaf III», säger Munthe, 
»skall m ttn dock nödgas erkänna, att den bärande tanken i hans nya 
statsYälYn i ng i själ va verket utgör medelklassens begynnande överta
gande av makten, som samtidigt men mot konungadömets vilja fr am
tvangs i F rankrike.>> Detta visar, huru långt Gustaf III var före 
sin tid. 

:FörsvarsåtgärdeTna, som vidtogos i såväl Sverige som :Finland 
under vi ntern liksom fälttågets första skede, skildras på ett målande 
s~tt. Vi få här stifta bekantskap med en m an, vars gärning förut 
~akerli gen ej varit fullt känd eller värderad hos oss, nämligen befäl
/varen i Navolax, översten, friherre Kurt von Stedingk, vilken genom 
h1~1 utm ärkta personlighet och skicklighet förmådde under svåra för
up ~-nd C' n (manskapet hade ej sedan fem månader fått ut sin lön) 
fi Dtatthnl!a god disciplin och bjuda de påträngande, vida talrikare 
k: ndern a ett högst aktningsvärt motstånd. Med tillhjälp av en del 
' nonslupar och transport fartyg lyckades det honom vid flera till-

Tidslet-i/t i Sjöväsendet. ~2 
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fällen att hastigt förflyt t a sina fåtaliga trllppcr till hot ade Punkter 

eller att rädda dem undan någon svår situation. 

D å don ryske överbefälhavaren med en del av sin arme rer 

radc U J' Savolax, begagnade sig Stodingk ornedelbart av situati tre. 

M d 11 
onen 

1 c ti hj älp av fark ost erna lyckades h an slå den ene av de · 

b f lh f 
.. ryska 

e ä avarne och tågade däre ter in över rysk a gr änsen till narhet 

av Nyslott, där han stannade under den återstående delen av fälttå en 

St d. l l · f .. · .. d 1· J t get 
e mg ;;:s ;;:ng onng a t' »en av e JUSa pun z crna i detta b· 

drövli ga fälttåg >> . Den är, ehuru i liten skal a. av mycket stort ·e

tr·esse, då elen till f ullo visar, vilken styrka elen befälhavare ä~n
som beh ärska r mellanliggande far leder och vattendrag och kan å d;: 
samma verkställa förflyttnin g a r och utföra kombiner ade, överraskande 

anfall från såväl land- som SJjösidan. 
Vidare beh andlas Lars Bcnzelstiernas plan att uppbr änna den 

ryska eskadern i Köpenhamn samt fö rsta skedet av elen sor gligt rykt. 

bare amiral Lillichorns levnad. >>Det torde icke va r a för mycket 

sagt», ytt r ar Munthe, >>iltt P er Lillichorn sakn ade varje manlig dyga 

och såsom sjöofficer varj e verklig förtjänst ! >>Det skall biiva av in

tresse att se, till vi lket resultat författaren kommer beträffande Lillie

horns besynnerliga förhållande i slaget vid Olands södra udde, som 

bekant förut behand lat av G. Ungcr. H a r Lilliehorn varit förrädare 

eller har h an varit ett politiskt offer? 
Del II avslutas med en redogörelse för den stora fa rsot en i Karls

krona uneler :1789, vilken det året fö rlamade flottan s ut rustning och 

i hög grad va r orsaken till att flottan sä litet ut rättade. Bristen pä 

kunniga läkare, på sjukhus, k aserner m. m., de stora mängder trupper, 

som voro inkvar terade här och var i staden och sålunda togo smittan 

med sig till elen civi la befolkningen m. m., gjorde förhållandena helt 

enkelt olidliga. På sjukhusen i Karlskron a och omgivningar vårdades 

från slutet aY 1788 till slutet av 1790 mer än 26,000 sj uka, därav 7,000 

i tält på Tjurkö. Antalet döda torde hava uppgått till omkring 12,000 

perso ner och av dessa voro clc all r a flesta av kronans folk. 

Skilclringen av dessa förhållanden är av stort värde. Den giver 

en klilr blick över hygieniska och sjukvårdsförhåll anden under dessa 

tider. Man har svårt att tänka sig att för icke längre tid än omkring 

etthundratjugofem år sedan fö rhåll andena i dessa avseenelen kunde 

vara så bedrövliga. 
·* ·* 

* 
De föreligguncle delarue utgöra högst värdefulla t illskott i v.~ 

sjökrigslitteratur. Vi få hopp as, att förf attaren måtte få fortsätta 
51
t 

arbete i k rigsforskningens tjänst till nytta och fromma för vår f]ot il 

och .vårt land. 
Th. FevreZZ. 
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--===l Diarii l Datum num mer 

24/3 1648/13 l 

1/4 1721/14 

792{15 

29/4 3224(14 

16f5 31 /15 

Uppfinningens art. 

Anordning för hastig igångsättning och manövre
ring av likströmsmotorer för drivande av far
tygspropellrar. (Tillägg till patentet n:r 38,995), 
Siemens-Schuckert vVerke, G. m. b. H. Berlin 
Tyskland. ' ' 

Sätt att påföra ett skyddande överdrag på ytor 
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N. J. Porter, Belfast, Irland. 

Anordning vid hopfällbara räddningsbåtar med 
av inåt nedfällbara mittpartier bestående över
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pany Limited, Glasgow Skottland. 

stötutjämningsanordning för rorkulten vid utom
bordsmotorer, N. J:son Hörberg, Stockholm, och 
J. Nyman, Uppsala. 

Minskydd för fartyg. A. Bohman, Malmö. 




