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Arsberättelse

Navigation och Sjöfart.

Afgifvcn den 1 mars 1911 af ledamoten G. L eche.

I.

Navigation.
Inom d enna vetenskapsgren knyter sig fortfarand e det
intresset vid kompassuäsenclet, och kompassen s gocb
Ju nklion ering ombord å pansarfartygen och i undervaliensbiita nw har särsk ildt varit inom d c olika marinerna föremål för
Såväl genom utnylljandet af
ing~tcndc experiment och försök.
gyntl kraflen såsom orienteringsmedel på jordens y la som genom elektrisk kompassöfverföring har man sökt finna ersättn in r för magnetkompassen , m en ä f ven denna har varit föremål för förbättringar och mod erniseringar. Innan jag därför
iif, er g ar till n~irmare redogörels er för alla d e nyare företeelscm a inom kompassväsenclct , vill jag såsom min åsikt framltitlla , alt ett fartyg, det m å vara en »Dreadnought» eller en
lilcil undervattensbåt, dock aldrig skall genom en s. k. »kompassersä ltning », h vilken alltid u Li m era eller mindre grad är
be-roende af elektriska kraftledningar , h elt kunna frigöra ~;ig
från en reserv af magnetkompasser , väl installerade och h ållna
under s tändig kontroll. Ett fortfarande, oaflåtligt studium af
ri klkrafis- och deviationsförloppet ombord uti stridsfartygen
iir d~irför en bjudande nödvändighet, som intet slag af ,,ersättning>, borde bortskymma för fartygens navigeringsofficerare.
~ tö rsta

Tidskrift i Sjöväsendet.
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På grund af att denna >> kompassersätt ning » redan blifvit nf
Kompassgyroskopet. mig uti svenska tidskrifter beskl·ifven (se Teknisk Tidskri [t~
skeppsbyggna dskonst 1910, sid. 79, och Nautisk Tidskrift 1910,
sid. 459) skall jag här inskränka mig till en kortfattad redo görelse för kompass-gyros kopets utveckling och uppfinningens.
exploatering.
Gyroskopet såsom orienteringsme del på jordens yta fjd:
silt försla uppslag genom de försök, som den berömde franske
fy~ikern Fozzcault år 1852 anställde att med hjälp af en s. k .
gurostal framställa jordens rotation omkring sin axel. F ouc:lllll's gyrosl;:op inställde sig automatiskt uti jordaxelns riklnint-. och utvisade alltså elen sanna eller astronomiska m eredirmen.
Med stöd af de teorier Foueault genom sina gyroskop-försök framlade upprann hos flere vetenskapsmän , då de magnetiska svårigheterna för kompassens installering ombord alltmer
och mer ökade sig, den tanken, att uti gyroskopet låg kompassproblemets lösning. Ibland andra anställde den tyske DoUor
Anschiitz-Kae mpf e år 1900 försök i denna riktning med ett
gyroskop, som var inrättadt efter Foucaults princip med 3·
frihctsgrader, el. v. s. ett gyroskop, som kan röra sig fritt nti
tre riktningar, utan att påverkas af jordens tyngdkraft. DeL
yjsade sig dock snart, genom försök ombord på tyska kryssaren
Uneline i mars 1904, att ett dylikt gyroskop ej kunde i praktiken:
ml'!ändas. Dr. A.-K. vidtog på denna grund år 1906 ytterligare
försök med ett gyroskop med endast 2 frihetsgracler. Nu lyekades man bättre. De erhållna resullalen sporrade till ytterligare experiment och, seelan dr. A.-K. :s lwmpass-gyros kop pröfval'> under fyra veckors tid ombord å slagskeppet »Deutschland » år 1908, har man ansett, att problemets praktiska lösning·
f<1 tt sin bevisning. Uneler dessa försök salles nämligen gyroskopet i gång elen 26 mars och gick dag och natt oafbrutct
till den 2G april, då det stoppades. »Snurran » hade härunde1·
fu1lbordat omkring en milliard omloppshvarf, utan att det Yarit behöfligt att för smörjning vidröra apparaten, hvilket ans ~tgs, från teknisk synpunkt sedt, vara af stor betydelse, allelenstund det här gällde en rotationskropp om 6 kg. vikt.
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Såväl inför Schiffbautechn ischen Gesensehaft i Berlin l OOS
som uti Deutsche Seewarte i Hamburg den 15 april 1909 bar
dr. Anschi.itz-1\ae mpfe demonstrerat sin uppfinning, hvaruncl er han , särskilcll vid det första tillfället, m åste försvara sig nwt
en ganska ingående kritik. Sin förnämsta framgång med kompa~s-gyroskopel tillskrifver clr. A. -K. vara den dämpningsanordning, genom hvilken gyroskop-axeln s pendlande rörelser i
yr~ rtikalplanet nedbringas inom Yeclerbörliga gränser.
Dr. A. h. begagnar sig härvid p å e tt genialiskt sätt af reaktionsverkningar frän d e Juftströmmma r, som m åsle uppslå Yicl snurrans
så hastiga rotation.
Dr. A.-K :s första kompass-gyros kop förfärdigades hos firman Faller & Sohn i Mi.i.nchen, men sedan början af 1910 finnes i närheten af Kiel vid N eumiihlen-Die trichsdorf en storarlad fabriksanläggn ing för enbart kompass-gyros kop, lwilken
fah rik slår under dr. Anschi.itz-Kae mpfes ledning.
På förfrågan har man från fabriken upplyst mig om, <ltt
k (Jlnpass-gyrosk opet är till en stor utsträckning infördt uti el en
tyska marinen samt dessutom erhållit marknad i England,
Fr:mkrike, Österrike, Ryssland och Italien. För närvarande
ligger man i underhandling med en hel del andra stater, chiribland äfven Norge, om inköp af instrumentet för respektive
mariner. Priset för en fullständig anläggning ombord med alla
tiJlhörande apparater är, för ett enda komp;ss-gyros kop, 25.000
mark. Önskar man en s. k. »moderkompas s » med »öfverH'>rin g » kostar inst:.1llationen 35,000 mark, hvartill dessutom
kommer för hvarje s. k. »dotterkompas s » ett extra plus af
1.500 mark!
l 909 pröfvades ombord å franska slagskeppet »Patrie » en Louis Du- ;
af D oktor M. L. Dunoyer uppfunnen elektromagnet isk kom- noyer's elek.. .
l1ar . . l
pa'. ~.s. D enna upp f·mmng
1 s1tt 1en1 l an d , F' ran k-n.1~e , vu n- ttromagne' k-a k-om1s
llJt myck e t erkännande på grund af den enkelhet, med hvilk en
pass.
k<,mpenserings svårigheterna uti undervattensb åtar och punsnrtorn låta sig lösas, bvarför den är väl värd elt omnämnande.
Dunoyer's kompassinstal lation består af tv enne särskild:l
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·apparate r, en >> gifvare >> och en >> mottaga re >> . »Gifvare n >> uppställes uti fartyget på en plats, där koefficie nten för den horisontella medelrik tkraften, }, H, har ett högt värde och där de
map1etis ka förhållan dena för öfrigt äro gynnsam ma; >> mcltagaren », hvilken gör tjänst som styrkom pass, kan uppställa s
lwar som hälst uti fartyget.
>> Gifvaren >> eller såsom den Mven kan kallas >> moder»].:ompass en består hufvudsa kligen af en induktio nsappara t,
fr~ll1 lwilken medelst långskep ps anordna de borstar elektrisk
ström öfverföre s till >> mottagar en >> eller >> dotten-k ompasse n.
Yicl denna senare iiro anordna de tvenne galvanom etrar, en, å
ln ilkcn utslag genom den nyss niimnda strömme n erhålles och
<>n annan, å hvilken utslag erhålles från elektrisk ström från
en till moderko mpassen s induktio nsappara t kopplad induktor ,
:'t hvilken borstarn a äro anordna de tvärskep ps. >>DoLteokOLlpass ens galvanom etrar äro försedela med lwar sin spegel
under en maLtslip ad glasskifv a. När nu ström påsläppe s, återspeglas på glasskifv an ett upplyst streck, uppkom met genon1
reflex från en intill galvanom etrarna uppställd lampa. De
upplysta strecken slå vinkelrä ta mot hvarand ra och parallelt
Jned motsvar ande borstpar s planer. De två strecken s skärningspu nkt hänföres till ett koordina tsystem, hvars origo, när
»gifvaren » är i ro, skall ligga uti glasskifv ans micH.
Om >> gifvaren >> däremot löper med en konstant hastighe t
elt bes~l afHigsna sig de båda strecken från hvarand ra med
de
inducera
det
af
nterna
komposa
båda
lopp, som motsvar ar de
till
kt
micltpun
ans
glasskifv
fältet d. v. s. att rodius ueclor från
de Htda ljusa strecken s beröring spunkt framstäl ler detta m:tgncll-'> k a fält till storlek, riktning och betydelse .
Orienter ar man nu en genomsk inlig kompass ros öfver skifvans medelpu nkt med N-S-lin jen på radius vectorn, så kan
man afläsa den styrda kursen och pejlinga r som om kompassen fann sig på >> gifvarenS >> plats. Förutsät tning för >> gifvar~ns»
rikliga utslng är, alt koefficie nterna för afviknin gsförhål landet
till det magnetis ka fältets komposa nt äro lika för båda galnmometrarna .
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För alt afläsa >> mottagar en » behöfver man hvarken h:Hla
fartyget på samma kurs eller afvakta lugnare ögonblic k såsom
med den vanliga kompass en. Om man alltså sv~inger fartyget
uneler gång en cirkel rundt och förbinde r på elt på glasplatt an
lagd t papper med ett blyerts-s tift de ljusa strecken s beröring .> punkt genom en fortlöpan de linje, så framstä ll er denna, under
fiirnlsätL ning af en likformi g kringsvä ngningsh astighet hos >gifYnren >> , det magneti ska fällets riktkraft er och riktning för alla
~-m·scr eller det elliptiska dygogmm met. Häruti synes mi~, att
Jnst det geniala hos denna uppfinni ng ligger, ty detta riktkroj"tsdygngra m, hvilket hittills enelast varil af eLL mera teoretisk t intres~e, ehuruväl det är af stor betydels e vid kontrollerin;~ af
nu:gnetis ka mätning ars beräknin g, har härigeno m kom mi t till
en mera praktisk användn ing, alldenstu nd Mr. Dunoyer 's apparat genom dygogra mmet lämnar direkt den observat ion, ur
lnilken man kan afleda de för uppställn ing af dev.-ta!J ellcn
eliPr utförand et af kompens eringen nödiga data. Denna senare
eller kompens eringen af kompass uppställn ingsplats en går ut
på alt få dygogra mmets ellipsfor m att öfvergå till en cirkel,
som har sin medelpu nkt uti origo, d. v. s. uti glasskifv ans midl.
~foderkompassen är för detta ändamål försedd med vanliga
kompens eringsme del och uppställd uti ett vanligt nakterhu s. Sedan fartyget löpt cirkeln rundt och man härunele r fått elygogramme t upp lecknadt , förändra s ellipsfor men till cirkelfor m
ntPclelst D-korrek torerna, hvarefte r cirkelns medelpu nkt flyttas
till origo med lång- och tvärskep psmagne terna och med Flinder's bar.
U ti ell arbete, henämnd t E tudes sur les cnmpas de marine
et leurs methocle s de compens ation. Un nouveau campas electromagnetiq u e, hvilket verk skrefs för doldorsg raden och n r
.-l. cadhnie des sciences i Paris belönade s med ett pris nf 2,500
francs, har l\Jr. Dunoyer framstäl lt och belyst såväl teoretisk t
som genom experime ntella undersök ningar en h el del intressanta frågor inom kompass vnsencle t.
BetrMfa nde särskildt sin elektrom agnetisk a kompass anJJefaller författar en, att på underva ttensbåta r vore det synncrli-
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gen lämpligt att anbringa moderkompassen uti ett litet tom
af brons på plats å båtens däck, där de magnetiska förhålland('llfl äro gynnsamma samt dotterkompassen uneler däck, diir
den står bäst för navigering.
Mr. Dunoyer anser ej, att hans »kompassersättning >> kommer att göra den nu brukliga magnetkompassen öfverflödig
--- ett synnerligen förståndigt uttalande - , h vilken senare alllid på grund af dess enkelhet är hvarje slag af ersättning öfverHigsen, men anbefaller sin uppfinning som särdeles lämplig nit
tjiina såsom kontroll på fartygets vanliga kompasser.
Jag har ej lyckats få reda på huru Dunoyer's kompass
släller sig till priset och ej h eller om uppfinningen är exploaterad
oeh gjord tillgänglig utom Frankrike - fransmännen bevara
alllid en viss sekretess inom det nautiska området - men det
fiirefaller mig, att döma efter de tillgängliga beskrifningarna,
som om denna kompass väl vore värd ett närmare slndium, ej
minst på grund af dess förmåga att gifva en klar och tydlig
bild öfver deviationsförloppet å en kompassuppställningsp~~tts.
Uti elen italienska marinen har sedan ett flertal år anviindts
Den förbättrade Mag- en Y~itsk ekompass, uppfunnen af vice-amiralen G. B. Magnarthi,
naghi-kom- ]Jyj]ken kompass på sin tid lät mycket tala om sig, på grund
passen.

af dels det dubbelbottensystem, hvarigenom vid olika temperaturer flottören bringades att hvila med samma tryck på spetten , dels ock den semicirkulära deviationens kompenseringssätt
med elt enda magnetsyslem uti kompassuppsliillningsplatsens
:st yr bord svinl·el.

T;j, 1

-
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A fig. l visas den förutvarande modellen af Magnaghi-kom-passen. Själfva kompassen har en diameter af vid pass :::0
cm. ; flottören är relativt stor och består af tvenne försilfrade,
vid kanterna fastskrufvacle kopparskålar. Äfven kopparskålen
.är på innerkant försilfrad, och rosindelningen är uppdragen med
.sviirtadt mineralvax, s. k. ozokerit. Flottören genomborras af
en mässingskägla, hvi lken samtidigt gör tjänst såsom förbjnclning, uppbärare af slenen och till fastsättning af det inuti flottör<'n anbrakta kraftiga nålsystemet. Detta består af sex sl.
JJ ~ilk11ippen, tre på hvarje sida om micltellinjen af artagande
limgeler (12, lO och 8 cm.). H varje nålknippe är sammamatt
.a f flera lameller med mellanlag af paraffindränkt papper.
Det mest anmärkningsvärda hos Magnaghi-kompassen
Lorcle vara vätskans sammansättning ; den beslår nämligen af
1O Yolymclelar alkohol mot l 00 delar vatten, en blandning,
som man måste beteckna såsom ganska ovanlig. Till jämförelse må nämnas, att den engelska marinens vätskekompass
innehåller l del alkohol mot 3 delar vatten, marinens i Förenta
Stnterna Ritchie-kompass 45 delar alkohol mot 55 delar vatten , den tyska Bamberg-kompassen 80 % alk ohol mot ~O %
' :t ttcn och vår egen Lyth-kompass 33 % alk ohol mot 67 %
va l.ten. Den förvånansvärdt ringa alkoholmängelen hos ::viagna ghi -kompassen är Yalcl, för att göra den ganska stora flottörens tryck mindre föränderligt vid temperaturväxlingar h•Js
Yiilskan, ty utvidningskoefficienten hos en blandning af allwhol
och Yalten växer väsentligt med alkoholmängelens ökning. Med
den ofvannämnda blandningen hos Magnaghi-kompassen vill
man åstadkomma, att tryckdifferenserna på stiftet mellan 0°
och + 30° C. ej blifva för stora. Men samtidigt uppsH'tr den
:-~ ll-,.arl iga faran af att välskan skall frysa, ty med en scl.dan
hlanclning ligger fryspunkten redan vid - 3° C.
Hos den gamla Magnaghi-kompassen kompenserades hela
den semicirkulära deviationen, alltså koefficienterna B och C,
llled ett enda magnetsystem, anbrakt uti kompassuppställnings pla lsens styrborclsvinkel, M å fig. l, och den kvadrantena deviaiion en med tvenne horisontalt liggande gjutj ärnsringar, en p~'\.
11\·m·je sida om kompasskålen .

-

-
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Den nya Niagnaghi-kompassens förbättringar äro ganska
'ii sen Lliga och en del af dem ä f ven för oss väl värda att beakta.
Först och främst är möjlighet för kompassen beredd att
1iitt kunna undersöka stift och sten och naturligtvis äfven mttbyta dem, en anordning, som hos vätskekompassen omhord 1Jå
krigsfartyg, på grund af de ofta häftiga skakningarna, är af
stor b etydelse. Af de många försöken att göra vätskekompas·
ser. s upphängningsanordning bekvämt tillgänglig var fön1 t ]))qtt
den af Dubsl:u angifna konstruktionen , enligt hvilk en en mottrucksros användes, och st ifle l, riktadt nedåt , är anordnalit nti
glaslocke ts midl , allmänt erkänd på grund af sin framlr~iclandc
enkelhet - hos den i Österrikiska krigs- och handelsmarin erna
a1lmiint brukliga Pe]chlska kompassen användes Dubsk~·-rosen
sedan flere år med goclt resultat - .
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dc olika delarnas konstruktion är enkel och solid;
tmdersökning och ombyte af stift och h ylsa äro lä tta och
snabba att verkställa, i det alt, sedan lockets central skru f S,
~ e fig. 2, borttagits, ullages käglan m ed hylsan , och stifth{tllaren
lösskrutvas med en därtill afseeld nyckel;
hela systemet äger en betydande grad af elasticitet, hvarigellOm stift och hylsa be\'aras från afnötning vid hasliga skakningnr;
vid transport och vid sl,jutning med svåra konaner kan
i s t. f. täckskrufven en annan skruf, försedd med en undre
skarf inskrufvas , fasth ållande rosen i säkrad ställning;
rosens centrering är pä fullkomligaste sä tt uppn å dd;
öppningen i kompasslocket tillåter att luftblåsor med Hitthe t kunna aflägsnas.
Dessutom är genom konstruktionen den möjlighet åstadk ommen, alt man kan reglera rosens upphängningstryck genom
m inskning eller ökning af den centrala öfv ervikten, om densamma vid temperalurens höjning blifvit för stor ell er "id
s~i nkning för liten.
Man har äfven frångått den ursprungliga vätskeblandnin40 ° och - 7 o C ..-at~·en, i det att vid temperaturer mellan
l0I• med 15 % alkoholtillsats användes och vid temperaturer
10° och - 20 ° C sådant med 30 '}(, a llwhollillsats
l1le llan
:.n vändes, under d et att sam tidigt vid del senare fallet elen centrala öfvervikten ersättes af en dylik om 5 gr. lättare. På
dt' ll;t sätt förblir upphängningstrycket alltid inom gränserna
~· gr. och 15 gr. Till jämförelse må nämnas, all Lyth -kompas\t' n ii r afvägcl för alt städse kunna hvila å stiftet med e n tyngd
a f Yid pass 8 gr.
Yidare förbättringar med denna kompass ~iro dels, att
man helt och hållet frångått det gamla kompenseringsättet af
de n semicirkulära deviationen med endast en korrektor nti
styrbordsvinkeln och antagit det nu allmänt brukliga sättet med
siirskiljande af B och C genom lång- och tvärskeppsmagnekr,
resp ., dels ock inställning af D-korrektorerna för den kvadrantdia deviationens kompensering på grundval af empiriskt upp-

+

I den nya mod ellen af Niagnaghi-kompassen har en annan
mycket beaktansvärd anordning för uppnående af samma ändamål vidtagits. Dess uppfinnare är Linicskeppslöjtn:mten
Luigi Tan to. Såsom af fig. 2 framgår finnes i miclten. af kompasslocket en nied mässingshandtag försedd öppning, hYiiken
kan tillslutas genon1 en skruf. Den flottören genomg:iendc,
för uppb~irande af hylsan tjänande mässingskäglan af elen tid igare modellen är ersatt genom ett stycke, hvilket bestå r af två
t~fs.tympade, med sina mindre ytor sammanstötande h ålkäglor.
l den öfr e af dessa hålk~iglor inlägges helt enkelt en hyban
kYarhållande tredje mässingskägla. Vikterna äro så afp:wmde,
a l t flcttören utan denna tredje kägla innehar ett visst tryck,
lwilkel, då käglan inskrufvas, blir så ökadt, att det afsiktliga
tryd:et på stiftet uppstår. Fördelarna af den nya anonlni'1.:;en
i.iro följande:

+
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ställda tabeller, ur llYilka kan tagas de ofvannämnda gjutjärnsringarnas afvikande verkan för önskade värden på }, och D.
Båda dessa anordningar måste gifvetvis vara af stor fiirdel. l-Ivad den första beträffar är det svårt a tt förstå h varför
man så länge fasthållit vid en gemensam kompensering af komposanterna för den polara skeppsmagnetiska kraften, då fördelarna af deras enskilda kompensering äro så stora och i
ögonen fallande . Hvad å ter den senare, eller tabeller för D-korrektorernas instiillning, vidkommer, synes mig detta va ra ett
eflersträfvansvärdt arrangemang för hvarje marin , då härigenom en högst betydlig tidsbesparing vid kompassernas kompensering torde ernås, och som med lätthet äfven för ,·ar dd
och med våra kompenseringsmetoder torde kunna åstadkommas. Saken gäller endast erhållande tid efter annan af sii.kra
D- och i.-värden för fartygens kompassuppställningsplatser.
UndersökDen s. k. allmänna deviationsformeln, hvilken ligger till
ning af kom- grund för den uti praktiken brukliga kompens eringen d en
p~ssrosors

n alsystem.

kompass ombord, lyder:
·.
A
B Slll
. c,r'
r)

=

+

. C

-j

rt

COS c,

1

1

D Sll1
· ')~ c,r'

+ E~ cos 2 r'

c, '

där '' representerar kompasskursen. Förutom det approxima·tiYa Yiirde, som de11na formel redan på grund af sin härledning
besitter, innesluter elen samma uti sig, förutom elen konstanta,
e]L(last verkningarna af den semicirkulära och den kvadrantella
d e vi~1lionen. Vid komp enseringen antager man alltså, alt d e
magnetiska krafter, som verka på kompassnålen, äro på e tt
si'l Ji'lngt afstfmd fr ån denne, all nålens längd i förhållande till·
d essa afstånd kan anses vara försvinnande liten .
~\li'ir man nu vid kompenseringen anbringar magn eter och
mjuka järnmassor uti kompassens omedelbara närhet, kan
man ej längre utgå fr ån d enna förutsättning. D e beslä mmelser
om minimiafstånd , efter hvilka man har alt rätta sig, äro gjorda för att förebygga induktionsverkningar mellan kompenseringsmedlen och kompassnålen, men under vissa omständigheter äro dessa afslånd ej tillfyllest. Om nämligen sådana rleviationer af högre ordning som den sextantena och den oktant-
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·ell a m åste tagas m ed Yid beräkningen af
nämnda formeln utseende t:

o= +

+

+

o,

får den oh·an-

+

+

A
B sin ''
C cos ''
D sin 2 ''
E cos 2 ''
F sin 3 ''
H sin 4 ''
·där F sin 3 '' representera sextantella och H sin 4 '' oktanteila störningar. De törra orsakas af kompensationsmagneterna , de senare af d e mjuka kompensatorerna, båda slagen
uti kompassens omedelbara närhet.
Dessa senare deviati oner, hvilka sällan torde uppnå någon
s torlek af betydelse, elimineras på så sätt, att i stället för en dast en nål hos kompassrosen densamma förs es m ed flere p~tr
naJar. 1\-Ied två parallella n åla r, anbrakta p å e lt visst .• tfstånd
från hvarandra, bortelimineras den sextantena och med e tt
.-,~·stcm af 4 parallella n ålar den oktantella deviationen.
Hos
moderna kompass-konstruktioner har man aubrakt ända till 8
paraHela nålar i systemet, härigenom bortskaffande deviationer
n f ä nnu högre ordningar.
Dels i och för undersökningar af förekomsten hos ], ompass rosors nålsystem af nyss demonstrerade deviationsorsaker
ar högre ordningar än de, till hvilka hänsyn tagas uti praktike n, dels ock för att tjäna såsom undervisningsma teriel vid utrönandet af kompassens magnetiska egenskaper, har man nti
Jla \·igationsskolan i Bremen monterat och anordnat en apparat,
lwilken .s ynes mig äga stort intresse för dem, som mera vetenskaplig t syssla med mwigeringskonsten, hvarför jag här intagit
l' I. hcskrifning öfver denna apparat och förklaring öfver undcrsiikningar å densamma af olika slags nålsystem, detta så mye kc t mera som dylika unelersökningar af kompassrosor ~innu ej
fiire tagits å stationernas förråder.
:\pparaten, hvars und erlag består af en uti marken n ed~ riii't l r und stenpelare, ä r inrättad såsom e tt und ersökningsbord
fiir utrönande af såväl luft- som vätskekompassers alla tiinkhara magnetiska egenskaper. Med förbigående af de ,;lag af
u ndersökningar, som utföras å nautisk-meteorologiska byrån i
Sto('kholm och å sjöinstrumentförråden vid våra örlogsstatione r, skall jag här endast redogöra för apteringen vid och sättet
l'i'lr nä/systemens unelersökningar såsom det tillgår uti Bremen.
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Oktcmtella stömingar . Kompasse n, hvars nålsystem skall
m1dersiika s, upphänge s uti en bygel, lwilken är centrerad och
A
vridbar kring en tapp uti undersökn ingsborde ts midt.
mässing
af
tor
hordels fyra sidor uppsättas å fyra vinkelplat
fvra slyeken D-korrekt orer af samma storlek och på samma
afstånd från midten af kompassr osens nålsystem .
För att nu konstatera , att, sedan de vanliga D-korrekt orerna vid lwmpense ringen ombord blifvit .sa lta å deras resp. plat~er, desamma ej induceras på grund af en felaktig anordning
hos nålsy slemet, vrides hela undersökn ingsborde t, sedan kom passen orienterat s uti den magnetisk a meridiane n, mycket lång~:amt rundt 360° omkring den förut omtalade tappen eller pi voten uti bordets midt. Kompasse n deltager ej uti denna rörelse. Anordnin garna med olika centrering sskifvor, rullar nl.
111. förbigår jag här såsom varande oväsentlig t.
Själfva anordning en med D-korrekt orerna omkring kompassen visas å fig . 3.

Fig. 3.

Om nu kompassr osen förblifver lugnt i ro under hela
kringsYän gningen är nålanordn ingen tadelfri. Uppstår åter -på NNO-kur s ett utslag at Ost,
,)111 man utgår från Nord därp~\ på ONO-kur s ett utslag åt \Väst, o. s. v. , så äro n{ti:trna
anhrakta för nära intill hvarandra ; uppstå utslag åt dc motsaHa sidorna så äro nålarna anordnad e för längt från h ·.-arandrn. De kvadrante lla verkninga r af de båda korrektor paren
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l•ompense ra nämligen hvarandra ömsesidig t, under det alL, om
okt:mtella deviatione r tiro till finnandes , dessa starkt i'ramlriida.
För elt fullständi gt utrönande af koefTicienten H ur uttrycket för den framträda nde oktanlella deYiatione n H. sin 4 ('
nfhises deYialion erna å kurserna NNO, ONO, OSO o. s. v. ,
!warefter H beräknas med hjälp af formeln:
1
0'3o)J.
0'22
O'H
0'2G) - (O'G
0'1 s
0'1o
H = /s [(o2
ln·arOm H får ett positivt Yärd e, så äro nålarna för n~ira
anclra; om H åter blir negativ sitta de för glest.

+

+

+

+

+

+

Sextonlell a störningar . D essa störninga r hos deviations förlopvet orsakades genom kompensa tionsmagn eternas fasta
polers närhet till kompassr osens nålsystem . Om D-korrek1orcrna endast verka genom jordmagn etisk induktion , el. v. s.
u lan nålindukt ion, så ~ir nålsystem et fritt från oktanteila störn ingnr, om det är fritt från sextanteil a och tvärtom. Man kan
följakllige n, i sl. f. genom D-korrekt orer, undersöka nålanordHingen genom ett lämpligt arrangem ang rundt om kompasse n
af fasta magnetisk a poler. Det gäller blott att välja en polan ordning, hos hvilken alla deviatione rna, så när som p:\ den
>exta nlella, ömsesidig t upphäfva hvarandra , och där dessutom
de sextanteil a afvikelser na skarpt framträda .
På undersökn ingsborde ts tvenne sidakonso ler fasls~itter
man för detta i:indamål långslöpa nde ribbor uti cH stadigt l!ige.
Dess~ ribbor uppbära vid sina ändar vertikalt stående, p [t
underkan t tillslutna m~issingshylsor. Tvenne likadana hylsor
b mna äfven fastsättas i vertikal ställning på elen främre och
dL'n bakre konsolen. Hylsorna bilda då hörnen i en r eguiiä r
o;exhörnin g. Sex magnetstä nger om lika stort magnetisk t momeu l hvardera instoppas nu en och en uti de sex hylsorna,
llndcr försöken dels med alla de röda polerna uppåt, dels m ed
~llb de blå. Dessa öfre poler befinna sig då , sedan Jen kompass , som skall undersöka s, placerats uti bygeln, uti rosplanet
och L1ilda en utomorde ntlig verksam »sextanten polanordn ing ».
Anordnin garna visas å fig . 4.
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platser ombord under olika omständ igheter torde med t'.:.!rdel
ln·ingas till klarhet genom nyss b eskrifna undersök ningsme tod
f h· kompass rosors nålsystem , har jag ansett saken värd e!. t
mnniimn ande.

Fig. 4.

Bordet vrides äfven nu m ed magnete rna 360° myck ef.
långsam t runclt, uneler det att kompass en förblifve r stilla. O m
rosen härunde r ej gör några afviknin gar, ger n ålanordn in gen
ej anlednin g till några anmärkn ingar. Men ligger framför kom passen - om man utgår från nord - en sydpol och rosen gör
på N" ;wo O utslag åt Ost, därpå på O-kurs åt Väst, på S 30 : O
:\ter M Ost o. s. v., så äro nålarna för nära intill lwarand ra ;
om motsatta förhållan den inträffa äro de åter anordna de för
hngt afliigs e t fr ån hvarancl ra. För erh ållande af exakta resul fat , särslöicH i fall af någon olikhet uti s tyrkorna hos de sex
polerna, afläser man afviknin garna på N 30 ° O, Ost, S 30° O,
S 30° V, Väst samt N 30° V och beräkna r koefficie nten F ttr
uttrycke t för den framträd and e sextante lla deviation en F si n.
3
F

C' enligt form eln

[(å N 3 oo o + O' s 30 o o + d w) - (O' o + os 3oo w + uN 3oo w)].
Om polanord ningen framför kompass en väneler en sydp ol
urpå t, betyder ett positivt värde på F, att nålarna a n ord uats
för nära hvarand ra ; ett negativt åter, att de ligga för långt
ifrån hva ranclra.
Det torde ej vara nödvänd igt, att med hvarje ros, som skall
und ersökas, utföra prof med hjälp af elen beskl·ifn a »Sextant ella
polanorc lningem ; i praktiken är det säkerlige n tillräckli gt att
för erhållan de af ett fullgoclt utslag för kompass ens förhållan de
ombord inskränk a sig till »fyrasfe rer-försö keb.
Då em ellertid afgörand et af en del teoretisk a frågor och IJe lyming af deviation sförlopp et å kompass ernas uppstä1l niuss-

=

1

/6

Att magnelk ompasse n, uppställd å järnfritt ställe i land, Magnetej röner n ågon inverkan af naturfen omenet tjocka iir till fnll.kompassens
klarhet ådagalag clt å lanclobs ervatorie rna, särskilclt uti Green- mverkan afpå
grund
.
.. l{te el..art···or eJ. rmga
D t Yac
l l{
tjocka.
\\.l. Cl1
uppseen de då kome
oc 1 ew.
eför
ett
å
fe,
z-Kremp
Anschi.it
dr.
re,
uppfinna
oskopets
pass-gyr
drag uti Deutsche Seewarte i Hambur g elen 15 april Hl09
framkom m ed den öfverras kande upplysni ngen, att vid försiik en med gyroskop et ombord å slagskep pet Deutsch land h a n
fl ere gånger iakttagit hurusom vid inträdan de tjocka skillnade r
genast uppkom ma mellan magnetk ompasse rna och kompass gyroskop et, skillnade r, som ej uppträcl t förut , och som vid inträ ffande klart väder åter försvunn a.
E huruväl dr. A.-K. säger ifrån, att hans rön ännu ej äro
tillräckli gt talrika, för alt elen honom på trängand e teorien skall
k unna ställas utom allt t vifvel , nämligen, att fenomen et skulle
hafva sin orsak däruti, att en utjämnin g af den elektrisk a spännin gen mellan dimma och vatten kunde genom elen goda ledaren fartygssk rofvet inverka på magne tkompas sen, anser han
dock frågan vara tillräckli gt viktig, för att den borde underkastas en vetenska plig diskussio n samt att fortsatta observn_ ..
tioner borde företagas för belysnin g af saken ifråga. Bådn.
dclarne inträffad e.
Den utkastad e hypotese n uppkalla de professo rn, dr. H .
Jlcmrer, hvilken uti en arlikel i Marin e- Rundsch au 1910 shil~er
sig myck et tviflancle och framlägg er motbevis för att tjock an
~·kulle kunna utöfva någon inverkan på kompass en ombord.
Icke dess mindre förordar äfven han fortsatta observat ioners
ans t ~illande. Dr. Maurer b ehandlar frågan strängt vetenska pligt, och då elensamm a tord e för den praktisk e sjömann en ej
Ya ra utan betydels e skall här nedan uti kortfatta d form relateras dr. M:s inlägg. Han säger bland annat:
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»l. Om bevis för, alt några vid inträdande tjocka ohser·,·er::o.de kompassarvikn ingar skulle framkallas genom elektriska
s pänningar uti atmosfären, kan aldrig blifva tal, då dessa spänJiingar aldrig blifvit uppmälta samtidigt med kompassah ikllingarna.
2. De elektriska strön1n1ar, sonl tjockan för geno1n far tygskroppen till sjön, äro, enligt våra erfarenheter om luftdektricileten , antagligen så oerhördt syaga, alt dess konstalerande endast kan lyckas med dc allra finaste mätningsinstru m enl, uneler det att de ej skulle kunna märkbart iakttagas l• ~l

e n kompass.
3. Spänningsförh ållandena i tjocka äro ej olika med dem
Yid klar luft, hvaraf framgår, alt, om härigenom orsakade
J,ompassafvikn ingar skulle uppträda vid tjocka, förekomma de
lika:.åväl vid klar luft och måste för längesedan hafva iaktlagits
och vara kända.
4. På j~irnfarlyg med elektriska anläggningar förefinnas
lillräckligt kända orsaker, som kunna bringa kompassen alt
afvika, framförallt sådana, som kunna hänföras till det elektriska nätet ombord och däribland äfven sådana, som vid inträdande tjocka komma att sättas i verksamhet. Vid eventuella
(Jbservationer om kompassarvikn ingar i tjocka måste därför all
hänsyn tagas till, att de störningsorsak er, som härröra af 1artygsdriften, lämnas ur räkningen eller blifva noga bestiiu;da.
Vidare måste man slå fast om kompassen var mera tilHörlilli;;
vid klart väder än i tjocka. Slutligen bör det anmärkas, om
fart ygets ledningsn~it är enkelt eller nedlagdt med dubbclledning, om elektriska maskiner och ledningar befinna sig uti
kompassens närhet och om del fastställts, att deras in- och
urkoppling ä f ven i tjocka ej inYerka p å kompassen. »
Gentemot detta skrifver Dr. Ing. E. Foerster uti den naturvetenskaplig a tidskriften »Kosmos » för april 1910: »En
lj ockbank förmår innesluta spänningsförh ållanden, h vilka -,,åsom man på senare tid har konstaterat - kunna åstadkl!mma öfvergående afvikningar hos n ålen , uppgående till en tiGndedel och mera af rosens hela periferi. »

Naturligt ~ir, alt så olika uttalanden från vetenskapsmiin
~kall orsaka villrådighet om saken i fråga.
Emellertid hafva tyskarne, som, det erkännandet m:iste
man gifva, alllid gå lill botten med frågor och ting, låtit å ej
mindre ~in 25 af »Hochseeflotte 's >> fartyg anställa noggnmna
och ingående observationer för en praktisk utredning af frågan.
Dessa observationer pågingo från augusti 1909 till februari 1910. Observationsm aterialet från desamma är nu tillcräncrb
b
ligl och utgör ett ytterst intressant led uti denna vetenskapliga
forskning. Huruvida man åtnöjt sig med de erhållna resultaten
ell er om obserYationer fortfarande rationellt anställas är ännu
,ej kändt.
Af de talrika rönen framgår med all tydlighet, att någon
iuvcrkan på kompassen till följd af tjocka ej kan spåras. Visserligen Yisade sig stundom skillnader i deviationen vid tjocka
och vid klar sikl; men de voro genomgående små och ej större
iin de skillnader, som respektive kompass äfven under vanliga förhållanden visade. Särskildt visa observationer, tagna
med tämligen stora tidsintervaller, större differenser, vare sig
de gjorts under lika atmosfäriska förhållanden eller om det
ena gången varit tjocka, en annan gång åter klar luft. Såsom
E' ll extra plus vid1 dessa observationer får man alltså fram uen
ouHdgängliga nödvåndighete n af en sti.indigt pågående devialionskontroll, men själfva grunclsaken, eller att i tjocka en störr e osäkerhel uti kompassens deviation i allmänhet skulle vara
Lill finnandes, har ej kunn.a t konstateras.
Fullt säkra iakttagelser angående tjockans inflytande på
deviationen kunna emellertid blott då göras, om på samma
l~ms deviationen kan omedelbart efter hvarannat bestämmas
Yid tjocka eller vid siktbart väder. Detta åter sker blott med
d en störsla grad af noggrannhet, när fartyget ligger uti doeka
eller vid kaj.
Det af Reichs-.11arine-Amt sammanställda och offenlliggjorda materialet är uti många afseenelen af stort värde.
A trenne fartyg konstaterade man en största ändring Yara
11ti l;oefficienten C, hvilken skillnad dock ej mycket öfversteg
Tids kri ft i Sjöväsenc!et.
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1°. Nu säger dr. Anschiitz-Kaempfe, att just uti C kan
man förmoda att de största skillnaderna skola framträda, »onr
urladdningsströmmar från dimmolnen till vattnet skulle bril1''a
b
kompassen att afvika, emedan deras banor företrädesvis måste
antagas löpa symmetriskt i förhållande till midskeppsplan(~b _
l\ u Y ar alltså verkligen skillnaden störst uti C, men så vill teorien
som erfarenheten hafva städse visat, att, då det inträffat några
magnetiska skiljaktigheter mot de vanliga uti fartygskroppen,.
har C visat sig vara den mest föränderliga koefficienten.
Att i själfva verket intet systematiskt förhållande emellan
luftens sikU)arhet och koefficienten C ägt rum, framgår d~iraf ,
a ll dess värde ej alls faller uti intervallen mellan värdena Yid'
klar och oklar luft.
A slagskeppet Deutschland, å hvilket fartyg jämföre!scr:1a
mellan kompass -gyroskopet och magnetkompasserna först gar
l 1 ppslag till det ifn1gavarande spörsmålet, har, trots mycket noggranna obsenationer, intet förekommit, som skulle kunna rätl -färdiga den af dr. A.-K. framkastade hypotesen.
Enligt dr. A.-I\.:s antagande skulle man vid tjoeka finn;t
de största deviationsskillnaderna å kurser, som bära i ILirhetcn af meredianen. Å ett fartyg, där skillnaderna uppgingo i
rund t tal till 3 o , uppträdde dessa likasåväl • å ostliga som å
nordliga kurser och dessutom lika väl vid samma siktbara väder
som då starka atmosfäriska skillnader förekonumo. Sikten
hade allts.å tydligen intet samband med de tämligen stora deviatio~lsdifferenserna.

Å trenne fartyg visade sig å samma kurser ganska stora
skiljaktigheter uti deviationen vid tjoeka och vid klar luft,.
vid ett tillfälle uppgående till 3°, men detta torde med all säkerhet haft sin grund uti de vid dessa tillfällen utförda skjutningarna med svåra kanoner, i all synnerhet som man äfven
vid flere dylika tillfällen under uteslutande klara atmosfäriska:
förhållanden kunde iakttaga deviationsförändringar hos. kompasserna. Detta utgör åter, synes det mig, ett »gif akt» för
navigeringsofficeren att efter hvarje skjutning kontrollera kompassernas deviation.
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I sammanfattning gåfvo alltså observationerna å >> Huehsceflotte >> följande resultat:
l. Någon inverkan genom tjocka på kompassernas ded:t ·
tir.n har ej kunnat upphickas.
2. Talrika observationer föreligga, genon1. hvilka på sanlma kurs samma deviation erh ållits vid tjocka och vid klar laft.
D~ir skillnader uppträdde, vore de ej större än de, som på det
i~ril(2: avar:mde fartyget äfven förekomma vid olika ohservatinnstillfäll en i lika siktbar Juft, och för det mesta hafva hiirf0r
iondra orsaker varit till finnandes.
3. Fullt användbart material för upptäckandel af ett möjligt inflytande genom tjocka på kompasserna kan blott väntas
i de fall, då vid ringa tidsskillnad - säg några dagar - och
ej fur starka skepp!s-skakningar, fartyget legat på samma kurs
och varit uti samma tillstånd, och då det därvid kunnat obsern'l':J~ en gång i tjocka och en gång i siktbart väder.
4. Uti första hand användbara äro således observationerna vid kaj eller i docka, under den förutsättningen att under
tiden fö1 de två observationerna inga förändringar inträdt uti
fartygets vanliga magnetiska och elektriska förhållanden eller
u ti dess närmaste omgifning. För öfrigt finnes redan nu , med
stöd af det föreliggande observationsmaterialet, ingen gnzncl
för clet antagandet, alt kompassen uti tjocka ej slulle uam liket
l i/!förlitlig som uti k lur luft.
Under de senare åren hafva på Kungl. Marinförvallnin- Magnetiska
mätningar
gcns föranstaltande mera ingående undersökningar af de mag.
ombord.
netiska förhållandena å kompassuppställningsplatserna å våra
stridsfartyg påbörjats, detta till stor d,el för att utröna huruvida
en skyddad uppställningsplats står, i all synnerhet å pansarfartygen, att erhålla för stridsnormalkompassen. Enligt hvad de
till dato utförda undersökningarna gifva vid handen äro i allmii.nhet förhållandena mera gynnsamma än man vågat hnppas.
Undersökningarna uti styrmaskinrummen hafva visat, att
re~ervkompassen, som där har sin uppställning, rönte å fartygen af Ä r a n-klassen och O s c a r I I en synnerligen
ofördelaktig inverkan af,
förhållande till kompassen
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(>symmetriskt placeradt, horisontalt järn, hvarigenom den oregelbundna kYadrantella deviationen erhöll ett onaturligt sL0rt
Yiirue. Sedan orsakerna härtill nu aflägsnats torde upps! ~i.ll
ningsplaiserna där blifva relatJvt goda.
Uti bifogade tabell gifves en öfversikt af de viktigaste
k,wffici enlerna för de seelan 1907 unelersök La kompassupp sL;iJ] .
ningsplalserna.
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Deflektor.

Vid en del af dessa undersökningar har cleflektor med
mycke t s tor fördel anv~indts; i all synnerh e t gäller detta för
torp edbåtarna, å hvilka, af sjö lätt rörliga små fart yg dPI oltn
iir mycket svårt a tt ulfö ra dessa mätningar m ed clevialionsmagnelometer, ly med hvarje lit en >>kny ck >> , som båten tager,
erhåller den fritt upphängda magnetnål en en ny impuls, som
gör observationen helt och hållet värdelös. I dylika fall är
deflektom helt enkelt ovärderlig.
I samband härmed vill jag omnämna, att före nedgången
från Stockholms skärgård efter förra höstens skjutskola till
Karlskrona blefvo torpedkryssaren Jacob Bagges alla tre kompasser fullständigt justerade medelst cleflektor samt att de er hållna resultaten, såväl hvacl kurser som pejlingar beträffar,
visade sig vid navigeringen vara synnerligen tillförlitliga å alla
kompasserna. Detta, såväl som erfarenheterna vid riktkraftsmätningarna å torpedbåtarna, utgör, synes det mig, en kraftig
maning för anskaffande för hvart och ett af våra stridsfartyg
al en dej'lel..:tor, detta lika lätthancllerliga som praktiskn lilla
instrument. En Clausen's univ ersaldeflektor betingar f. n . e tt
pris af 125 a 160 kronor, beroende på om instrumentet önskas
med ell er utan ställbara armar. Om vid en eventuell anskaffning för exempelvis pansarfartygen af deflektorer detta skulle
drllga m ed sig, aU den nuvarande vätskenormalkomp assen
liimpligast bör ersättas med en luftkompass, så vore d etta,
enlig L min m ening , enelast till fördel. H vad torpedbåtarna beträffar kompenseras dessas styrkompasser ej för den kvadrantelJa deviationen, hvarför deflektor å dem utan n ågon olägenhet
kan användas, och en efterjustering från styrkompassen, hvil-
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ken kompass å dessa fartyg torde vara den viktigaste, d[irefter
ske med den aktra kompassen.

A jagare och torpedbåtar har det, särskildt å styrkon:pas IJ~ths p~ten.
. l v1ssa
d ol)rvaaorna v1c
.
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yppat
,
>>
»skakfarterna
k.
s.
de
-häi;gnirigS:' synnerhet VId
anordning. ten, att kompasskifvan kom så uti skakning och vandring, att
den då och då högg med kanten emot det rörliga styrslrcrkcL
Hiirigenom blefvo rosorna så söndertrasade, alt t. o. m. helt
nya skifvor måste efter enelast obetydlig användning ersättas
med nya rosor. För att molverka denna stora olägenhcl har
firman G. W. Lyth uppfunnit och utexperimenterat en ll[Jphithängningsanordninav för kompasserna , hvilken. anordnin"
b
'
tilis visat sig bra och hvarigenom de nämnda olägenhe terna
wotverkats. Själfva denna upphängningsanordning består af
tvänne skenor, vid pass 3 mm. tjocka, 57 mm. långa och 10
mm. breda, fästade vid nakterhusets öfrc del vid p latsen för
tapplagren. Skenorna hafva vid ändarna tvänne klackar, hvardera försedel med en uppåtgående rund ståndare af vid pass 18
mm. i höjd. På hvar och en af dessa ståndare är påträdel
en spiralfjäder och öfver desamma hvilar elt ok, som fasthålles med tvänne skrufvar till ståndarna. I okets midt rör sig
på en axel en platta, i hvars nedre del ett hål, i form af en
cirkelsektor, finnes, i hvilket hål kompassens tappar l1vila.
PJaltans nedersta del bildar en tunga, som nedskjutes mellan
tncnne buffertar, fästade till de förstnämnda skenornas nedre
ändar. Buffertarna kunna röras långskeppsvägen och deras
rörelser regleras af en skruf i hvarclera ändan, hvilka skrufvar
wrJ,a på fjädrar inu ti bufferta rna. Dc skakningar , som upp
komma :l kompassen, motverkas eller upphäfvas af dessa buffertar. Skulle 's kakningarna vara alltför häftiga, motverkas
ri'.rdsen ytterligare af tvenne nedåt böjda fjädrar, lwilka sitta
fästade vid de ofvannämnda klackarna, och som verka p{t
plattan, hvaruti kompassen hänger. För att moh·erka kompassens rörelser tvärskeppsvägen äro till nakterhuset, innanför
buffertarna, fästade tvenne fjädrar, mot lwilka ändarna af
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lwmpassens tappar hvila. Alla delarne äro af metall. Firman
h:u u Hag i t paten t å denna upphängningsanordning.

Utrönandel af de s. k. jorclmagnetisl;a elementen har ge- J ordmagn e110lll det af Andrew Carnegie år 1902 grundade Carnegie-Insli- tiska forskningar.
tutionens i Washington Departements för jordmagnetiska forsk11inga r kraftiga in itiativ erhållit ett uppsving, som inom de
geografiska och särskild t de nautiska vetenskapsluetsarn~
må ~ [(~ h~ilsas med ej endast glädje utan äfven med tat:l;:sam t
·eiL[nnande. Det är hufvudsakligen det ofvannämnda departementets chef, Dr. L. A . Bauer, som uppgjort och utarbetat de
planer, efter hvilka dessa magnetiska forskningar på världs:l1ni\'en nu bedrifvas.
Till första operationsfäll Yaleles Stilla Oceanen, lwilket haf
l
under åren 1905- 07 genomseglades ej mindre än trenne ;;ån.,
,ger af departementets fartyg Galilee. Denna, en liten smäcker
l
v~;r
det
viclt
så
hade,
depl.
tons
600
om
trä
segelskonare af
möjligt, de mesta delarna af järn- och stålhalt hos rigg, skrof
·och im·entarier ersatla med tågvirke och metall.
Galilee' s expedition var ej enelast ett led uti det, om jag
så h\ r uttrycka mig, » världsprogranl», som är satt af Carnegie]nstitutionen inom elen ifrågavarande vetenskapsgrenen, ulan
ä fven elt försök att utröna med hvilken grad af noggrannhet
man ombord å elt fartyg kan verkställa deklinations- och inklina tionsobservationer. Det program, som är förelagclt CarnegieI nstitntionens magnetiska afdelning, är, att inom tio :l. femton
år skall hela jordens yta vara magnetiskt genomforskad och
a tt Yicl denna tidrymds slut äfven isogmmkrator, stödjande sig
på dessa nya observationer, öfver de olika magnetiska elementen skola kunna publiceras. För att kunna ernå ett sådant
s lorartaclt resultat insänder Institutionens sjö- . och landexped ition er undan för undan de funna observationsresultaten
t ill Washington, hvilka där genast bearbetas och kartläggas. Så
l~tmcl e man redan i maj 1907 distribuera en isogon-karta öfver
.S tilla Oceanen för 1910, hvilken karta var uppgjord med leclll ing af Galile e' s observationer.

il
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Trots att allt blifvit gjordt för att göra Galilee, praktiske
taget, »Omagnetisk », kunde man emellertid ej å henne helt frigöra sig från deviation. Hennes kompassuppställningsplatser
hade små deviationskurvoL Man beslöt sig därför uti \Vashing l.on att bygga ett fartyg, hvars deviationsfrih et skulle blifva
fullständig. Kölen till detta fartyg sträcktes å Tebo Yacht
Basin C:os varf i Brooklyn och stapellöpningen sk edde elen 12
juni 1909, hvarvid fartyget fr ån för till akter var prydt med
alla nationers i världen flaggor för att tydligen tillkännagifva
dess internationella uppgift. På stortoppen blåste Carnegielnslitutionens emblem: en röd standert med i sin miclt en hvit
jordglob, öfverclragen af meridianer och latitudsparaBeler uti
svart. Dess namn blef Carnegie.
Carnegie, som är klassificerad som yacht, är en segelbrigantin ~tf hvilek och teak om 568 tons clepl., 46,, m. lång, 10 m.
bred och 3, 8 m. djupgående. Riggen är af hampa och allt
rundhult, naglar, blod:, beslag m. m. af trävirke eller omagnetisk metall. Hon är dessutom försedd med en auxiliär-gasmotor-maskin , hvars allra flesla delar äro förfärdi;:_;;lde af
omagnetisk metall. Carnegie torde var-a det enda »omagnetiska ,, fartyg , som någonsin blifvit byggclt, och dr. Bauer kalla1·
henne uti en liten broschyr för »the most cnrious craft aflaub .
De magnetiska instrument, m ed hvilka Carnegie utrustroh för
anställande af de olika slagen observationer, äro särskildt o•:h
med ytterligt stor omsorg förfärdigade för hennes räknmg. l
synnerhet är det en s. k. »Marine Gollimating Compass », h vars
beskrifning enbart är värd ett särskilett kapitel , som lär sVt på
höjden af hvad tekniken i denna väg kunnat åstadkomma.
Betecknande är, att dr. Bauer säger s.ig ej tillmäta dr. AnschiitzKrt'mpfe's kompass-gyroskop tillräcklig noggrannhet för simt
observationer. Ej h eller finn es något dylik t instrum ent ombord , utan äro dessa alla magnetiska.
U Li augusti 1909 utgick Camegie på sin första forskningsexpedition. Dessförinnan »justerade » hon alla sina insln~nwnt
uti Gardiner's Bay, Long Island, New-York, genom atl llilder
tn~nue dagar göra flere rundsvängningar åt naturligtvis h;'tdf'·
hållen.
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De olika instrumenten , som äro uppställda å trenne, fdm
h' <orandra induktionsfria platser, A, B och C, gåfvo h ä n ·id
ncdrlllstående resultat:
Vestlig missvisning
Stäfvad
kurs

l

In klinatio n

Marin CollimatiDg Com- D efiektor
pass
Plats A
Plats C

Horizontalintensitet i
c. G. S.-enheter
Lloycl-Creak Defiektor
Dip Circle

Plats B

Plats B

Plats

l

N

11,4J 0

11 ,41°

72,02

0 ,1 823

NO

11 ,:!9

11 ,52

72,12

0 ,1823

0 ,1824

o
so
s
sw
w

11 ,,15

11 ,48

72, ll

0,1823

0,1830

NW

l

0,1830

11 ,39

11,29

72,11

0,182G

0 ,1824

11,34

11,41

72,o9

0 ,1825

0 ,18:!1

11,33

11,28

72,0+

0 ,1824

0,1827

11,32

l l ,40

72,os

0,1 822

0,1823

11,46

11 ,42

12,18

0 ,182>1

0.1 822

l

c

l

0,1826
l
0 ,1824
72,09
ll,39
11,40
Häraf framgår att, inom gränserna för obscrvaiionsfel,
fö r efinnes å kompassuppslällning,s platserna ej någon deYiation.
Carnegie's första forskningsområde bl e f N or ra A t! an ten.
Hä runeler angjorde hon New-Foundland, Falmouth, Madeira,
Bcnnuda och återkom i februari i fjol till Brooklyn, efter att
haf va genomseglat 8,000 nautiska mil och utfört observationer
a ej mindre än 152 sjö-stationer. De gjorda observationerna
iiro af ofantlig betydelse och af stort intresse för sjöfarten,
ly de hah·a ådalagt så stora fel hos de hittills publicerade
isogon-kartorna öfver traden mellan New-York till England, att
de äro en allvarsam fara för navigeringen. Det har således
konstaterats, att å denna trade blir ett fartyg , på gnmcl af felet
uti m issvisningen, satt nordvart, vare sig del kommer ost eller
Yiist ifrån. Så t. ex. kan ell fartyg på höjden af Cap R::tce,
~e \Y-F ounclland, till följd af missvisningsfelet, befinna sig 10 a
20 mil nordvart ur kursen, allt efter omständigheterna, om det
ej u n der någon längre tid kunnat få astronomiska ob~;ena
lioner.

iliedeltal
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De observationer, som gjorts ombord å Carnegie, hal\·a nf
m~~ndigheterna i de länder, som publicera magnetiska Yhrldskartor, antagits såsom korrekta.
Den 20 juni 1910 startade Carnegie på en ny expedition,
nämligen en tre -årig kryssning rundt jorden. De värlcV;haf,
till hvilka hon häruneler konuner att förlägga sin verksamhel
blifva Södra Atlanten, Indiska och Stilla Oceanerna. F. n.
torde hon befinna sig någonstädes mellan Sycl-Amerikas ostkust och Kapstaden, där hon skall inträffa i slutet af demw
månaden. I juni 1913 skall hon vara åter vid Long Island.
Huruvida ett så litet innanhaf som Östersjön ingår uti
Carnegie's program, torde väl ännu ej vara afgjorclt, men det
är jn att hoppas, att de magnetiska förhållandena där äro
af den vikt, att vi en dag få se hennes smäckra, hvita skrof
med cleiss vetenskapliga sinnebild å stortoppen angöra våra
l~t1s t er!

_Yärlds-ticl- .
I anslutning till den föregående årsberättelsen får jag med
s 1gnaler
.. . on1namn
..
d a ·f"orslaget on1 luonmneter-rcglc. t per c.1c.1a, a tt· uJ e t c1an
gms .
.
'rmgnr u le på världs ha f ven genom afgifvande af gnistsignalEx
>

från Eiffeltornet i Paris behandlats uti den franska vetenskapsakademien, och har frågan genom ett nytt förslag af Mr.
flon q u el el e la Go y e fått ett iin mera aktuellt läge. Mr. de la G.
skrifver u ti >> Comptes rendus hebdomadaires des sea ner::> dc
l'Acadbnie des sciences t. CXLVI, N:o 13 » delvis följande :
>En kort återblick öfver u tvecklingen af longitudshcsHimningnr visar, Rtt dessa bero af tillförlitligheten hos det ur,
l~silJ, et angifver tiden för den första mereclianen; genom felnktig::~ uppgifter från sjö-uren hafva många fartyg utsatts . för
fara. Skulle ej den trådlösa telegrafien på land som på sjiin
och till och med för hela jorden kunna angifva ticlen för en
första meredian?
De Hertzka vågorna från Eiffeltornets i Paris gnisttelegrafstation hafva 2,000 km. räckvidd, hvilka genom öknin~ af
strömstyrkan låta sig fördubblas.
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Om man nu t. ex. å Piken på Teneriffa på 3,710 m. hiijd
:inrättade en station med till sjöss förande >>känselspröt» af
H lm1., så skulle den nuvarande räckvidden lätt blifva tiojuJJl•laci , d. v. s. signalerna skulle nå antipoderna. Det skull~ ej
har handla om en gnisttelegrafstation för världsbruk, ular.
l}lott om en enda dagsignal af utomordentlig intensitet, nngif-vancle tiden för den första meridianen. Denna tidssignal måste
al'~if\-as vid midnatt, på det att den på sin väg uti alla fikinin gar nmd t halfva jorden ej skulle röna något inflytande af
solens verkan på den elektriska vågen. Tidsignalen måste ntra
8n internationell sådan, d. v. s. blott angifva tiden för en
fas islagen första mererlian och ej omedelbart efter hvanmnat
de olika ländernas tider.>>
Presidenten uti kommissionen för trådlös telegrafi, Mr.

ReC(Jlferel och chefen för marinens tekniska byrå, ·1mira1
Cosclwrcl hafva uttalat sig för möjligheten att utsända tlenPH
'~irlcls-tidsignal. Amiral G. anser det ej nödvändigt att anvrincla Piken på Teneriffa, ja tror t. o. m . att berget förr är till
skada, då däremot en 6 km. lång, flack, framför hvilket som
hälst berg liggande hafskust, skulle blifva lämpligare och föresth härför Gnet N'Dar utanför St. Louis vid Senegal-fhd(-US
l'l~rming uti passaclonuådet.
l hvarje fall som hälst skulle en världs-tidsignal betydligt
höja sjöfartssäkerheten . Man skulle ju kunna praktiskt pröfva
saken genom att förstärka E iHeltornets 1s tröm och förlänga dess
>> Sp röt» samt vid midnatt gifva en signal om Pariser-bden åt
de talrika fartyg, som befara N or ra Atlanten, och på så sätt
'> :lm h erfarenheter för anordnande t af en värlcls-signolstatwn.

Inom öfriga delar af navigationsvetenskapen tyckes in- Ortsbestäm-

lres~e l röra sig mest om utfinnandel af praktiska och enkla
me toder för astronomisk ortsbestämning, och får jag uti detta
hänseende referera till Tidskr. i Sjöv., sid. 21, för i år, Naut.
Ti dskr. 1910 och 1911 samt ålskilliga uppsatser uti >> Aunalen>'
Hl09 och 1910.

ning.
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Ny a distansbanor.

Uti dessa ballongseglingens och aviatikens dagar har h elt
naturligt ortsbestämning, om jag så får säga, uti luften Jl1 ed
allvar trädt fram på dagordningen. D å det inom K. Örlogsmannasällskapet ännu ej finnes någon särskild afdelninQ· som
upptager denna nya vetenskap, hvilken benämnes lufts:~linq,
anser jag mig här, utan alt hvarken kunna eller böra ingå på
några detaljer, dock omnämna, alt man allt mer och mer uti
de mera framstående, utländska nautiska tidskrifterna :l terfinner långa velenskapliga afhandlingar om astronomisl;:.t ortsbestämningar i ballong. Särskild t ~i r u Li »>la--\Vocheil-rnnc lschau '' n:r 4 och i ,, IlJust•ierten Aeronautischen Mitteilungt>n »
hiif1. 22 för 1909 samt nu senast i ,, Annalen der Hydrographie
und Marilimen Meleorologie '' h ~iflena 11 och 12 för 1910,
e tt ilislrument, uppfunnet af Dr. Alfred Brill uti Frankfurt a m
Main, beskrifvet, hvilkel instrument b elönades med ett r;·,r~ta
pris p å den internationella luftseglingsutställni ngen i Fra n l'fnrt am Main. Instrumentet beskrifves 1såsom synnerligen
hit1handtcrligt och dess handhatvande lätllärdt äfven af lekEJän och kan naturligtvis äfven användas för nautiskt bn1k
samt utgör ett bekvämt ås kåclningsmateri ~tl vid studiet 8f gl·ografisk orientering.
Uti det ofvannämndn häftet 11 af ,,,-\nnaleJH förekon~mer
~i fven beskrifning å ett a nnat instrument för samma ämlam:\1
nf O. Voigt.
Båda afhandlingarna anbefallas till närmare studim1; fö r
s~irskild l. inom Juftseglingskonsten intress erade.
För att erhålla såväl större djup som åfven längre disi:ws
och störrE' utrymme, hafva tvenn e distansbanor för farltJrols
allshilland e anordnnts och medelst triangulering uppmätts ~~lan 
för inloppen till Karlskrona. D en ena af dessa banor löper
emellan Hasselö kyrka och Utklippans fyrtorn och är 5," 2 _1
elistansminuter lång med en tvärafskärning äfven på 3', 0 8 ; den
a ndra , som befinner sig utanför västra inloppet till Karlskrona,
är ;3',1G1 Wng. Äfven har den gamla dislansmilen Kmwsl.dmen--1\oholmen genom triangul ering kontrollmätts ocl~ bl'~-
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funnits vara riktig. En distanskarta med fullständiga beskrifningu· öfver samtliga distansbanor såväl i som utanför Knrlskrona sk ärgård är uppgjord och kommer aH åtfölja hY;n·Je
f:n·tygs sjöhandlingar.

II.
Sjöfart.
Det Yar ett suenskt fartyg, prydt fr ån för till akter med
llaggor och vimplar och med d en kära blågula stolt svajande
frå n masttopp en öfver dem alla, som n ågon dag i början af år
HHO högtidligt öppnade den nya kanal , som nu sammanb;ndrr
den m ex ikansl.;:a viken med staden Houston, Texas, och hviL kcn skeppskanal under namn af Buffalo-Bayon-ca nal byggts
liir omkring 2 millioner dollars under den svenske ingenfiren
,!acohson s ledning till ett djup af 18 1 / 2 eng. fot. Fartyg(~!_ var
Giifle-ångarcn Diset.
Jag anser denna händelse vara ett godt tecken :fC.r Yår
s \·enska sjöfart, och det är m ed glädje som det kan konstateras, att året 1910 ej jäfvat de förhoppningar om ett uppsving
r;_·~ r den svenska sjöfarten , som alltsedan detta århunclradP ~
hiir j:m varit uti e lt stadigt stigande.
Utan att här medtaga den sjöfarts-statistik, hvilken börjat
hliha traditionell uti denna å rsberä ttelse, och .s om för hvar och
en dels kan återfinnas uti Sveriges Skeppslista 1910, dels ock
J e<logjorts för såväl i dagspressen som i Tidskrift i Sjöviisendl't (1 häftet 1910}, skall jag här söka gifva en kultfatlad
iif,·crsikt öfver vår svenska sjöfart och särskildt relatera dc
strä h-anden, ,som inom landet under det gångna året gjorts, för
ntt i alla afseenelen gifva fart åt och höja densamma.
. Vi kunna då först anteckna, att, ehuruväl antalet fartyg
m m skas, stiger dock tonnnget allt fortfarande, och hafva härvid
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f·ngarne nu tagit lofven af segelfartygen med öfver 50(),000'
bruttotons. På grund af att våra exportvaror till största delen
l>esl:l af så skrymmande gods - järnmalm, trä, tuktad slen
m. m. - går ännu en mycket stor del bäraf i utländsk freddfart och såsom en gifven följd sker äfven en stor del af
var import af stenkol, gödningsämnen, kolonialvaror 11!. 111.
å främman d e kölar. Särskildt gäller detta om det seglande
lonnnget, men såväl detta som å ngaren har fått en farlig m ed·
tiiflare ähen på de längre traderna af den sjögående prt1mc·n
I \'art land synes denna fartygstyp ännu alliför litet !Jcal;t:td
och icke utan skäl betraktar man hos oss med en viS.'i molvilja de försök, som från tysk och dansk sida gönvs alt införa
pråmtrafik på nord- och östersjö-hamnarna. Ty med d essa
s. L. Läk/are vill man ju förnämligast vinna nya möjligheter a tt
koneentrcra den stora sjöfarlen på Hamburg och Köpenhnmns
frihamnar.
Det, som emeller tid ger den sista bestämda prägeln af den
svenska handelssjöfartens utveckling, är tillkomsten af de
fasla transoceana linjerna. Det vill synas som om el! McrYii ckande till lif af de gamla »ostindiefararna », ehu ru i a mlf\ n
form, alltmer och mer äger rum, och de svenska oceanlinjerna
hafva redan vunnit välförtjänt berömmelse för sin ulmii!·kta
vård af lasterna, och just denna omsorg torde vara en af de
förnämsta orsakerna till våra linjers förtroende och framgång_
Sådana fartyg som Volm/h Thom, Sir Ernest Cassel och
J\ nrdstjcrnans (J obnson -linjen) vackra, välskötta ångare, h Y ars
sista förvärf är d en största, å svenskt Ya r f nybyggda :lnga i'C" Il
Axel Johnson , hafva i utlandet väckt berättigadtuppseende och
kunna vara en prydnad för hvilket land -som hälst.
Det förefaller mig som om just dessa fasta transoceana
~mgbiltslinjcr skulle synnerligen , såväl från köpmans- ::.om rederisynpunkt, lämpa sig för ett land med så betydande fraktfart, både l1Yad exporten som importen beträffar, som v:'trl .
Det iir därför att hoppas, att dessa våra egna fartyg skola,
(\111 ~in långsamt, vinna alltmer och mer terräng för så viil den
egna, reguliära fraktfarten som äfven mellan de olika utländska
h:unnarna.
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Den senas te nyheten å den större, fasta linjetraden är för slaget om bildande af en direkt fraktlinje mellan Sverige och
Nord-Amerika, till hvilket initiativet tagits af skeppsredaren
Dan Broström i Göteborg. Den 26 sistl. januari hölls bolagsstämma med aktietecknarna, men ehuru minimikapitalet,
1,250,000 kr., redan var öfvertecknadt med 100,000 kr. konstituerades ej bolaget, utan beslöts att frågan härom skulle t. v.
hvila. Emellertid lär afsikten vara att insätta fyra ångare om
ej mindre än 9,000 tons hvardera på traden ifråga.
Den för fyra år sedan tillsatta kommitten »för afgifvande Sj öfartskommitten .
af förslag till beslämmelser angående kontroll å fartygs 's jöduglighet äfvensom därmed i samband stående ärenden », har
a fslutat sina arbeten och torde i dagarne hafva till regeringen
inhimnat si tt betänkande.
Enligt i tidningspressen synliga meddelanden lär della ],cHin kand e innefatta flera genomgripande förslag af störs ia bety delse för den svenska sjöfarlcn, såsom :
förordn.i ng om hvad i vissa afseenel en skall iakttagas Le1riiffande fartygs sjövärdigh et, utrustning och lastning;
förordning , innefattande lilläggg till förordningen den 26
okl. 1906 angående åtgärder till undvikande af ombordEiggning
sa l!1 \ signaler för angifvande af nöd å fartyg;
instruktion för kommerskollegii sjötekniska biträde;
lag om tillsyn af fartyg.
Intresset för sjöfarten inom så god t som alla dess omrttden Sjöfartsintresset.
iir i vnrl land äfven i själfva verket m ycket stort. Så väl llti
den dagliga pressen som uti nautiska tidskrifter möta~,; vi af
utläggningar och yttranden om än den och än den a,f sjöfartens alla grenar, såsom om sjöfolks rösträtt utan personlig
inställelse, roderkommandot, fyrskeppens storlek, befälsfrågan,
storm varningssignaler, skolskepp, skeppsbyggnadspremier, JW vigaiionsslwleväsendets ombildande m. m.
E n redogörelse lwar för sig utaf alla dessa olika fr:\ gor
s k:1lle kl·ätva alldeles för mycken både ti d och utrymn;e, :in
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hva( 1 som är tillmätt inom ramen för denna årsbcriHtclse,
d1unJYäl hvarje fråga i och för sig säkerligen af sjöfartens
m:'tlsmäu nog har att påräkna mycken uppmärksamhet.
H vad särskild t skeppsbyggnadspremier såsom me el el aLt
höja sjöfarten beträffar är motion härom framlagd för årets
Hiksdag, och beträffande navigationsskoleväsendels omorgani~ation framlägges K. proposition härom Mven vid denna
H.iksctag.
Sjöolyckor
,\11 världens sjöfart måste uti mera eller mindre grad i
.och bärgnin· form af fasansfulla skeppsbrott och andra sjöolycka;: erliigga
g ar .
trihnt till hafvens gudomligheter. Särskilclt har 1910 varit ett
sorgligt år uti detta hänsendc, och enligt Lloyds lista har det
g:ingna årets skeppsförluster öfverstigit alla föregående ars :
förlusten i material uppskattas till omkring 6 millioner pund
sterling. Äfven för våra kuster har 1910 års senare, stormiga
hälft varit mycket ödesdiger, och sådana skeppsbrott som Sifl.:as
å Kopparstenarne, Cedrics uti Ålandshaf, Ariels i Gäflebukten
samt Bardowic's på Högkallegrund, för aU ej nämna en massa
andra, torde ännu lefva friskt uti sjöfartsintresserades hågkomst.
·Såsom en motvikt mot dessa dystra fakta kan det konstateras ,
att bergningsverksamheten under 1910 varit både liflig O(:h r;ifvit goda resultat. Särskillit torde vårt Neptunbolag skurit nya
lagrar uti sin gagnerika vcrl,samhet såväl vid de egna s triinderna som uti utomlandsfarvattnen, och saknar det !;iikerligen
ej silL intresse att i samband härmed relatera några af bolagets
större bcrgareföretag. Uti utlandet har Neptunbolaget arbetat
tillsammans med det danska Switzerbolaget och det tyska
Norddeulscher Bergungs Verein på så sätt, att uti Nordsjön
l1afva dessa trenne bolag bevakat kusterna fyra månader hvar,
och i Medelhafvet hafva året om samarbetat hå svenska, två
danska och fyra tyska båtar.
De största bärgningsar beten, N ep tunbolaget under förra
året utfört, hafva varit bärgningarna af de stora atlanterångarna
Minnelwlw och Cyclops. Minnehaha strandade den 18 april
vid Scilly Island i Engelska kanalens västra mynning. Det var
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v}ildigt fartyg med en stor last. Fartyget var värderad t till
'75,000 p. st. och lasten till icke mindre än 150,000 pr. st. Belos
beordrades dit och i förening med en engelsk bärgningsånga re
vidlog nu elt lika vackert som lyckligt bärgningsarbe k. Det
d rog dock ut på Liden nära nog en hel månad, ty först den
:1 maj kunde nämligen den strandade ångaren flottag~•:,; och
f,jras in till Soutlfampton för alt dockas.
Cyclops bärgning var ett fullt lika vackert arbete. Denna
jfttteangare på 5,700 reg.-lons befann sig på resa från England
till Kina· med last af styckegods, värderadt till 160,00\1 p. st ..
d a d en i början af februari strandade utanför .Jedda!-: i Riltla
ln_tvel. Hennes, som då låg stationerad vid Syra, skyndadl' till
l1jålp och lyckades täta och flottaga den strandade :'\n;,;aren,
·s ä alt den kunde fortsälla resan och först i Hongkong bel1•.:ifd e gå i docka.
E tt annat stort arbete var bärgningen af Southern Cross.
Denna ångare strandade själfva julaftonen 1909 utanför Vigo
i Spanien. Arbetet med bärgningen af detta fartyg och dess
last ,d rog ut ända till i april månad, men så blefvo äfven båda-tlera bärgade.
Äfven vid bärgningsarbe tet af världens största seglare, den
fe mmastade tyska fregatten Preussen, som först kolliderade
med ångaren Brighton och därefter dref på grund utanför
Dover, tog Belos en verksam och vacker del, ehuru detta bärgningsföretag dock slutligen omintetgjordes af storm och sjö.
Att Neptunbolaget s ångare äfven å hemlandets kuster
varit uti full verksamhet kan rapporteras, och sådana vackra
härgningar som ångaren Söderns vid Öland, den belgiska
lim bos å Hoborgsrefvet vid Gottland och nu senast Ariels uti
Cäflebukten göra bolaget all heder.
Att bärgarelönern a för :;tllt detta vackra arbete till sjöfartens nytta motsvarat mödorna är att hoppas.

d t

En amerikanare, Leon Dian, föreslår att belysa infarts- Fyrbelysning under
viigar till hamnar medelst under vattenytan anbrakta clel\trisha vattnet.
lampor.
23
Tidskri ft i Sjöväsenclet.
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I st. f. de hittills använda lysbojarna vill Dion vid sidan
af farlederna förankra elektriska strömkab~ar, på hvilka med
bestamda mellanrum lampor äro fastsatta så djupt ned , n tt
äfw~n de slörsta fartyg skulle kunna passera öfver dem.
F11
sådan lampa består af en rörformig, bojformad flytkropp, som
i öfre ändan uppbär en lins och i den undre ändan, uti linsens
brännpunkt, ett elektriskt ljus. Ljuset utsänder genom linsen
ett vertikalt strålknippe, hvilket på vattenytan framträder såsom en ljus fläck , och alltså där skall ersätta lysbojen. För att
utmiirka olika sidor af farvattnet kunna ljusen äfY<>n Ynra
färgade. Den elektriska strömmen lämnas från en dynamo maskin i land. Lamporna kunna anordnas huru tätt man
önskar. Af uppfinnaren anställda försök lära hafva ådagalagt
att två a tre lampor för hvarje distansminut äro fullt tillräckliga, för att angifva konturerna af en någotsånär rak farled .
Strömkabeln kan förankras stadigt på ~jöbotten, under det :11 t
lamporna äro böjligt förbundna med kabeln, på det att
de skola kunna följa med vattnets rörelser. Lamporm1s fly lkraft medgifva, att de erhålla ett upprättstående läge, utan att
utöfva någon dragning på strömkabeln. Denna undervattens belysning torde gentemot lysbojarna hafva den fördelen, att
Mven undervattensbåtar kunna styra efter densamma samt att
elen vid krigstillfällen kan från land tändas då egna fartyg skola
in- eller utpassera och släckas om en fiende befinner si; i
niirheten.
Sjökortens
Den 15 april 1908 ingåfvo Kungl. Lotsstyrelsen, chefen f.:ir
framtida ut- u"'J.anns
.
t a b en, mspe
.
l;, t"oren f"or fl o tt ans o"fnmgar
.
ti'll S.J...)SS oc l1
seende. Cl lClen
·
f"'
S"'k
l .,.,.
· e tt gemensarat ytl·or JO ·artever k et tJ'Il K ung.
maj:t
rande och förslag angående en del till dessa myndighe'er h:oin ·
skjutna spörsmål om, bland annat, dels skalor för de allmiiuna
sji'lkorten, dels ock på hvad sätt och till hvad uts!.riickning
djupförhftllandena inom de ur försvarssynpunkt viktiga, l!Wn
för handelssjöfnrten oviktiga skärgårdsområdena bord e unelan dragas allmänhetens kännedom.
Sedan kommissionen för de allmänna kartarbe lena id ven
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y ttrat sig om de of vannämnda förslagen, utgaf Kungl. l\Inj :t
den 12 feLruari 1909 en förordning om hvilka grunder, som
skola iakttagas vid nygravering och rättelse af de sjökort, hvilka skola Lill allmänheten utlämnas. Dessa grunder äro:
att h:om dc områden, som å bifogade karta omgih-ils med
punkterade kurvor, i nygraverade kort icke några dj11psili'ror
eller undervattensgrund skola finnas utlagda, och uti nu utgifna kort nyupptäckta grund icke skola utläggas eller ri.itlelse
ske beträffande djupförhållandenas beteckning;
att inom de områden, som å samma karta omgifvits nwcl
fulldragna kurvor, icke några grund på större djup än ~),u meter
under vattenytan skola finnas utlagda i nygraverade kort t'ller
råttas i nu utgifna kort;
att ej mindre ofvannämnda inskränkningar i cljupföthållandenas angifvande tydligt tillkännagifvas im äfven att gränserna för de olika områdena på lämpligt sätt utmärkas å <;jökorten;
att, för elen händelse af en eller annan orsak iindring
ifrågasättes i gränserna för berörda områden, frågan härom,
jämte yttrande cläröfver af Lotsstyrelsen, chefen för Marinstaben , inspektören af flottans öfningar till sjöss och chefen för
Sjiikarteverket skall öfverlämnas till Kungl. Maj: ts afgi'rande .
Förordningen finnes angifven uti Bihang till Svemd, Författningssamling N :r 58, hvilke.t utkom från trycket den 3 \)ktober 1910, och äro härvid bifogade 4 st. öfvertryck af sjöktn·ten
n :ris 7, 2<1, 38 och 39, å h vilka de af förordningen berörda
skiirgårdsområdena närmare angifvits genom röda och nl.i
linjer.

För blott elt par år sedan utkom ett arbete af kommen- Svea kanal. [
clörcn C. C. Engström, benämndt Svea Kanol. Detta arhcll',
lwilkel afhandlar ett förslag om anläggande af en sto·arlncl
hafskanal emellan Kattegatt och Östersjön för stora, sjiigi\ende
far tyg, har nu komPletterats m ed en Andra del, äfven cien benämnd Svea Kanal. Anledningen till att kommendör Engstr0m
u tarhcl~l äfven denna andra del, till hvilken fogals en stor
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mängd tabeller, profilritningar och kartor, torde väL utom afsikten att fullständiga den första, hafva varit den omilda kntik,
för hvilken lwmmendörens förslag varit utsatt af den, af K.
M: t tillsatta kommitten för undersökning af fördelarna af en
Svea-Kanal. Kommendören 'häfdar, att denna kritik ej vänder
sig direkt emot hans förslag , utan mot andra projekt, som ej
hafva med hans förslag att göra samt att kommitten var tillkommen i afsikt att skaffa en form, för att bringa fr8gan ur
viirlden.
Härmed må nu vara huru som hälst, ett står dock fast
oeh kan ej bortresonneras, och det är elen entusiasm, elen
uppoffrande och outtröttliga energi och den noggrannhet, me<l
hvilken den 84-årige förslagsställaren framlagt sitt viirdcfulla
verk. Som detta, enligt min åsikt, skulle förlora på att fragmentarisk t refereras, vill jag i denna min årsberättelse inskränka mig till att rekommendera verket, i dess helhet, till studium,
viss om, att det går hvarje intresserad som det gick mig, nämligen, att han lägger det ej ifrån sig förrän det är genomläst.
Den sista
nyheten.

Till slut ber jag att såsom den allra nyaste af alla nya
fi_\reteelser inom sjöfarten få för auditoriet omnämna, att nti
Köpenhamn har en viss, fru Agne/e von Bcmditz förvärfvat sig
de danska marinmyndigheternas »patent» som kapten och
samtidigt rättigheten att själfständigt utöfva högsta hefiilct på
en af danska staten subventionerad postångare i Isefjorden.
Denna dam torde dock ej vara den första, som inkräktat på
sjökaptenernas område, ty i Amerika finnas sedan flere år tillhaka lagligen utexamineradt kvinnligt befäl uti handelsflottan,
oeh därute, i de obegränsade möjligheternas land, lär dc~t fin·
nas en mycket omtalad skonare, som föres af en kvinna, och
hvars besättning utgöres af hennes sex döttrar.
Karlskrona i februari 1911.
Carl Leche.
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Om färgsinnesundersökningar med
färgade sken.

I engelska marinens senaste årsrapport, >>Statistical Report
of the Health of the Navy », finner man en uppsats af Fleetsurgeon Pr gn under rubrik: »Tests for colour vision ». Den
ger en god inblick i den mycket diskuterade färgsinnesfrågans
utveckling och nuvarande läge i England och berör äfven något
förhållandena inom andra länders örlogs- och handelsmariner.
I det följande vill jag söka att i största korthet referera det
,·äsentliga af uppsatsen samt att i anslutning därtill med några
or d b eröra färgsinnesundersökningar med färgade sken i allmänhet samt undersökningarna angående färgblindhet i vårt
eget land.
F ör den, som möjligen blott som undersökningsobjekt fått
m\gon erfarenhet af det hos oss officiella färgsinnesprofvet med
scfir garnsdockor, tor de inledningsvis n ågra ord om detsamma
n u a p å sin plats:
Ögats förmåga att särskilja färger , d. v. s. ljus af olika
bry tbarhet, kallas färgsinne. Af hvarje färg förek ommer genom
'-"aria tion a f ljusstyrkan och färgmättnadsgraden talrika n yan'er. Gen om blandning af olika färger i olika proportioner uppkom m a vidare ett stort antal färgtoner. Färgblindt är det öga,
som ej, som ett nor malt, kan särskilja färger. Man skiljer m ellan förvä rfvad och m edfödd färgblindhet ; af dessa är den senare elen oftast för ekommande och den , som här företrädesvis

-354-

intresserar oss. Den medfödda färgblindheten kan vara total
och partiell. I det totalt färgblinda ögat utlösa färger ingen
färgförnimmelse, men väl en ljusförnimmelse: färgen synes endast mörkare eller ljusare, hvitaktig, grå eller svart. Vid den
partiella färgblindheten är färgsinnets känslighet för en v1ss
färg eller vissa färger mer eller mindre nedsatt eller kan förnimmelsen af dessa saknas helt och hållet.
Allt efter den färgsinnesteori, man lägger till grund för
klassifikationen af de partiellt färgblinda, erhålla de olika namn.
Med förbigående häraf vill jag blott nämna några ord om d e
grupper, som äro de allmännast förekommande och de praktiskt viktigaste, nämligen de röd- och grönblinda, desto farligare för sjötjänsten, som ju rödt och grönt äro lagda till
grund för vårt signalsystem. Beträffande dessas färgsinne förhåller det sig icke så, att en rödblind är blind blott för rödt
och en grönblind blott för grönt, som man möjligen skulle
kunna tro, utan så, att för båda te sig ett visst rödt, grönt eller
gult ungefär som mera eller mindre ljussvagt grågult. En intelligent färgblind har lärt sig att någorlunda väl skilja mera
mättade färger från hvarandra, hvarvid han ledes af färgens
ljusstyrka. Föremål af samma ljusstyrka, men af olika färg,
förväxlar han däremot med hvarandra, »förväxlingsfärger».
Och det är denna den färgblindes egenhet att förväxla vissa
bestämda färger med hvarandra, man lagt till grund för bl. a.
sefirgarnsprofvet, som jag här i största korthet, efter Holmgren,
vill heskrifva:
Fullt dagsljus erfordras. »Den föreskrifna sefirgarnssatsen
- - lägges omblandad i hög på - - passande underlag af
tillräcklig storlek och neutral, eller åtminstone icke alltför utpräglad färg.» Den som skall pröfvas nmdervisas först om
profvets beskaffenhet». Undersökaren »Ordnar den gröna profschatteringens fem dockor bredvid hvarandra i sin öppna
hand », förevisar dem och uppmanar vederbörande att >>taga
noga ögonmärke på dessa dockor». »Sedan profdockan n:r I
(den ljusaste nyansen i schatteringen) hlifvit lagd afsides: ungefär en fot från högen, inblandas de öfriga fyra i denna; och
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består profvet nu däri att skyndsamt åter uppsöka desamma
samt lägga dem-- till den afsides lagda profdockan.>> >>Den,
som utan tvekan, säkert och raskt utför detta prof regelrätt
och felfritt, har normalt färgsinne. Den däremot, som begår
det minsta fel, måste underkastas ytterligare prof.>>
Om den undersökte i stället för de rätta gröna eller jämte
dem tager förväxlingsfärgerna grått, grågult, gulgrönt, smutsgult och gulbrunt är han färgblind och måste underkastas ytterligare prof. På samma sätt som förut med grönt pröfvas nu
med en purpurdocka af medelnyans: Prof IL Om den undersökte väljer blott purpurdockor i olika nyanser, kallar man
honom ofullständigt partiellt färgblind. Om han däremo tjämte
purpurdockor väljer äfven mörkare blå och violetta dockor, är
han rödblind; väljer han vid detta prof, jämte purpur, grå,
gröna och blågröna dockor, är han grönblind; och väljer han
rödt och orange, är han violettblind, en form af fullständig
partiell färgblindhet, som i likhet med den totala färgblindhe ten är ytterligt sällsynt.
För alla europeiska mariner, utom Italiens och Greklands,
s kola finnas bestämmels:er angående uteslutandet af färgblinda
fr:\n sjötjänsten, samt dessutom Förenta staterna och Japan.
(Seebeck-) H olmgrens sefirgarnsprof användes företrädesvis, antingen enbart eller omväxlande med och kompletterande
andra metoder; i Frankrike användes sålunda, utom sefirgarnsm etoden, Dr. Le M ehem te' s chromatoscop, en apparat för undersökning med färgade sken, hvilkens konstruktion och användning äro närmare beskrifna i >>L'examen fonctionnel de
l'oeil» af Fromaget och Bichelonne. I Tyskland undersökes
med sefirgarnsmetoclen, eventuellt med färgade sken, af olika
myndigheter eller permanenta kommissioner; detaljerade bestämmelser om dessa kommissioners sammansättning, undersökning i olika instanser, ingifvande af bes:v är o. s. v. Detta
enligt Pryns uppgift. Emellertid har jag mig bekant, att man
för n ärvarande inom tyska marinen icke är tillfredsställd med
sefirg arnsprofvet; Rostocker-fysiologen Nagels jämte Gollins undersökningar lära hafva visat, att detta icke är tillfyllestgörande,
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och hafva också föranledt reglementerandet af Nagels undersökningsmetoder, på hvilka jag icke här kan ingå närmare. I
Österrike är det ifrågasatt att söka ersätta sefirgarnsmetoden
med någon annan, pålitligare. I Nederländerna har man kommit underfund med att sefirgarnsprofvet mycket lätt gifver
falska resultat, för så vidt det icke utföres på ett förståndigt
sätt af sakkunnig person. Doavers lyktprof, om hvilket jag
icke har några detaljuppgifter, användes dessutom mycket: det
skall »mest 'närma sig det, som fordras i det praktiska lifvet».
I Japan användes också ett ullgarnsprof, »ehuru icke tydligt
baserad t på Holmgrens principen.
I England bestämdes 1879 undersökning af färgsinnet med
flaggor, väl sannolikt små signalflaggor; år 1887 fastställdes.
sefirgarnsmetoden som officiell metod, sålunda fem år senare
än i Sverige. Omkring år 1890 började Buxtons »marintele chronH användas i Medical Department. Denna apparat är
i hufvudsak en gaslanterna med sex färgade glas - gult, blått,
blekgrönt, signalgrönt, rosa och rödt - vidare ett mattslipadt
glas och slutligen en metallskifva med två olikstora hål för
varierande af ljusöppningens storlek: det större hålet skall på
ett afstånd af 6 meter motsvara en ordinär skeppslanterna på
100 yards (en yard = 0, 914 meter), det mindre samma lanterna
på ett afstånd af 2,000 yards. Apparaten påminner sålunda ej
så litet om: den anordning för '' kontrollprof med färgade skeiH,
som beskrifves i »förhållningsreglerna» i K. Medicinalstyrelsens
cirkulär den 11 december 1882.
De närmare detaljerna vid undersökning med telechrom
förbigår jag här; de framgå af det följande. Emellertid skall
sefirgarnsprofve t alltid hafva misslyckats, när den undersökte
ej kunnat bestå profvet med Buxlons apparat.
Sannolikt måtte färgsinnesundersökningarna i England,
vare sig nu sefirgarnsdockorna eller telechromen merendels
anviinclts, ej hafva utfallit till allmän belåtenhet, eller också
har möjligen genom någons förvållande på grund af färgsinnesdefekt inträffat en svår olyckshändelse eller tillbud till en så-
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dan'''), nog af, i juni 1892 inlämnades till parlamentet ett betänkande af en två år dessförinnan tillsatt färgsinneskommitte.
"\f mom. 4 och 6 i denna kommittes betänkande har Board of
Trade skapat nuvarande praxis beträffande färgsinnesundersökningar i England. Med förbigående af organisationen i
olika unclersölmingsinstanser, kontroHEm af undersökames
färgsi"nne m. m., rörande hvilket jag får hänvisa den intresserade till Dr. Pryns uppsats, vill jag här lämna en kort beskrifning på Dr. Edridge-Greens lanterna, som väl sannolikt
kommit till på grund af kommittens arbete och som för fast<;;iäll::inde af undersökningsmetod pröfvats i engelska marinen.
Genom marinöfverläkare Rudbergs försorg har denna lantern::t anskaffats, hvarefter jag blifvit satt i tillfälle att något
närmare studera elensamma och dess användningssätt.

Lanternan (se fig.!) består af en metallcylinder af ungefär
19 cm. diameter och 5 cm. i höjd. Förmedels fyra oliklånga
'cfvar eller handtag kan man rotera fyra , inuti cylindern öfver
·'') Bi.ckerton t. ex. omnltmner i »British medic::~l journal» en engelsk sjöofficer, som bestått sefirgarnsprofvet, men som vid ett kritiskt
tillf illle förväxlade grönt med hvitt.
(Oloff, Marine Rundscbau 1910).
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hvarandra placerade skifvor. Den öfversta skifvan, som vrides
rundt med den innersta, korta,s,t e vefven, har i periferien 8 lika
stora hål, ett tomt, ett med hvitt, mattslipadt glas, elt med reffladt glas, 5 med »neutrala » glas, n:r 1-5. De tre undre skifvorna hafva äfvenledes hvardera i periferien 8 lika stora hål: ett
tomt, hvardera ett gult, grönt, »signal»-grönt (något blågrönt),
blått, purpur, rödt l, rödt 2. I metallcylinderns öfre och undre
vägg finnas två midt för hvarandra belägna hål, lika stora som
de i de rörliga skifvorna, d. v. s. 2 cm. i diam. Genom det undre
kastas ljuset från en 16-ljus glödlampa (220 v.) in i cylinder och,
för så vidt hålen i de inre skifvorna äro inställda, ut genom
det Cifre hålet. Denna glödlampa är under metallcylindern innesluten i en svart bleckhylsa; för det öfre hålet ett diafragma
med cirkelrunda hål från l mm. diam. Dessa hål skola
motsvara en lokomotivlanterna af 5 1 / 2 eng. tums diam. på
600, 800 och 1,000 yards, när den undersökte är placerad
på 20 fots afstånd från apparaten. På metallcylinderns tak
är a'p terad en liten spegel i 45 ° vinkel mot det öfre hålet samt
·e n indikator, som vid vefvarnes olika ställning angifver det i
horisontell riktning reflekterade skenets färg, mättnadsgrad och
ljusstyrka. Genom att t. ex. ställa in de tre yttre vefvarna på
»r ed 2 » och den innersta på »ground » (= det hvita mattslipade
glaset) erhålles den mest mättade, ljussvagaste röda. De 5 neutral:>. glasen skola representera positionslanternor, sedda genom
dis eller dimma af olika grad, det mattslipade genom tjocka och
det refflade genom rägn. Ett stort antal kombinationer kan sålunda erhållas. Undersökningen utföres i mörkrum, unders·ökningspersonen på ett afstånd af 15-20 fot från lanternan, antingen så, enligt Dr. Pryns beskrifning, att den person som skall
pröfvas uppmanas att säga namnet på det sken, som åstadkommes med lanternan, eller så, som det brukas i amiralitetet, att
undersökningsperso nen uppmanas att säga skenets färg såväl
som att taga ut en docka af samma färg, ej nödvändigt samma
nyans, ur sefirgarnshögen (»as well as to match it with a
skein of wool») . I det senare fallet bör man af undersökningsrummet afbalka en del med en svart skärm från golf till tak
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Jör placering af lanternan i mörker samt låta den, som skall undersökas , stå vid ett bord med sefirgarnsdockorna i godt dags ~
ljus med likväl så, att han bekvämt kan se de färgade skenen
inne i mörkret. Vidare nämnes, att man bör undersöka ett öga
i sänder. Om metoden säger Dr. Pryn, att den är »rapid, satisfactory and convincing ».
I jämförelse med den äldre apparaten, Buxtons telechrom,
erbjuder den nu beskrifna, Edridge-Greens lanterna sålunda
betydligt större nyanseringsmöjligh eter. Kombinationen »rödt
l » och »neutralt 4>> säges väl lämpa sig att upptäcka bristande
känslighet för rödt: »Undersölmingsper sonen har att närma sig
lanternan till halfva afståndet, innan det röda skenet tydligt
skönjes». Jag antar, att författaren här har underförstått: med
minsta ljusöppningen, l mm. diam. I allmänhet hafva de
neutrala glasen, kombinerade med färgglas, befunnits särskildt
lämpliga att sätta de färgsinnesdefekta på det hala. - Med
Edridge-Greens lanterna, säger förf. , är det >> less necessary to
require matching with wools. Still, the practice is regarded
as useful. \Vhen a person has difficulty in giving the colour
n name, he should be asked to match. If his colour vision
hc normal he will do so without hesitation >> - . I det följande
Yill jag återkomma till det nu citerade, principiellt viktiga uttalandet i Dr. Pryns uppsats.
Af det redan anförda framgår sålunda, att man äfven flers tädes utomlands fortfarande använder sefirgarnsprofvet i oföriindrad form, flerstädes funnit detsamma otillförlitligt samt sökt
och ännu söker att med andra metoder, mer eller mindre
komplicerade anordningar, ersätta detsamma. Det har ofta
paståtts, säger Dr. Pryn, att färgblinda personer skulle kunna
gå igenom sefirgarnsprofvet; detta är likväl icke hans erfarenhet. Ehuru äfven jag hört omtalas fall, där färgblinda skulle
hafya oanmärkt kunnat passera sefirgarnsprofvet och t. o. m.
redan varit eller sedermera kommit i besittning af intyg på
normalt färgsinne, är det för mig ganska svårt att tro , att
personer med gröfre färgsinnesdefekter, såsom röd- eller grönhlincla, skulle kunna släppas igenom vid en exakt utförd färg-
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sinnesund ersökning enligt Holmgren s föresk rifter. Det är ·u
möjligt att metoden ej är nog skarp hvad beträffar det centra~a
färgsinnet , men man måste vara böjd att misstänka ett onKtigt handhafv ande af metoden från undersöka rens sida, val-e
sig på gr_und af bristande kännedom om metodens detaljer
och ett mmdre rigoröst iakttagand e af de bcrifna direktiven eller
pa grund af någon defekt i undersöka rens eget färgsinne , eller
också möjligen på grund af uraktlåten het från undersök arens
sida att kon trollera den undersökt es identitet; och för öfrigt,
ht~~· mycket han än söker kontroll era, kan han möjligen ändå
hJJi,·a lurad. Slutligen är det ju ej alls otänkbart , att en person, som förvägrats intyg på normalt färgsinne, genom »lån »
e:ler andra mindre honnetta manipulat ioner förskaffar sig ett
metoden
En exakt färgsinnes prötning med sefircrarns
sadant.
b
.
.
..
ar I VIssa fall enligt mitt förmenan de en både svår och ansvarsfull und,ersölm ing, som kräfver erfarenhe t, uppmärks amhet
och noggrann het af undersöka ren i lika hög grad åtminston e
som å.tskilliga som specialisti ska betraktad e undersökn ingar.
Och VIdare fordras det, för så vidt jag vet, i vårt land intyg
om normalt färgsinne blolt för läk are som söka till järnvägsoch marinläka rljänster, medan hvarje svensk legitimera d läkare
~~an, oafsedt om han själf äger ett sådant intyg eller själf
:tger fullt normalt färgsinne, ulnirda intyg om andras fä r gsinne.
Då man betänker, att medfödd färgblindh et förekomm er bland
män i 3-4 % och det dessutom lär finnas ganska m ånga, lwilkas färgsinne torde få anses svagt, synes det ej vara ur vägen
all fordra, att huw·je person, som utfärdar inty« om andras
fiirgsinne, skall kunna förete intyg om fullt nor~1alt erret. I
lC Medicinal styrelsens cirkulär af 11 december 1882 » ei~inras »
det visserligen »om nödvändig heten af att elen betygsgifv ande
läkaren genom undersökn ing låtit utröna, att han själf är i
besittning af normalt färgsinne ». Denna erinran i våra författningar får ersätta andra lämlers reglement ariskt anbefallda
kontroll af fi-irgsinne sunclersök arne. Måhända är den i vårt
l:md fullt effektiv. I samma cirkulärs »förhållni ngsregler » påpekas också på de t kraftigast e vikten af att i detalj noggrann t
o
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följa föreskrift erna , enär »denna metod (el. v. s. sefirgarns profvet) genom missförstå nd och felaktig användnin g kunnat
i vissa fall gifva mindre goda resultat». Och det är nog så.
Det lider sålunda intet tvifvel, att den hos oss föreskrifn a
sefirgarns metoden kan blifva en otillförlitli g, ja farlig m etod, om
den ej handhafv es strängt enligt gifna föreskrifte r och af normala tindersöka re. Måhända är metoden själf ej utan skuld;
därom vågar jag helt naturligt icke döma. Inom färgsinnet s
fysiologi och patologi finnes ännu olösta problem, redan antale ! färgsinnes teorier tyder på ämnets svårutred da karaktär.
Emellertid har, som nämndt, (Seebeck -)Holmgre nska sefirgarnsp rofvet här och lwar råkat i misskredi t. I en uppsats
af Marineob erslabsarz t Dr. Olof! i Marine-B. undschau, Oct.
1910, finner jag föl jande uttalanden om sefir garnsprof vet, hvilka jag tillåter mig citera: »Die bekannten Holmgren schen Wallproben hefriedigt en fiir die Daner ni ch t, weil sich ihre UnzuläPglichke it mehr und mehr herausstel lte )), Nage ls undersökningar skola enligt Dr. Olof! hafva ådagalagt, att de s. k. anomala trichroma~erna, ( )) Farbensch wache )) ) som skola förekommD. nästan dubbelt så ofta som de i egentlig mening färgblinda ,
äro för sjötjänste n lika riskabla som de senare. För undersökning af dessa, de anomala trichroma terna, är sefirgarns pofvet nmgeeign eb, i stället undersöke s enligt Nagels föreskrifter. De röd- och grönanam ala trichroma terna känneteck nas däraf, att de särskilja röclt och grönt först på mycket närmare håll än normala; )) in der Untersch eidung kleiner farbige1
Lichtpunk te sind sie fast ebenso unbeholfe n wie Farbenbli nde )).
Vidare behöfva de längre tid än en normal person att uppfatta
en färg, de tröttas lätl af färgintryc k, och slutligen, de förväxla
>in uer gröbsten Weise )) flera på en gång i blickfältet befintliga
sken af olika farg.
Nage l, som undersökt e några hundra järnvägst jänstemän ,
för ut ~inda till fem gånger undersökt a enligt Holmgren s metod
och enligt denna godkända , fann bland dem ett högt %-tal
fiirgsinnes defekta. Gollin ( )) Heft 32 der Veröff. aus dem Gebiel
d1'<; ~Iil.-Sa n.-wcsens >) ) fann 1905 delsamma vid sin undersök-

l

362 -

ning af 1778 underofficerare och manskap ur "Eisenbahnbrigade »; äfven de voro förut unelersökta enligt Holmgren , och
likväl: 13 färgblinda, 31 »anomala ». För öfrigt får jag hänvisa
till Dr. Oloffs uppsats i Marine Rundschau, Oct. 1910.
Om Nagels undersökningsmeto d eller den engelska färglanternans absoluta och relativa vetenskapliga värde är det för
mig omöjligt att fälla något omdöme; om deras förtjänster
eller brister tillkommer det färgsinnesfysiologe rna att döma.
Holmgren använde som kontroll- och parallellmetod undersökning m ed färgade sken och säger om dem, att de »lämpligt anordnade och metodiskt använda, kunna skaffa oss upplysning om de undersöktas förmåga gentemot de färgade signalerna ». Vidare: »Dessa (d. v. s. i sammanhanget = de
ofullständigt färgblinda) kunna väl ofta på nära håll med tillräddig säkerhet skilja lyktsk enen, men hålla däremot icke
(Färgblindheten
lika säkert profvet p å längre af stånd ».
i des>S förhållande till järnvägstrafiken och sjöväsendet, sid.
167.) Och är det icke just »de undersöktas förmåga gentemot de färgade signalerna på längre afstånd ». man så exakt
som möjligt bör göra sig underrättad om? Den som något
känner till nattsignalering till sjöss, i all synnerhet under ogynnsamma väderleksförhålland en eller under krigstillståndets i så
många afseenelen försvårade förhållanden, inser lätt, af huru
utomordentligt stor vikt det är, att positionsljus och andra signaler på betydliga afstånd uppfattas hastigt, utan ringaste tvekan och tydas rätt; på tal härom följande citat af Nagel i Dr.
Oloffs uppsats: »da gibt es kein Uberlegen ... , die vVarnungsfarbe muss dem Manu gewissermassen in die Augen springen,
es muss ihm wie ein Ruck durchfahren, wenn er griines oder
rotes Licht sieht. >>
Inom franska marinen anses den aspirant, som på 5 meters afstånd kan särskilja färgade sken af 0, 6 mm. diam ., hafva
en tillräckligt stor färgsynsskärpa för att kunna skilja vissa till
farg och ljusstyrka bestämda signaler på 2,000 meters afstånd,
eller just det minimiafstånd, som ansetts nödvändigt för .att
kunna undvika en ombordläggning.
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Om det nu verkligen förhåller sig så, att vissa individer,
de må nu anses hafva >> Svagt färgsinne >> eller kallas >>ofullständigt färgblinda > (Holmgren) eller kallas anomala trichromater
(Nagel), kunna klara sig vid sefirgarnsprofvet, men begå misst::~g på långa håll vid särskiljandel af små hvita, gröna och röda
lJuspunkter o. s. v., ja, under sådana förhållanden kan det väl
·ej vara någon tvekan att som undersökningsmeto d gifva före-·
trädet åt >> Signalimitationspro fvet» med Edridge-Greens lanterna
f! amför sefirgarnsprofvet Genom att undersöka med en apparat som denna lanterna får man ju liksom mera direkt upplys-ning om den >> undersöktes förm åga gentemot de färgade signalerna p å längre afstånd >> , vid undersökningen försätter man
också examinanden i förhållanden, så mycket som möjligt likartade med dem, under hvilka navigatörens, rorgängarens eller
signalmatrosens färgsinne seelermera skall användas ute i fredstjänstens stundom ganska kritiska ögonblick eller eventuellt i
k rigets mera maktpåliggande situationer.
Genom de färgade skenens litenhet (t. ex. l mm.-ljusöpp ningen på cirka 8 meters afstånd) skulle man ju dessutom vid
undersökningen vara i stånd att upptäcka de centrala skotom
synfältet) för färger, som kunna
(= blinda fläckar
uppträda vid tobaks- eller alkoholmissbruk eller bådaelera tillsammans, eller vid syfilis, trauma och bländning,.
I sin årshvilket ju ej kan vara annat än till fördel.
berättelse 1907- 1908 har marinöfverläkaren med hänsyn
t ill fartygets säkerhet träffande liknat den förstuckne alkoh olisten ombord vid det okända undervattensgrunde t. Med
fullt fog kan detsamma sägas såväl om dessa ouppclagade, äfYen minimala skotom för röclt och grönt som för öfrigt om
alla individer, som ej skarpt och snabbt kunna särskilja signaler
på långa h åll och lika Yäl som fullt >> normala >> under ogynnsamma siktförhållanden.
Sefirgarnsprofvet är med sina obestridliga förtj~inster ett
blo tt k valitativt prof, hvarvicl man kan afgöra, om ögat är
okänsligt för vissa färgt on er, uneler det att Edridge-Greens lanterna ell er liknand e (t. ex . Eversbusch 's) m edgifver en åtminsto -
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11e ungefär lig kvantita tiv bestäm ning af det centrala färgsinnet, nämlige n genom att fastställ a den minsta synvink el, under
hvilken färgade sken af viss bestäm d ljusstyr ka och mättnad sgrad kunna särskilj as.
Unders ökninga r med telechro men eller Edridge -Greens lanterna, i all synnerh et den sistnäm nda med dess betydlig t större
nyanser ingsmö jlighete r, skulle sålunda enligt mitt förmen ande
hafva skäl för sig och vara att pröfva, likväl ej i form af enbart namngi fningsm etod, utan blott kombin erad med ett dockurval efter de färgade skenen, sålunda en metod, baserad på
samma princip er som sefirgar nsprofv et Det är, vid undersö kning med Eclriclge-Greens lanterna , icke blott icke »less necessary to require matchin g with wools» utan sannoli kt det rätta.
Ty det gäller ju att förskaf fa sig klarhet om den undersö ktes
färgsyn skärpa och därom, huru han ser, ej huru han benämner färgern a; man antager ju, att den färgblin de gissar sig till
färgen af ljusstyr kan, men fullt utredt är det nog ej, huru
han så förvåna nde ofta gissar rätt.
I följ ande uttaland e af Dr. Pry111, (sid. 169 l. c.) kan jag
emeller tid icke annat än instämm a:
The importa nce of the subject can scarcely be overrate d.
If a candiela te be entered with organic heart disease, h e will
probabl y be invalicled in a few years and the cost of his· training
become a loss to the State; but should the subject of colourblindne ss be accepte d, he may at any time be the cause of
the loss of a battlesh ip and seven or eight hundre d officers
and Inen ».

C. G. Boslröm .
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Arsberättelse för år 1910 i sprangamnen,
torpedväsende, minväsende och
elektroteknik.
Afgifven af ledamot en Åkermar k.
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Torpedväsende-.

(Forts.)
tillsamm an Torpedfa r-l
nära
ju
höra
Sjöstrat egi och far tygsb yggnad
, geogra- tygstype r.
olitiska
militärp
:af
·s åtillvida att, seelan en stat på grund
fiska och ekonom iska skäl bestämc lt sig för de strategi ska grunder, ·efter hvilka dess krigföri ng under olik a förhålla nden lämpligast bör ske, måste de för denna krigföri n g sjömilitärt och
tekonomi skt bästa fartygs typerna anskaff as. Med sålunda an:skaffad e sam t k rigsdugliga äldre fartyg är det som den vid ]warje särskild t krigstill fälle »tillämp ade strategi n och taktike n >>
skall komma till utföran de. Vid denna >> tillämp ning » spelar
såväl egen som fienden s fartygsm ateriel hufvud rolen, därför
torde vara lämplig t att vid frågan om torpedv apnets stmtegi
nde
·Oc h taktik först behand la de fartyg.s typer, som för närvara
fin nas och för hvilka torpede n är hufvud vapnet.
I årsberä ttelsen för 1909 är o i korthet omtalad e artilleri fartygens skyddsm edel nwt torpede r och i denna årsberä ttelse
är förut redogjo rt för torpedb estyckn ingen å artilleri fartyg
(slagske pp och kryssar e), därvid framhål lits att torpede n anTänd å dessa fartyg endast är ett hjälpva pen med inverka n i
'taktiskt hänseen de. Använd mot dylika fartyg från torpedfa rtygen har torped en däremo t en viktig, såväl strat·egisk som
tak t isk betydels e. Af denna anledni ng några ord om sistnämnda fartyg, hvilka i del följ ande uppdela s i två hufvuds lag:.
Tidsk rift i SJiJ~·äsendet
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egentliga torpedfart yg och
undervatt ensbåtar.
Typfrågan för de egentliga torpedfart ygen, jagarna och
torpedbåt arna, är tydligtvis i första hand beroende af under
hvilka förhålland en de äro afsedda att användas. Inom olika
mariner förefintlig a jagare och torpedbåt ar kunna med. härisyn
till det ändam~l, för h vilket de äro byggda, . ~ara af sedda att
uppträda i:
själfständ iga flottiljer i .st;lnd att · icke allenast under alla

väderleks förhålland en tjänstgöra såsom spanings- och bevakningsfarty g för sjögående eskadrar utan äfven att utan stöd
af moderfart yg utföra offensiva företag;
eskader-fl ottiljer med uppgift att åtfölja operation seskadrar, skydda desamma mot fientliga torpedbåt ar och vid strider
slagskepp emellan vid lämpliga tillfällen ingripa i striden; samt
defensiv-f lottiljer, hvilkas ändamål är att i närheten af
eget land med stöd om behöfligt af moderfart yg anfalla fientliga fartyg och såmedelst förhindra eller försvåra ett obehörigt
närmande intill egna kuster.
Någon skarpt markerad gräns mellan fartyg hänförbar a
till hvardera af ofvannäm nda flottiljer finnes dock ej.
Jagare afsedda att ingå i de själfständ igt opererand e flottiljerna förefinnas endast inom de större marinerna . Sådana
äro de engelska Tribe-, Basiliisk- och Acorn-typ erna, varierand e
i tontal och fart mellan 1,000-79 0 tons och 33-27 knop,
de senast byggda tyska gr osse Torpebob ooten om 750-650 tons
och 32- 30 knop, den amerikan ska Paulding- klassen (700 ton,
28 knop) och franska Bonelier-k lassen (750 tons, 31 knop)
samt de nya ry1ska (1,200 ton, 33 knop) och argentinsk a (omkr.
900 tons, 32 knop och 4 st. 10 cm. k.) Märkligt ifråga om
dessa typer är, att engelsmän nen efter att försöksvis hafva
varit uppe på ett tontal af 1,800 (Swift) efter hand nedgått till
omkring 800 ton. I öfrigt utmärka sig dessa fartyg för ett
kraftigt artilleri (2 st. 10 cm. eller 8, 8 cm. och 4 st. 7,s-4,7
cm. kanoner) samt stor sjödugligh et.
Eskaderfl ottiljernas torpedfart yg utgöras äfvenledes af

-

3G7 -

jagare. Dessas storlek, fart, artilleribe styckning och sjöduglighet äro dock mindre än de föregåend es. Såsom· representa nter
för dessa må nämnas engelska River~klassen om 5- a 600 tons,
25-26 knop och försedd med 4 S·t. 7, 6 cm. kanoner äfvensom
de ty:ska grosse Torpedob ooten, som byggts under åren 19041906 med omkring 500 · tons deplacem ent 28 knop och 3 å 4
st. 5,:; cm. kanoner. Hit kunna äfven hänföras de franska
450-tons jagarna (Chasseur m. fl.) med 28-30 knops fart och
6 st. 6,5 cm. kanoner, de ryska af W oiskowoi- , Finn- och Ochofnik-typern a om. 5- å 600 ton, 25 knop och bestyckad e med 7, 5
och 5,7 cm. kanoner, de äldre amerikan ska och nyaste italienska
äfvensom i vissa afseenelen vår flottas jagare. I viss mån torde
äfven en del af dessa fartygstyp er vara afsedela för själfständ igt
uppträdan de särskilt den ryska Woiskow.oi-typen, som .försetts
med 2 st. 12 cm. kanoner.
I defensiv-f lottiljer ingående fartygstyp er variera högst betydligt, från 400 tons kustjagare till 10 tons motortorp edbåtar,
beroende på farvattnet s beskaffen het invid de kuster, där de
skola anvä1.1das . Engelska flottans äldre jagare om 280- 350
ton äro numer·a tydligtvis afsedela hufvtldsak ligast för kustförsvaret, h varjämte ny byggts s. k. l :st el. torpedabo ats (250
- 300 tons, 26 knop). Tysklands Divisions boaten och äldre torpedbåtar, Frankrike s 300 tons contre-tor pilleurs, torpilieurs de
h aute-mer (150 tons, 26 å 30 knop) och torpilieurs l :e cl :e
(100 tons, 26 knop), Ry:sslands minonosse z (250-350 tons ,
26 knop) och minonosk a (100-150 tons, 20- 24 knop) torde
äfvenledes vara afsedela att användas vid strider i närheten af
egna kuster. Såsom i förra årsberätte lsen framhölls synes man
dock inom de större marinerna hafv,a upphö1i med byggande t
af torpedbåt ar och inom de mindre marinerna gifvas de allt
Af kostnadsh änsyn måste särskilt inom de
större storlek.
sistnä mnda noga vägas mellan torpedfart ygens antal och storlek. Ökas det ena , medför det minskning i det andra. I allmä nh et har man inom dessa mariner sökt att lämpligas t utny ttja disponibla medel genom anskaffan det af ett mindre antal
jagare af 350- 500 tons och ett större antal torpedbåt ar af
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omkrin g 100 tons . Sålunda hafva för norska flottans byggts
jagare om 550 tons och 27 knop samt torpedb åtar om 90 tons
och 25 knop, i Holland jagare om 480 tons och · 30 knop samt
torpedb åtar om 140 tons och 25 knop. För danska flottan
har man med hänsyn till de farvatte n, i hvilka den är afseeld
att uppträd a, ansett sig ej böm gå in för större torpedf artyg
än omkrin g 200 tons torpedb åtar med 27 knops fart samt ifrågasatt ett större antal mindre motorto rpedbåt ar. För vår egen
flotta förorda r försvar skomm itten våra nuvaran de jagare och
1 :a kl. torpedb åts typer, men har därjäm te framhål lit önskvär dh eten af 800 tons spaning sfartyg och ställt sig arvakta nde gent
emot motorto rpedbåt arnas utveckl ing.
För.siag till m ed dieselm otorer försedd a jagare och torpedbåtar hafva utarbet ats af bl. a. Vickers för en jagare om 650 ton
med dieselm otor för 30 knops fart, bestyck ad med 4 st. 10 cm.,
2 st. 5, 7 cm. och 2 torpedt uber. German iavarfv et lär erbjuda sig utföra torpedb åtar om c: a 200, 100 och 25 tons drifna
af dieselm otorer med farter om resp. 28, 26 och 15 knop. Ännu
är väl frågan om explosi onsmot orer för 1större torpedf artyg ej
löst, men länge torde ej dröja innan p å detta sätt framdri fna
sådana fartyg flyta p å vattnet. För mindre torpedf artyg lämpar :sig explosi onsmot orn redan nu synnerl igen väl och användes härför inom en d el mariner .
Burgers 6 tons subsurf acetorp edoboa t har vid utförda profturer uppnåt t 18 knops fart. Någon tro på dess framtid a användnin g förefinn es knappa st för närvara nd e, enär den ej har
tillräckl ig hastigh et för använd ning såsom torpedb åt och ej
kan erhålla tillräckl igt skydd genom neddyk ning såsom undervattens båtarna .
Frågan om lämpligaste torpedf artygs typen har i öfrigt under 1910 varit utförlig t b ehandla d dels i Marine Rundsc hau , dels
i le Yacht. Förstnä mnda tidskrif t har i en uppsats , »Das Torpedobo oh, frmnh ållit de foi'clrin gar, som höra ställas på ett
dylikt fartyg. Hufvud frågan har därvid varit, hvilken största
storlek ett torpedf artyg kan gifvas utan att förlora elen för
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elylika fartyg ursprun gligen mest utmärk ande egenska p en af
minsta möjliga synbarh et, och såmede lst få fram huruvid a d en
för tysk a marinen lämplig as te torpedf artygsty pen låter förena
sig i en enda, das grosse Torped oboot. I denna marin 1synes
man nämligen fortfara nde h ålla för e, a tt ett torpedf artygs för nämsta uppgift är att kunna använd as för torp edanfal l. Hufvudforc lringarn a på das Torped oboot äro, enligt författa r en
Marine Rundsc hau, följande :
1. s tor fart,
2. stark tDrpedb estyclm ing,
3. ringa s~rnbarhet och m ålhöjd,
4. goda sjöegen skaper och
5. god manöve rförmåg a.
Vid siclan häraf framstä llas kraf p å:
6. tillräckl ig artilleri bestyck ning och
7. största möjliga skydd för fartyget s vitala d elar.
Af d essa fordrin gar stå stor fart och goda sj öegensk aper i
direkt strid m ed ringa s yn~arh et och målhöjc l, hvarjäm te samtidig förefint lighet af stark torped- och artilleri bestyck nin g
kräfver ökadt deplace ment. H vilken eller h vilka af ofvannämnda fordring ar, som skall vara den för typen afgöran d e
eller i hvilken utsträck ning densam ma måste hlifva en kompromiss, är gifvetvi s såsom förut framhål lits heroend e på den
strategi,s ka och .taktisl<a använd ning !resp. marine r afse för
sina torpedf artyg. Af hvad redan hlifvi t sagdt framgå r , a tt
tys ka flottan hittills är elen end a, inom h vilk en man sökt ernå
endast en enh etstyp för torpedf artyg, öfriga mariner , större
som mindre, hafva se tt sig nödgad e ingå för två :'t tre olika
typer, med tydlig s träfvan dock a lt om möjligt erhålla endast
lvå typer den ena afsedel för r en defensi v den andra därjäm te
för offensiv .
dervat·
I ett i decemb er 1910 inför la Ligu e Maritim e h ållet före- Un
tensbåta r.
d rag om torped fartyg h a r den sä rskilt såsom underv atten sha tskonstr uktör k änd e M. Laub euf dels redogjo rt för såväl
egentlig a torpedf artygs som underv attensb åtars utveckl ing un-
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för
der senaste 25 åren, dels fmmhå llit sina åsikter beträff ande
slag.
detta
af
Frankr ike lämplig aste fartygs typer
Liknan de redogö relse i hvad rör enbart underv attensb åtar
>
har kapten Magnu sson lämna t i under år 1910 hållna föredra< 0'
behvarjä mte underv attensb åtfråga n under nämnd a år äfven
us.
Nautic
a.
bl.
r
skrifte
handla ts i en del facktid
Med hänvis ning till dessa redogö relser komm a inom olika
marine r förefin tliga underv attensb åtar att här endast i korlhet omnäm nas.
Från att under experi mentår en (1886- omkri ng 1900)
100
hafva haft ett deplac ement variera nde mellan 5-omk ring
,
storlek
i
ökats'
tons hafva underv attensb åtarna så smånin gom
het
allmän
så att för närvar ande tontale t för de större båtarn a i
är omkrin g 500, för två under byggna d varand e fransk a (Gustam.
ve Zede II och Nereid e) samt de engelsk a E-båta rna t. o.
har
ökning
rda
afsevä
denna
800-1 ,100 tops. Ändam ålet med
i första hand varit att få slötre fart i såväl yt- som undervattens läge samt att gifva dem ökad aktion sradie och sjödug
för
lighet för att 's åmede lst möjlig göra dems använd ning äfven
dagars
flera
f
a
.
fta
o
·
r
sjöreso
längre
offensi va företag . Genom
varakt ighet har man inom .en del marine r pröfva t deras för
synt
erhålli
därvid
måga att på egen hand taga sig fram och
sånerlige n goda resulta t. Härme d är emelle rtid icke vunnet ,
att
som man på flera håll trodde skulle ·b lifva förhåll andet,
med en större underv attensb åttyp kunna ersätta såväl torped
förra,
de
ersätta
att
För
åtar.
båtar som mindre underv attensb
måste farten i ytläge vara :större än den för 800 tons-b åtarna
beräkn ade (20 knop), därjäm te äro manöv er-, navige rings- och
utkiksm öjlighe terna sämre än å torped båtarn a. Gent emot
de
de mindre underv attensb åtarna om 150- 250 tons hafva
hvildjup,
stort
för
och
större olägen heten af för stor längd
ket menlig t inverk ar på manöv erförm åg•a n och framko mlighe
ten i skärgå rd.
Underv attensb åtarnas största svaghe t är emelle rtid deras
låga fart i underv attensl äge. Med den stegrad e farten å slags keppen gör sig denna olägen het allt mer gälland e och omöj
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liggör, jämte dems obeboe lighet, att desam ma kunna användas i själfstä ndiga eller eskade r-flotti ljer. Laube uf framhåller att ökning till önskad ytfart af minst 22 knop och undervattens fart af omkrin g 18 knop icke låter sig göra med mindre
än en lätt enhets motor för såväl yt- som underv attensg ång kan
atersätta de för närvar ande använd a tunga öfver- och underv
att
r
tensmo torerna . En annan författ are i 1e Yacht påvisa
djupro dren äfven lägga hinder i vägen för att å allt för stora
tillbåtar uppdri fna farten, .e när svårigh eter uppstå att erhålla
)
räcklig t starkt konstr uerade dylika roder.*
Underv attensb åtarnas ·e gentlig a använd ning torde därför
på grund af deras låga fart fortfar ande blifva vid kustför svar
ret, där de i skärgå rdar, i sund och hafsvik ar eller utanfö
de
utföran
för
slägen
utgång
ga
hamni nlopp kunna intaga lämpli
laf anfall mot annalk ande eller utanfö r en hamn sig uppehå
desto
vara
lande fiender . Denna defens iva använd ning torde
nödvän digare som de i saknad af egna försv-a rsmede l -alltid
måste unders tödjas af och söka skydd hos artiller ifartyg eller
vid fasta replipu nkter.
För Frankr ike föreslå r Laube uf till kustfö rsvar och offensiv i närhet en af egna kurster 400 tons underv attensb åtar
a tt använd as jämte 200-2 40 tons torped båtar, samt för uppträdan de tillsam man med slagske ppsesk adrar 900 tons jagare
{avisos d'escad re) och subme rsibles d'escad re; de senare dock
e j förr än de kunna gifvas resp. 22 och 18 knops yt- och undervatten sfart
I fråga om lämplig aste underv attensb åttypen har såsom
kändt är striden länge stått mellan den rena underv attensb åten
o ch dykbåt en. Skillna den mellan dessa båda typer ligger
hufvud saklige n i skrofv ets form, konstr uktion och flytbar het.
del
Vidstå ende figurer (efter Laubeu f) visa schem atiskt en
unclerunderv attensb åtar af de båda hufvud typern a. De rena
r
vattens båtarn a hafva cigarrf ormad t enkelt skrof med cirkulä
innana
belägn
äro
nkar
allastta
genom skärnin g; deras vattenb
fö r detta .skt·of 10 ch deras reservf lytkraf t är 4- 12 %.
Dykbå tarnas form liknar mera en vanlig torped båt; skrof.
'') Lauren tis ny a uå t a r h a fva erhållit infiillb ara djuprod er
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vet är helt och hållet eller delvis dubbelt, vanligen ej med cirkulär genomskärning; balla,sttankarna äro belägna mellan båda
skrofven; reservflytkraften varierar för olika typer mellan 15
%-60 o/o.
Rena undervattensbåt-ar äro Hollandbåtarna och de af de·
fran:ska ingenjöre:t:_na Maugas och Romazzotti konstruerade båtarna, af hvilka Maugas' >>Emeraude» har haft att täfla med
Laubeufs dykbåt »Pluviöse ».
Dykbåtarnas förnämsta konstruktörer äro Laubeuf, Lake"
La uren ti och Germaniavarfvet.
Dykbåtarna hafva på senaste tiden vunnit allt större användning inom de olika marinerna. Sålunda synes man i
Frankrike,*) Tyskland, Italien och Norge hafva gått in för uteslutande denna typ, i England och Holland åter för enelast
rena undervattensbåtar, om än engelska D-typen närmar sig·
dykbåtarna. Ryssland, Österrike, Förenta staterna, Japan och
Danmark lära hafva båda typerna.
De fordringar, som numera ,s tällas på en undervattensbåt, äro:
l. stor fart, aktionsradie och manöverförmåga,
2. stark skrofkonstruktion,
.3. hastig nedclykning,
4. säker djupgång utan »dumpning »,
5. kraftig torpeclbestyckning, och
6. goda orien teringsmöjlighetcr;
hvarji.imte eftersträfvas
7. sjöduglighet,
8. beboelighet, och
9. skydd mot angrepp.
I ju högre grad dessa fodringar kunna uppfyllas, ju större
sannolikhet för undervattensbåtarnas användning vid offensiven. Ofvannämnda fordringar med unelantag af luafven på
god manöv-e rförmåga och hastig neddykning kunna vinnas endast genom deplacementökning. Ett alltför stort deplacement
medför dock afsevärda •olägenheter, hvarför dc engelska och
franska försöksbåtarna om 800 tons torde beteckna en vänd;:·) Frankrike har dock ännu båtar af b å da slag.
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punkt och den projekterade ryska undervattenskryssaren om
4,000 tons vara att anse såsom ett hugskott. Af största betydelse är såsom förut framhållits att erhålla högre fart, hvilket icke
enbart nås genom ökad storlek utan i första hand genom konstruerandet af en lämplig enhetsmotor.
De uppställda f·ordringarna anses i allmänhet för närvarande bäst uppfyllas af dykbåtarna. Holland-båtarna hafva dock
relativ högre fart i undervattensläge.
Ehuru det 's trängt taget icke ännu kan talas om offensiva
u ndervattensbåtar, har man dock i Frankrike indelat nu förefin tliga undervatten1sbåtar i soumarins-defensifs, ~afsedda att
operera i närheten af örlogshamnarna med dessa såsom stödjepunkter, och i soumarins-offensifs, hvilka stationerade vid vissa
viktiga strategiska platser hafva tillräcklig själfständighet för
att kunna uppträda på längre afstånd från egentliga förläggningsorten och företaga expeditioner af längre v·araktighet.
In om öfriga mariner torde undervattensbåtarna . oaktadt deplacementökning och stor aktionsradie fortfarande vara afsedda endast för det egentliga kustförsvaret.
En fartygstyp, som visserligen ej räknas till torpedfartyg, Pansardäckskrysmen med hvilken torpedfartygen torde få mycket att göra unsare.
der ett krig, är pansardäckskryssareH, hvarför densamma här
iifven torde böra omnämnas. På väg att inom de flesta mariner helt försvinna och ersättas af »scouts » eller större jagare,
har denna typ under senare åren särskilt inom tyska och
en gelska marinerna vunnil ökad användning såsom rekognoscerings- och bevakningsfartyg samt skyeldsfartyg för torpedflo ttiljer.
De t ~orde väl närmast varit de engelska jagarnas tillväxt
i tontal, som förors a kade att tyska flottan fortsatte med byggande t af »kleine geschiitzte Kreuzen äfven sedan man i England upphört med att bygga »protected cruiserS>>. Med desamma afsåg man tydligtvis att förskaffa tyska flottan rekognosceringsfartyg tillräckligt kraftiga att undandrifva såväl
'> scouts » som >> destroy ers >> . För engelska flottan fanns då

-314-

intet annat val än följa exemplet och så påbörjades efter tre
års uppehåll ånyo byggandet af »protected cruisers ». Den tyska
,, stadh- och engelska >> town >>-klassen representera nu de mo1
därna pansardäckskryssarna, h vilka förete småningom stigande
tontal och fart samt kraftigare artilleri med bibehållande af
sam:ma pansarskydd.
De senaste tyska äw om 4,350 tons och 27 ·2 knops fart,
b es tyckade med 12 st. 10 cm ., 4 st. 5, 2 cm. kanoner och 2 st.
45 cm. torpedtuber; under b yggnad varande engelska hafva
5 300 tons deplacement, 26 knops fart , 8 st. 15 cm. 4 st. 4, 7
c~n. kanoner och 2 st. 53 cm. torpedtuber. Af öfriga större
mariner synas U. S. A., italienska och österrikiska följa med
typer såsom ,, Chesten, ,, Marsala >> och >>Admiral Spann >> .. Vår
.Fylgia>> är en god representant för denna fartygstyp, 1 det
hennes kraftigare pansarskydd torde uppväga underlägsenheten
i fart. Särskildt såsom stöd för våra jagare torde hon vara
..
af stor betydeLse.
En märklig antitorp edfartygstyp syn es Holland hafva for
afsikt att skaffa sig genom byggandet af 16 st. pansrade kanonbåtar om 530 tons framdrifna af dieselmotorer m ed 15 knop,
bestyckade med 4 st. 10 cm. kanoner och 2 kulsprutor samt
försedda med 55 mm. VL-pansar och 20 mm. däckspansar.
Dera!S uppgift lär vara att innanför bankarna hindra t?rpedoch lättare fartygs företag mot kustorter. De torde salunda
närmast motsva ra våra 3 :.e kl. pansarbåtar.
En antydning om huru man tänkt sig torpedfarty~ens
användning inom de olika marinerna t orde erhallas
~ens ind~_l- stratecriska
0
• le
f .. 1ag d a oc J~ mc
··
nmgochfor-

Torpedfarty·
läggning.

vid en granskning af huru dessa fartyg aro or
lad e i förband. Inom de större marinerna har man JU numera fredsstrategin så utv ecklad att stridsfartygens såväl strategiska som taktisk a indelning redan i fredstid .. är verkställd.
De stecrrade anspr åk en på hög krigsberedskap krafva detta och
0
blottas däricrenori1 i viss m ån de s trategiska grundprinciper, som
man synels ~afva för afsikt att vid eventuell krig sutbrott följa.
De mindre marinerna hafva i allmänhet icke råd att h åHa dylik
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hög krigsberedskap, men äfven inom desamma kan man förmärka en sträfvan att i högsta möjliga grad utveckla äfven
·denna del af fredsstrategin.
Engelska flottans jaga re äro fördelade på 6 flottiljer, af
hvilka 1 :a och 2:a, hvardera bestående af 24 modärna jagare,
2 pansardäckskryssare, 1 scout och 1 depåfartyg, tillhöra
Home Fleets I och II divisioner och äro fullt b em annade . 3:e,
4 :e och 5 :e flottiljerna, som utgöras h vardera af 36 jagare eller
l :a kl. torpedbåtar, l pansardäckskryssare, 2 scouts och 1
depåfartyg, tillhöra Home Fleets III division, h vilken m ed stambesättningar kommenderade ä r förlagd till N o re, Portsmouth
·Och DevonporL 6: e d estroyerflottiljen, 1som består af 24 äldre
jagare, är förlagd med en division i hvardera Sheerness, Portsmouth och Devonport
Äldre torpedbåtar äro fördelade på 5 flottilj er, en i hvardera Sheerness, Portsmouth, D evonport, Queenstown och Pembrok e.
Undervattensbåtarna äro indelade i flottiljer m ed 1 äldre
kryssare och l torpedkanonbå t såsom depå- och skyddsfartyg.
H varje flottilj är tilldelad en sektion med förläggning i Devonport, Portsmouth, H arwich , Dover och Dundee.
Ett mindre antal jagare och fr. o. m. hösten 1910 äfven
en del undervattensbåtar afses för vissa af de engelska kolo niernas 1skydd äfvensom för Medelhafseskadern.
De franska jagarna äro fördelade på 2 flottilj er om hvarclera 12 jagare, tilldelade resp. Medelhafs- (Toulon) och Atlanter- (Brest) eskadrarna. Torped- och undervattensbåtarna bilda själfständiga flottilj er, förlagda till Calais, Cherbourg,
Bres t, Roch efort, Tonlon och Biserte. Såsom moderfartyg
tjänstgöra äldre kustförsvarsfartyg. Ett par af de viktigare
fransk a kolonierna hafva äfven tilldelats· torped- och undervattensbåtar .
T yska flottan har 6 torpedoboots -flottilj er, hvardera om
l F lottillenboot och 10 grossen Torpedobooten. I, II och III flottiljerna äro förlagda i Kiel; IV, V och VI i Wilhelmsh aven. Undervattensbåtarna bilda en afdelning med förläggning i Kiel.
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Äldre torpedbåtar användas dels för minsvepning (förläggning i Cuxhaven) dels vid krigshamnarnas lokalförsvar.
De tyska flottiljerna tilldela:s die Hochseeflotte endast vid
större öfningar och synas eljest vam afsedela för i viss gmd
själfständigt uppträdp.nde.
Rysslands östersjöflottas ,s törsta styrka ligger ju för närvarande i torpedfartygen. Af dessa äro jagarna fördelade på
2 flottiljer. 1 :a flottiljen lärer ännu så länge vara förlagd i
Libau (sedermera troligen i Reval.) och räknar 36 jagare i
4 elivisioner med 3 moderfartyg. 2:a flottiljen i Helsingfors
heslår af 27 jagare och torpedbåtar i 3 divisimter, 10 motor-·
torpedbå tar samt 7 .moderfartyg. De ryska undervattensbåtarna (11 s.t.) med 2 modertartyg lära hafva hufvudstation i
Libau (Reval).
Ofriga större mariner följa ungefär samma principer vid
torped far tygens fredsförläggning d. v. s. 1 å 2 jagarflottiljer vid
slagskeppsflotlan, återst ående jagare och torpedbåtar saml undervattensbåtarna till kustförsvar och såsom reserv.
De mindre marinerna ,s ammandraga sina torpedfartyg i
[']otliljer eller d i visioner vid ticlen för de årliga eskaderöfningarna i allmänhel om sommaren, öfriga månader hah·a under
senare åren ett mindre antal torpedbåtar varit rustade för öfningars bedrifvancle äfven vintertid.
De s}öslrategiska principer, som numera inom olika mari'r orpedfartyge ns ~trat e- ner synas vara afseelda att följas, äro: bildandet af en stark
t d
.. d
'f
g1ska a n-

vändning. operationsflotta i första hand med uppg1 t att anvan as mo en
fientliga flottans hufvudstyrka, sammandmgandet till Yissa viktigare i allmänhet befästa kustorter af lokalstyrkor för eget
lands direkta kustförsvar samt, i den mån sjöstridskrafternas
~;torlek det meclgifver, ulsändandet af mindre styrkor till handelsskyeld eller offensivföretag af sekundär betydelse.
Vid fullföljandet af dylika principer, lwilka torde tillämpas:
vid såväl offensiv som defensiv krigföring, är det af största
vikt att rätt kunna afväga fördelningen af disponibla stridsfartyg, så att en farlig split tring af desamma ej äger rum Gif-
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vet är att, om operationsflottan allt för mycket försvagas för
att förstärka lokalstyrkorna, elensammas utsikter att med framgång utföra anfall eller försvar mot fiendens hufvtldflotta minskas. A andra sidan måste lokalstyrkorna hafva en sådan sammansättning, att de med stöd och i skydel af egen kust om
icke omöjliggöra .så åtminstone försvåra företag af - mindre
fientliga styrkor. Eljest kan inträffa att ett elylikt fientlio-t
företag rent af kan tvinga till en detachering från operation~
flottan måhända just vid den tidpunkt, då elen borde vara som
starkast. Ej heller få lokalstyrkorna vara så talrika eller så
spridda, att hvar och en ~f dem blir för 'Svag :a tt erbjuda effektivt motstånd. Ett fåtal vid viktigare platser förlagda, väl
sammansatta sådana styrkor äro af långt större gagn vid försvar af närliggande kustområden än en mängel inom området utplacerade mindre styrkor.
Det är vid tillämpandet af dessa strategiska principer som
torpedfar tygen spela en viktig roi framför .allt vid den strategi.ska defensiven. Ursprungligen endast afseelda att bilda liksom
en farlig zon i närheten af eget lanels kuster, hafva, såsom af
det förut anförda framgått, numera torpedfartygstyper kons truerats för att vid offensiv krigföring genombryta och unela nrödja denna farliga zon samt bereda väg för artillerifartygen,
hvarjämte dylika offensivtorpedf-arty g tord e vara afseelda att i
lämpligt ögonblick ingripa vid strider mellan operationseskadrarna.
Största betydelsen hafva torpedfartygen dock fortfarande
\'id defensiv krigföring. Deras uppgift är i elylikt fall icke allenast .att genom hot afhålla fienden från elen farliga zonen utanför kusten utan äfven att, om fienden intränger i densamma,
tillämpa den strategiska grundsatsen »a tt söka slå fienden delvis >> och !Såmedelst för elen underlägsne utjämna styrkeförhålla ndena. För att kunna fylla denna uppgift är styrkornas
sammansättning och förläggning af särdeles stor vikt. Tydligt
torde .härvid vara, att med uteslutande torpedfartyg några afgörande resultat icke kunna vinnas, enär för att bekämpa elylika fartyg en fiende enelast afser kraftigare torpedfartyg eller

-

il7S-

mindrevärdiga artillerifartyg och· håller sma större, pansrade
artillerifartyg utanför den farliga zonen tills den icke längre
erbjuder några farligheter d. v. s. tills torpedfartygen blifvit
tillintetgjorda. I de olika för defensiven afsedela sjöstyrkorna
måste därför ingå artillerifartyg, flera och kraftigare ju viktigare styrk,a ns .strategis~a ,uppgift är. Endast om dessa artillerif,a rtyg göras starkare än de, fartyg . fienden disponerar för
undanrödjaode af torpedfartygen, tvingas denne att härvid sätta
in sina större och dyrbarare fartyg, hvarigenom bl. a. de försvarandes torpedfartyg erhålla lämpliga mål för sina torpeder.
Offensiva operationseskadrar tilldelade torpedfartyg måste
framför allt hafva stor ~sjöduglighet och kraftigt artilleri för
att under alla förhållanden kunna biträda att skydda de större
fartygen mot fientliga torpedfartyg. Inom de större marinerna
har man också, såsom ,a f det föregående framgår, i allmänhet väl tillgodosett dessa kraf. De mindre marinerna, hvilkas
operationseskadrar oftast torde blifva tvingade iakttaga defensiv, böra, tillföljd af att de ej hafva råd anskaffa tillräckligt
många eskadertorpedfartyg, söka att jämte sjöduglighet och
kraftigt artilleri äfven gifva dessa fartyg öfverlägsenh.et i fart
och såmedelst utjämna underlägsenheten i antal.
Lokalstyrkornas torpedfartyg böra utgöras af torpedbåtar
och undervattensbåtar. De förra, afseelda hufvudsakligen för
anfall under mörker och dålig sikt, måste för att kunna med
utsikt till framgång nå sina mål, artillerifartygen, uppträda i
större antal. Fmmgår endast ett fåtal dylika båtar till anfall,
kunna de lätt tillintetgöras' af de jagare, som omgifva slag·skepps- och kryssare-eskadrar. Ifrågasättas kan därför, om det
icke är riktigare att för lokaleskadmr anskaffa ett större antal
mindre torpedbåtar än ett fåtal större.
H vad våra nya 1 :a och 2 :a kl. torpedbåtar beträffa, så
kan två 2 :a kl. båtar anskaffas för i det närmaste samma pris
som en 1 :a kl. b åt. Skillnaden i torpedbestyckning är ingen
och i sjöduglighet obetydlig, farten å 2:a kl. båtarna är visserligen lägre men icke så afsevärdt, att för nattanfall denna fartskillnad kan blifva af väsentlig betydelse. Den ena af två
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2 :a kl. båtar har helt säkert stötTe utsikt att undgå en 30 knops
jagare än h vad en 1 :a kl. båt har. Då dessutom 1 :a kl. båten ej
äger tillräckligt af de egenskaper, som erfordras för dess användning såsom eskader-torpedfartyg, synes vara fördelaktigare anskaffa ett större antal billigare 2:a kl. båtar jämte jagare
med kraftigt artilleri, stor sjöduglighet och hög fart äfven i
svårare sjö.
För lokalstyrkorna afsedela undervattensbåtar hafva till
uppgift att äfven under dager förmå fienden att med sin
hufvt1dstyrka hålla sig utanför den farliga zonen. Dessa båtars taktik är ju sådan att endast ett mindre antal af dem
samtidigt kunna uppträda inom samma område, där en hvar
hälst bör hafva sin ,s ektion att svara för. Det antal, som bör
tilldelas hvarje lokalstyrka, blir därför beroende förutom på
tillgången äfven af kustområdets utsträckning och betydelse.
Slutligen må erinras om isförhållandenas menliga inverk an till minskande af torpedfartygens strategiska värde.
Då torpedfartygen sakna tillräckliga försvars- och skydds- Torpedfar~yo t
me d el , mas
e d eras upp tra"d an d e z. s t n ·a en vara grun d a d t pao o.. f - gen s taktik.
verraskning och under stundom äfven på massanfa~l. Under alla
fö rhållanden är vid dessa fartygs .användande i sjöstrider utgången måhända mera än för andra fartyg beroende af lämpligt val af tidpunld för anfall och af snabbhet vid dettas fullföljande.
Den afsevärda skillnad, som ännu förefinnes mellan de
egentliga torpedfartygen och undervattensbåtarna, förorsakar
at t de taktiska grundprinciper, hvilka måste följas vid verkstäliandet af dessa fartygs öfverraskande anfall, blifva vä!sentligt olika.
De egentliga torpedfartygens taktiska användande har under å ren 1909 och 1910 varit föremål för utförligt behandlande
i en del facktidskrifter och i Daveluy's »La Tactique ». Särsk ildt uppmärksammad har härvid varit en af italienske capitano di corvetta Vannutelli författad i Rivista Marittima återgif-
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ven artikel >>Sull' impiego tattico delle torpediniere »/) i hvilken med ledning af sannolikhetskalkyler, dels öfver antitorpedartilleriets träffverkan mot torpedfartyg, dels angående torpedernas träffsäkerhet, framhållits några synpunkter vid upp.ställandet af taktiska grundprinciper för**) torpedfartygs cm.vändande vid torpedanfall. Ett återgifvande ·af denna uppsats
jämte professor Algers' om »Torpedo fire at moving targets»
i U. S. Naval Institute Proceectings skulle vara synnerligen önskvärdt, men det begränsade utrymmet medgifver ej detta. Med
hänvisning till och hufvudsaldig ledning af nämnda uppsatser
skall dock här framhållas en del torpedbåtstaktiken berörande
frågor, hvilket möjligen skulle kunna leda till diskussion i detta
för vårt torpedvapen viktiga ämne.
Vid torpedanfall kan man lik>s,o m vid strider i allmänhet
särskilja tre på hvarandra följande skeden: rekognosceringen
för erhållande af käm1ing med fienden, intagandet af lämpligt
utgångsläge för striden och själfva striden eller anfallet.
Användas torpedfartygen vid strider mellan eskaderförband, derigeras dessa skeden i vi,ss mån rnf högste befälhafvaren. Då dylika 1strider oftast äga rum under dager, måste
torpedfartygens uppträdande härvid grunda sig på massanj"ctllet samt vissa taktiska former vid detsamma brukas och i
hufvtldsak följas för att icke allmän melee skall uppstå. Omständigheter kunna dock härunder inträffa, hvilka kräfv•a att
initiativ tages af enskilda torpedfartyg, hvarför dessa taktiska
·formeringar måste medgifva en viss frihet åt hvarje enhet.
Skola torpedfartygen däremot uppträda sj(i[fständigt, måste deras taktik, såsom förut framhållits, grunda sig på öfvermskning och således anfallet utföras under skymning, mörker
.eller disig väderlek, hälst med flera enheter samtidigt och om
så erfordras med hög fart. Emedan numera artillerifartyg antagligen ej uppträda vare sig under gång eller till ankars utan
·r.) Öfversatt i .Mitteilungen aus dem Gebiete des Seesvesens• m. fi.
**) Här och i det följande afses med torpedfartyg: jagare och
ctorpedbåtar.
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a lt vara väl bevakade af jagare äfvensom eljest i händelse
a f för tidig upptäckt, kan vid sådana angrepp inträffa, att de
tre ofvannämnda skedena sammansmälta till ett anfallet.
De taktiska bestämmelser, som utfärdas för torpedfartygs
anfall, måste därför vara sådana, att taktiken kan med lätthet
anpa,ssas ·e fter vid hvarje särskildt tillfälle inträffande förhållanden. För att rätt utnyttja dessa fordras icke bl.ott kraftigt
initiativ och vana att snabbt uppfatta situationer utan äfven en
viss grad af frihet i anfallsformen, så att icke tillfällen till
a ffyrande af goda torpedskott försummas endast för hållandet
a f anbefalld formering. »Mellan en anfallande torpedfartygsgrupps olika enheter måste finnas en intensiv samverkan, en
inbördes förståelse och ett sätt att manövrera tillsamman, som
bättre erhålles genom öfning och allmänna direktiv än genom
hlinclt följande af bindande regler, ty hvarje torpedfartyg måste
a fpassa sin manöver allt efter som jagare påträffas, strålkastare söka, den fientliga elden afgifves, fiend€n manövrerar eller
andra oförutsedda omständigheter.»
Vissa taktiska principer att lända tillledning vid torpedfartygens användande äro dock erforderliga. Des·a mma måste
grunda 'sig på, under hvilka förutsättningar hvarje enskildt torpcdfm·tyg har största utsikt att träffa med sina torpeder och
h uru anfallen böra utföras för att torpedfartygen skol-a hafva
~ tö r s ta sannolikhet att undgå den fientliga eldens verkan.
F örutsättningarna för erhållande af största träffsäkerhet
mecl torpederna kunna såväl teoretiskt beräknas som praktiskt
u trönas. Professor Alger har i sin ofvannämnda uppsats i häft.
l af U. S. Institute Proceectings 1909 framlagt tabeller, hvilka
Yisa i hvacl mån en del i allmänhet vid torpedskjutning rådandc fö rh ållanden inverka på torpedernas träffsannolikhet Med
ledning af dessa och från praktiken vunnen erfarenhet har
F annutelli uppställt n å gra regler för torpedskjutning med ändamål a tt genom tillämpning af desamma öka torpedernas träffsäk erh et. Dessa regler, som delvis förut torde vara både kända och använda, afse hufvuclsakligen anfall mot fartyg uneler
Tids krift i Sjöväsendet.
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gång i öppen sjö, hvilka anfall numera helt säkert blifva de oftast förekommande, enär förefintliga medel till skyddande af
ankrade eller under gång i skärgård varande styrkor äro sådana, att de rätt använda synnerligen försvåra torpedfartygsanfalL
Vid torpedskjutning mot fartyg under gång har man att
taga hänsyn till: torpedens fart, afståndet till målet samt målets kurs och fart . För vår flotta gällande skjutinstruktion
bestämmer för ökande af träffsäk·e rheten, »att skjuta på kort
afstånd, så nära som möjligt vinkelrätt mot målets kurslinje
samt med användande .af den största möjliga fart på torpedem.
Af dessa föreskrifter är den angående torpedfarren den enda
bestämda, ity att den s. k . 1,000-m:s-farten torde blifva den
under de flesta förhållandena använda; högre fart ger nämligen kortare löptid och till följd däraf mindre inverkan af
eventuella felbedömningar. Endast vid massanfallet under dager och vid anfall mot fartyg till ankars eller i skärgård torde
lägre fart för erhållande af längre aktionsradie ifrågakomma.
skjutinstruktionens föreskrifter om afS'tåncl och anfallsriktning äro däremot alltför obestämda. Visserligen bör såsom
förut framhållits icke fastslås några strängt gällande regler,
men gränslinjer kunna uppdragas. Ehuru ej bestämdt angifvet
i skjutinstruktionen, framtvinga ofvannämncla bestämmel>Ser
dock det hos oss i allmänhet använda direkta eller 6-strecksanfallet, äfven kändt uneler namnet »rusa-fram-gira-dikt-anfallet», h vilket så god t som uteslutande är föremål för öfning
vid våra torpeclskolor. Anledningen till att man så strängt håller på detsamma torde väl vara, att våra mesta torpedskjutningar utföras under dager eller mid.s ommarnattsskymning och
att det då gifvit goda träffresultat Man behöfver emellertid
icke mer än en eller ett par gånger hafva verkställt ett elylikt
anfall uneler ordentligt mörker för att få fram huru ringa
däckstorpedens träffsannolikhet är, på grund af svårigheten
för tub-befälhafvaren att under den hastiga giren uppfatta målet, dess kurs och fart. En modifikation af detta anfallssätt
är redan af denna anledning önskvärd, kommer därtill elen
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vunna erfarenheten om svårigheten erhålla normala djupsvängningar i den kritiska delen af torpedbanan vid användande . af
hög torpedfart med lutning å tuben, så blir denna modifikation
en nödvändighet och öfvandet af pas,s ageanfallet erforderligt.
Minimigränsen för det afståncl, på hvilket torpeden bör afskjutas, är ju lätt att angifva, enär densamma enelast är beroende af att torpeden skall hinna intaga sitt normala djup innan
den når fram till målet, alltså omkring 150 meter. Maximigränsen åter måste bestämmrus med hänsyn till i huru hög grad
fell:iedömningar i målets kurs och fart inverka på olika afstånd
sam t till att målet under torpedens löptid ej skall hinna gira
så mycket att torpeden ej träffar eUer anslagsvinkeln blir för
liten. Af gjorda beräkningar framgå att med nuvarande högsta
torpedfart skjutafståndet med afseende fäst å träffsäkerheten
ej bör utsträckas öfver omkring 700 meter, hvilket afstånd torpeden 1necl 34 knop tillryggalägger på 41 sek. För öfijgt erinras ifråga om skjutafståndet: att träffsannolikheten är större
ju kortare skjutafståndet är; att skjutafståndet bör vara kortare
ju större fart målet har; s rumt a tt vid skjutnlng från förlig
anfa llsriktning torpedbanan blir kortare än skjutafståndet och
tvärtom vid skjutning akterifrån.
Vid bestämmande af gränser för den anfallsriktning, som
g i fy er största träffsannolikhet, har man att fästa afseende vid:
torpedens anslagsvinkel, målytans storlek samt felbedömningars
i måle ts kurs och fart inverkan. Med moderna torpedstridsspelsar torde minimianslagsvink eln vara så liten, att man i
de t närmaste kan bortse från dess inverkan vid val af anfallsr iktning. Ett fartyg erbjuder en torped största målyta, då torpedbanan är vinkelrät mot kurslinjen , minsta då banan samman faller med denna linje. Felbedömnings i målets fart inverkan är O vid skjutning rätt för ifrån, ökas samtidigt med
häringen från målet till elen anfallande (räknad från målels
kurslin je), är störst när denna är 115 o , af tager därefter för att
å ter blifva O vid skj utning rätt akter ifrån. Farten bedömes
lä ttast vid vinkelrät anfall, osäkrast vid anfall för eller akter
ifrån. Inverkan af felbedömning i målets kurs minsk,as i
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sanima. mån som of vannämnda bäring ökas, är minst när bäringen är 90°, ökas därefter tills den når sitt storsta värde, då
bäringen är 180° d. v. s. den anfallande är rätt akterut.
I särskilda tabeller har professor Alger för olika bäringar
mellan målets kurslinje och torpeden . vid skottlossningen uträknat, dels torpedens träffsannolikhet med hänsyn till sammanlagda inverkan af. felbedömningar i målets kurs och fart samt
olika målytor under förutsättning att felbedömning i farten är
10 % och i kursen l streck samt att målets och torpedens
fart förhålla sig till hvar.andra ,s uccessivt som 3 / 4 , 1 / 2 , 1 /~ och 1 / 4 ;
dels torpedens största afvikning vid målet under antagande af:
nämnda felbedömning, att målfarten är hälften mot torpedfarten, samt att afstånden äro 250, 500, 750, 1,000 etc. 2,000 m.
Af dessa tabeller framgå:
att träffsannolikheten är störst, när torpedbanan blir vinkelrät mot målets kurslinje;
att god träffsannolikhet förefinnes i anfallsriktningar från
omkring 40° för om tvärs till tvärs och, om torpedfarten är
mycket stor i förhållande till målfarten, äfven intill 20° akter
om tvärs;
att det eljest är synnerligen ofördelaktigt ·a tt skjuta mot
ett mål, som rör sig från den anfallande; samt
att ju högre torpedfarten är ju mindre betyder anfallsriktningen.
Gränserna för elen fördelaktiga anfallsriktningen skulle sålunda vara omkring 4.0° för om tvärs och 20 ° grader akter
om tvärs beroende på torpedfarten ; är denna relativt låg bör
anfallsriktningen vara 90° .
Blifver ett eller flera torpedfartyg vid utförande af torpedanfall icke upptäckta af fiend en , hafva de enda.s t att med
iakttagande af hvad ofvan framhållits söka nå största träffverkan . Annorlunda ställer det sig, om de upptäckas, och härmed måste vid alla torpedanfall räknas. Den fördelaktigaste
anfallsformen blir därför en lwmpromiss mellan sträfvan att
ernå slörsta träffresultat med torpederna och minsta sannolikhet att blifva upptäckt och träffad af fiendens projektiler.
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Villkoren för erhållande af stöista träffsannolikhet med torpederna äro ofvan angifna, återstår att redogöra för, under hvilka
fö rhållanden sistnämnda mins,t a sannolikhet förefinnes.
Artillerifartygens indirekta skydd mot torpeder, antitorpedar tilleriet och strålkastarna, ha f va gjorts kraftigare i samma mån
som torpedfartygens ~torlek och fart samt torpedernas aktionsradie ökats. A.-T.-artilleriets kaliber anses böra vara så stor,
att en träff af detsamma skall kunna försätta ett torpedfartyg
ur stridbart skick, innan det kommit på lämpligt torpedafstånd.
strålkastarnas styrka bör vara sådan, att de tillräckligt tidigt
möjliggöra artilleriets riktning.
A.- T .-artilleriets och strålk astarnas antal och uppställning måste därjämte medgifva att
den eftersträfvade tillintetgörande träffen snarast möjligt kan
erhållas obetoende af från hvilken riktning torpedanfallet utföres. Ett 20-tal 10- 15 cm. kanoner och 10 a 20 st. 90150 cm. strålkastare uppställda så att ungefär lika kraftig bebelysning och eld kan afgifvas i hvarje riktning är hvad man
numera har att räkna med vid torpedanfall mot slagskepp och
pansarkryssare.
Vid användande af samma slags artilleripjäser beror desammas träflsannolikhet af följande icke ensamt af den skjutande kontrollerbara faktorer: målets afstånd, storlek och synbm·het, förändringar i bäring och afstånd till detsamma, tid
för eldens afgifvande och antal i eldgifningen deltagande kanoner. Det är sålunda dessa faktorers inverkan till minskande
af artilleriets träff.sannolikhet, som torpedfartygen vid sina
a nfall 1skola söka göra för sig så gynnsam som möjJigt. För
att kunna göra detta måste finnas någon kännedom om huru
träffsannålikheten IStäller sig vid beskjutning· af torpedfartyg
nattetid. I viss mån kunna dylika uppgifter genom praktiska
fö rsöksskjutningar mot torpedmål eller utdömda torpedfartyg
erhållas, men blifva desamma liksom de teoretiska sannolikhetsberäkningarria mer eller mindre missvisande. V annutelli
har med stod af en del från praktiska skjutningar vunna resullat och under en del antaganden uppgjort några sådana beräkningar samt med påpekande af deras otillförlitlighet fram-

-

3Sö-

hållit, att de hållpunkter, som genom desamma anskaffas, dock
äro bättre än att vara helt utan dylika. Dessa beräkningar
grunda sig bl. a. på:
att torpedfartygen under normalt mörker icke upptäckas
från artillerifartygen på större afstånd än l distansminut;
att A.- T.-artilleriebs träffsannolikhet mot ett torpedfartyg
under mörker (enligt praktiska försök) sällan är större än 3 o/o;
att den tid ett upptäckt torpedfartyg är utsatt för A.-T.artilleriets eld innan det kommer in på torpedafstånd är c:a
l min.;
att skjuthastigheten för A.- T.-artilleriet under mörker är
6 skott per min.;
att högsta antalet A.- T.-artilleripjäser och strålkastare i
hvarje anfallssektor är resp. 10 och 4, dock i allmänhet med
mindre antal i sektorn omkr. 2 streck på ömse sidor rätt för
och rätt akter öfver; samt
att hvarje projektilträff försätter .ett torpedfartyg ur stridbart skick.
I en särskild tabell visar V anmztelli, att passageanfallet gent
emot det direkta eller 6-strecks-anfallet har fördelen dels af
att den anfallande kortare tid befinner sig A.-T.-artill.eriets
kraftigaste sektor (tvärs till 60° för om tvärs), dels att af ståndsförändringen är ha's,t igare. Därjämte framhålles att sannolikheten för att blifva träffad ökas, då torpedfartygen under anfallet måste göra större girar, enär förändring i deras bäring
och afstånd härvid minskas ju skarpare giren göres.
Resultatet af beräkningarna ådagalägger: att för ökande
af torpedfarlygens utsikt att komma inom torpedhåll måste
fl e m än 2 torpedbåtar samtidigt anfalla i en sektor; att ju större
spridningen mellan de anfallande torpedfartygen är i rikiningen uillJkelrätt mot det anfallna fartyget inom samma sektor,
ju mindre målyta erbjuda torpedfartygen och äro därmed äfven
mindre utsatta för att blifva träffade; samt att A.-T.-artilleriets
träffsannolikhet ökas m ed torpedfartygens formerings djup i
skottriktningen, den är störst när formeringen kan helt bestrykas långs med.
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Då det vid torpedanfall gäller att splittra den fientliga
€Iden och å1stadkomma mesta möjliga förvirring ombord å det
a nfallna fartyget, torde, om ·antalet disponibla torpedfartyg så
medgifver, lämpligare vara att anfalla från båda sidor än att
utföra succesiva anfall.
Med erinran om att hvarje torpedtub i samma anfall endast kan afgifva ett skott, framställer sig frågan, huruvida man,
ifall anfallet sker under fiendens eld, skall vänta och skjuta
o lla torpederna på kort distans för att öka träffsannolikheten
äfven med risk att gå till botten innan de hunnit afskjutas
eller om en torped skall afskjutas så snart maximigränsen för
:; kjutafståndet är nådd och öfriga sparas till skjutning på karlare håll. En sammanställning af sannolikheterna för att träffa
och träffas ;synes tala för det senare tillvägagångssättet.
Det ofvan framhållna bekräftar hvad länge varit kändt,
a tt fördelaktigaste utgångslägena för torpedfartygs a nfall mot
ar tillerifartyg är till finnandes i de två förliga kvadranterna: på
ömse sidor om det fartyg, som skall anfallas, samt att lämpligaste anfallssätten från dessa lägen äro: direkt- eller 6-strecksanfallet -o ch pasageanfallet, af hvilka det förra torde erbjuda
största sannolikheten att träffa under det att det senare innebär minsta sannolikheten att träffas; därjämte har påvisats,
a tt vid det direkta anfallet riktningen af däckstub~n underlätta s och utsikten att blifva träffad minska1s, om giren för tarperlskottets afgifvande göres med liten rorvinkeL
I fråga om torpedfartygens formering före, under och efter
a nfallet må framhållas, att formeringen endast är att anse såsom ett medel att ordna och föra fram de taktiska enheterna
l iii lämpliga anfallslägen, h varifrån de sedan kunna släppas
liis l på fienden.
Alltför bundna former få därvid icke
ifrågakomma , utan erforderliga manövrer utföras i en viss
ordning efter tydliga och allmänt kända direktiv. H varje
rormering bör därför vara enkel, smidig och säker, så att
den underlättar hållandet . af formeringen och öfvergången
till annan sådan samtidigt med att den medgifver en viss rö-
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relsefrihet fö r hvarje enkelt fartyg och minskar faran för ombordläggning.
Före bestämmandet ·af själfva formeringen måste preciseras antalet i Jivw·je taktisk enhet ingående fartyg. För minskande af sannolikheten att träffas af fiendens eld är förut sagdt
att flera än 2 torpedbåtar samtidigt måste anfalla, minimiantalet är således 3. Maximigränsen bestämmes dels af att vid
anfallet fartyg·en måste, med iakttagande af erforderli~ spridning för minskande af fiendens eldverkan, alla kunna bringas.
ungefär samtidigt in i fördelaktiga skjutläget i förhållande till
målet; dels· af att formeringen i öfrigt måste hafva ofvannämnda
egenskaper : enkelhet, smidighet och säkerhet.
Såväl teoretisk beräkning som framför allt praktisk erfarenhet hafva ådagalagt att med taktiska enheter om 3 fartyg
dessa fordringar bäst uppfyllas. Då därjämte öfverbringandet
af order och meddelanden, med eller utan signaler, mellan 3
fartyg går oerhört mycket snabbare, enklare och säkrare än
mellan 4 eller mera, torde äfven 3 vara ifrågavarande maximigräns. För möjliggörande af samtidiga anfall från båda sidor
torde mins·t två taktiska enheter böra operera tillsamman. Beroende: på strategisk förläggning och antal torpedfartyg, måste
understundom större taktiska sammanslutningar af flera enheter göras för att erhålla ·enh etlig ledning vid utförand<e af
företag inom .samma operationsområde. På så sätt skulle uppkomma: gruppen (taktiska enheten om 3) ., halfflottiljen*) (2'
a 3 grupper) och flottiljen (2 halfflottiljer).

besvärade af föregåendes rök samt, om jagare påträffas eller·
fiend en gör motmanöver, främja en hastig uppdelning i grupper.
V annutelli föreslår såsom marschform ering två grupper i
linje och hvarje grupp i kilformering. En dylik formering blir
dock hvarken enkel, smidig eller säker. Lämpligast synes vara
två grupper i linje och hvardera gruppen i flankformering med
liten pejlingsvinkeL
Sedan fienden upptäckts, sker öfvergången till anfallsfor"
meringen inom hvarje gr;upp under intagandet af anfallsläg'et.
_4nfallsformeringen bör i första hand medgifva hvarje grupp
tillräcklig spridning af fartygen om möjligt i en formering vinkelrät mot anfallsriktningen och så att alla fartygen samtidigt
komma in på skjutafstånd, hvarjär'n te grupperna böra vara så
fördelade, alt alltid någon befinner 1sig i gynnsamt anfallsläge
ä fven om motmanöver utföres. Vare s ig passage-anfall eller
direkt anfall kontmer till användning är sålunda flankordningen
den gifna anfallsformeringen, hvarvid pejlingsvinkeln automatiskt reglenis efter anfallsriktningen.
För att minska sannolikheten att blifva upptäckt genom
rök och skorstensflammor samt bog- och propellervatten äfvensom för att underlätta utkikts hållande och iakttagande af upptä ckt fiende bör farten såväl vid rekognosceringen och intagande t af anfallsläget som under själfva anfallet icke forceras förr
än den anfallande blifvit upptäckt.
På hvad sätt fartygen under själfva anfallet i öfrigt böra
fö rhålla sig tydliggöres bäst genom återgifvande af Vannutelli
egn a ord. »Samtidigt anfall af ett passande antal enheter i
spridd ordning i samma försvarssektor ,s kapar flera mål och
omöjliggör koncentrering af artillerielden, hvarigenom försvaret i hög grad försvagas, under det att sannolikheten för ett
eller annat torpedfartyg att icke upptäckas och att träffa med
sina torpeder blir större. Så snart ett torpedfartyg upptäckes
från ett fartyg, är det nämligen en benägenhe t att koncentrera
uppmärksamheten på detsamma; häraf böra de icke upptäckta
torpedfartygen begagna 1sig, aflägsna sig från det upptäckta,
even tu elt belyts ta och gå löst på fienden. Antalet torpedfartyg,

-

Den för rekognoscering använda formeringen (nwrschformeringen) bör jämte de ofvan nämnda för formeringar i all"
mänhet uppställda fordringarna särskilt medgifva snabbt öfvergående till anfallsformering, underlätta uppfattandel och
följandet af ledarens order eller manöver, för alla fartygen möjliggöra god utkiks hållahele i marschriktningen utan att de blifva
*) Detta nam.n t orde vara l ä mpli gare än division, dels såsom mera.
betecknande de förband, inom hvilka torpedfartyg finnas, dels genom
nedbringandet af uivisionernas antal inom en flotta.
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som kunna samtidigt anfalla ,inskränkes dock af att erforderligt .afstånd mellan fartygen måste finnas och af det förhållandevis ringa område, som innefattar de fördelaktiga anfallslägena.
Huru betydelsefull öfverraskningen är såsom faktor i anfallets resultat kan icke nog kraftigt framhållas. En lämplig ,spridning och en intelligent samverkan mellan de enskilda
fartygen i den anfallande gruppen är likaledes nödvändig. Så
t. ex. bör man icke tveka att offra sitt eget fartyg eller tänka
på att afbryta det egna anfallet, om man därigenom kan hjälpa
de andra fartygen att genomföra sina. Därför måste i allmänhet det först upptäckta torpedfartyget offras och dess uppgift vara att tvinga det anfallna fartyget att röja sitt läge genom
strålkastare och artillerield samt att draga på sig all eld, så att
öfriga anfallande kunna gå fram till anfall utan att blifva
upptäck ta.>>
H varje torpedfartygs manöver efter afsk]utande af torpedemo måste framför allt gå ut på att ej komma i vägen för
öfriga fartygs anf.all eller torpeder. N å g on formering efter
anfallet bör därför ej ifrågakomma, men noggranna direktiv,
huru hvarje fartyg därvid skall manövrera, böra vara gifna och
följ,as. Såsom allmän regel för minskande af ombordläggningsfaran inom en anfallande enhet kan uppställas, att inget
fartyg får afskjuta sina torpeder förr än de fartyg hafva
skjutit, som befinna sig närmare fiendens tvärsriktning eller
längre från densamma, beroende på om anfallet äger rum i
förliga eller aktra sektorn af den fördelaktiga kvadranten.
Genom en del exempel har V cmmztelli ytterligare förtydligat de principer han i •Sin uppsats framlagt. För ett närmare studium af desamma hänvisas till häft XI 1910 af Mitteilungen aus dem Gebiete des Seewesens.
H vad här blifvit framhållet om torpedanfall mot fartyg
under gång i öppen sjö torde i hufvudsak äga sin tillämpning
vid anfall mot fartyg till ankars. Rekognosceringen bör dock
härvid omsorg,s fullt utföras, om behöfligt öfver land, och anfallet rättas efter lokala förhållanden. Såväl pas,s ageanfallet

J
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s om det direkta anfallet torde beroende på terrängen kunna
komma till användning. Vid det senare kan därvid mången
gång vara nödvändigt utföra anfallet genom gir med dikt ror.
riktningen blir emellertid då lättare än mot rörligt mål. Fientliga artillerifartyg torde väl knappast nattetid befinna
sig under gång i skärgård, om torpedanfall kunna förväntas.
Anfall mot dylika fartyg under gång i skärgård torde därför
endast ifrågakomma under dager. Äfven här blir anfallsformen beroende på terrängförhållandena, hvarjämte de anfallande
styrkornas sammansättning och torpedfartygens antal inom
desamma blir beroende af fiendens bevakningsfartyg's' beskaffenhet.
Skydds- och depåfartygens betydelse för torpedflottiljerna
t orde bäst framgå af namnet. Detsamma innebär, att de under
längre förflyttningar och rekognosceringar samt till ankars skoJa lämna erforderligt skydd äfven.som att i mån af behof komplettera torpedfartygens förråd.
Att låta desamma deltaga
i nattliga torpedanfall är absolut förkastligt dels emedan
de i förtid röja torpedfartygen och därigenom fråntaga
torpedanfallet dess öfverraskande natur, dels på grund af att
cle lätt kunna förväxlas med fi ender och anfallas. Dessa fartygs plats uneler flottiljens anfall bör däremot vara känd af
torpedfartygen och :s å vald, att rendez-vous-plats kan vara
utsatt vid dem utan att risk för förväxling med fienden
kan uppstå.
Med ledning af hvad här i hufvudsak efter Vannutelli framhållits angående torpedanfall och framför allt med stöd af
p rak t isk erfarenhet borde för våra flottiljer uppställas dels
sk jutregler för torpedskjutning omfattande kortfattade_ och
tydliga bestämmelser om afstånd, riktning och skjutsätt vid
torpe dbeskjutning med ensl<ild t torpedfar tyg; dels taktiska
gm ndtninciper för :mvändanclet af sammai1Js.tällningar af torped fart yg.
Genom praktiska försök under torpedskolor, flottilj- och
es ka deröfningar borde desamma sedermera pröfvas och förhättrns. Därigenom skulle vår flottas torpedpersonal kunna
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bibringas en mera målmedveten utbildning än hvad hittills
varit förhållandet. För att därjämte få till stånd de11 »intensiva
samverkan och inbördes för.ståel1se» mellan torpedfartygen, hvil~
ken Vannutelli framhåller såsom hufvudvillkor för framgång
vid torpedanfall , torde vara nödvändigt gifva vår torpedpersonal en fastare organisation samt en planmässigare, följdriktigare
och mera enhetligt ledd utbildning.
Undervattensbåtarnas taklik har under året berörts dels
i kapten MagrlJussons föredrag dels i lejtenant BubnoffSI af kap -

ten Elliot öfversatta uppsats (återgifven i denna tidskrift häft.
:i, 1910), hvarför ett närmare ingående på densamma torde
vara · öfverflödigt i all synnerhet af en icke fackman. Emellertid kuni1a helt säkert äfven för dessa båtar uppställas skjutregler och grundprinciper för deras taktiska användande, hvarvid hänsyn ,särskildt torde böra tagas till deras underlägsna
fart gent emot deras egentliga mål, s lagskeppen och kryssarna ..
Bubnolf har framhållit jagare och torpedbå tar såsom bästa
försvarsm edel mot undervattensbåtar. Helt visst äro de också
detta isynnerhet i skärgård och för en ankrad styrka. I öppen
,sjö hafva därjämte artillerifartygen ett utmärkt skyddsmedel
i användandet af hög fart och ej för djupa marschformeringar
samt i ofta återkommande kursförändringar, hvarigenom intagandet af det nödvändiga fördelaktiga anfallsläget för underva Liensbåtarna försvåras eller rent af omöjliggöres. Undervattensbåtarnas taktik torde därför såsom också Bubnoff på visat, ä nnu och till dess farten i såväl marsch- som anfa.Jlsläge ökats så att den är större än artillerifartygens, blifva i viss
grad defensiv. Ih ågkommas bör nämligen, att undervattensbåtarna i allmänhet måste anfalla om dagen, då fi enden lätt
];; an hålla hög fart. De äro därför i fråga om intagand et af
anfallsläget oerhört m yck et sämre ställda än torpedfartygen,.
hvilka vid sina nattliga anfall kunna räkna med att artillerifartyg und er gång med alla lantärnor och ljus dolda ej gärna riskera aLt gå med hög fa rt.

.J

-

3D3-

Ehuru i såväl minväsende som i all synnerhet i elektroJelmik mycket af intresse vore a tt omförmäla, har årsberättelsen till följd af brist på di1s ponibel tid för år 1910 måst begränsas till .sprängämnen och torpedväsende. Under förhoppning att de förslag till förändringar i örlogsmannasällskapets
stadga r, som för eligga, vinna sällskapets gillande, torde emellertid utsikterna att hyarje :;\r erhålla f1,1llständiga årsberätte1~er
i alla vetenskapsgrenarna ökas genom den jämnare fördelningen a f arbetet inom sällskapet, som därigenom skulle uppstå.
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Några synpunkter . vid uppgörandet af fördelningsböcker (med anledning af till pröfning utlämnad fördelningsbok N:o l).
ÄndamåJlet med fördelning sböcker är att medgifva och
underlätta utnyttjand e af den enligt besättning slistan ombord
förefintlig a yrkeskuns kapen på det för striden och den dagliga
tjänsten mest gynnsamm a sätt.
Vid tillaodose endct af detta så viktiga önskemål synes det
naturliat at: yrkeskuns kapen i första hand användes och fördelas s~ som striden fordrar och att den inre tjänsten först i
andra rummet tages i betraktan de.
Vid uppställan d el af en fördelning sbok synes det därför
berättigat, att m a n i föllSta hand tager hänsyn till den dispositio n
a f y rk eskunskap e n, som >> klart skepp >> fordrar , och sålunda
som grund för alla fördelning ar lägger den användnin g af
yrkes- och ej yrkesutbi ldat m nskap, som göres vid >> klart
skepp >> .
Idealet vore ju att man kunde göra upp en för >> klart
skepp >> lämpad förd elning och sedermera gifva lwar man den
för skötande af hans befattning nödiga färdigh eten .
Sjömansk årens indelning i yrkesgren ar, skolreglem ente.t,
som noga bestämme r den utbildning , som tillkomme r hva.rJe
yrk esgren, och den knappa tid , som står till buds för samöfmng
af en fartygsbes ättning, gör emellertid att man, om ett godt
r es ultat skall erhållas, m å ste så vidt möjligt sätta hvar och en
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p:i den post, hvarest han kan tillämpa förut inhämtad e yrkeskunskape r.
Se vi på de fördelning ar, som äro nödvändig a för en pansarbåt af Ärans cert, så finna vi att med en tillgång enligt
besättning slistan af däcksfolk = 150 vi äro nödsakad e att
bemanna:
ar tilleri med langning ......... ........ . (behof 136 man)
s trålkastar e ....... . ......... ......... .. . (
8 )) )
n avigerings - och signalmat eriel ......... . (
12 )) )
2 ångslupar ......... ......... ......... . (
12 )) )
kontramin eringsmat eriel
8 )) }
(
))

176 man
Till fyllande af detta behof kan emellertid till langning och
t1 ngslupar afses 12 man af eldare- och 15 man af ekonomia fdelningen och återstår alltså 149 nummer.
De i besättning slistan ingående yrkesgren arue fördela sig
sålunda:
Artillerim almser: . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Signalmat roser: . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Gnistmatr oser: . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
matroser ob. yrkesgren : . . . . . . . . . . 56
Summa 150
Vid fördeland et af dessa yrkesmän synes det lämpligt att
sa mtliga artillerim atroser afses för betjänand e af artilleriet ;
signalmat roserna till betjänand e af navigering s- och signalmalniel, 's trålkastar e, kontramin eringsmat eriel samt ångslupar
(utom K. K.); gnistmatr oserna till gnisten och öfriga till att
komplette ra vid langninge n.
Man kan alltså få en stomme att bygga fördelning sboken
pa af följand e utseend e :
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,G runder till fördelning vid klart skepp af korpraler och menige.
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För jämförelsens 1skull meddelas motsvarande tabell
pröfning utlämnade fördelningsböcker n :r l.
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I den första tabellen hafva yrkesutbildade artillerimatroser
a fselts till K. K. och S I vid samtliga, l L och 2 L vid svåra
och medelsvåra kanoner samt förhandsfolk vid ammunitions-.
Tidsb-·i ft i Sjöväsendet.

26

J-t
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langningen. Samtliga dessa befattningar äro af sådan betydelse,
att de ej böra skötas af annat än yrkesutbildadt folk och torde
del ingalunda vara lämpligt att 2 L-befattningen vid medelsvåra pjäser anförtros åt matros oberoende af yrkesgren, i all
synnerhet som härigenom de yrkesutbildade artilleristerna k~m
ma vid reservraU, langning och eldleCining. signalmatroserna
böra helt naturligt i första hand afses att tjänstgöra i egen
yrkesgren t. ex. vid ror, signaler, kontraminor m. m. och endast
i mån af verkligt behof insättas som lagningsmanskap.
Förutom det förslöande för en yrkesutbildad matros (af
hvilken yrkesgren det vara må) att användas som handtlangare
torde med fog kunna ifrågasättas, huruvida ej en kraftig beväringsman af yrk esgren en M0 har större betingelser för att till
belåtenhet fylla befattningen som langningsmanskap, än den i
allmänhet ej fullväxta 2 och 3 kl. sig~1almatrosen. Ännu s.t örre
skäl synas föreligga för att ej kasta bort de kunskaper om elektrilskt materiel i allmänhet, som en gnistmatros besitter, och
placera honom i langningen.
Tvärtom torde dessa hans kunskaper göra honom särdeles lämpad att sköta den till orderapparaten hörande telefonväxeln.
H vad i öfrigt eldledningen beträffar ·så medgifver tillgången på artillerimatroser ej att dessa insättas i eldledningen, utan
att artilleriets bemanning försvagas. Däremot kunna signalc;ch gnistmatroser äfvensom gniststyrman elisponeras härför.
Måhända invändes det att artillerimatrosen, mera förlrogen
med terminologien, lämpar sig bättre, men terminologien ä r
·s·ä kerligen betydligt mindre invecklad än materielen. Säkerligen släller det sig lättare för en yrkesutbildad signal- eller
gnistmatros att förstå och säga efter orden »hpgr. » och »4,500»,
än för en artillerist att sköta elektriska (orderapparat-telefon)
och mekaniska (afståndsklockan och afståndsändringsindikator) apparater. Afståndstelegraferna torde med största lätthet
kunna skötas af hvem som hälst utan föregående utbildning.
Påminna vi oss desslikes att det är styrmän som användas i eld)edningen såsom AM. och VM., så synes det berättigade i att
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signalmatroserna byta sin plats i langningen med den
ledningen vara än tydligare.

eld-

Fördelen af att signalmatroser sköta reservratt och kontramineringsmaterielen, med hvilken de förut böra vara förtrogna, torde utan vidare inses.
Hvad beträffar matroser oberoende af yrkesgren så böra
dessa användas som akterhandsfolk, alltså såsom H. PH. KH.
och langningsmanskap samt L vid lätta pjäser.
Vi se af den uppställda tablån att en fördelning, där ,vid
,. klart skepp>> hvarje yrkesman blir satt i tillfälle att använda
förut inhämtade kunskaper, låter sig genomföras, och någon
rimlig anledning, att just i stridsfördelningen låta signalmatro>ei tjänstgöra vid artilleriet och artilleristerna vid rodret, torde
eJ finnas.
Vid den specialfördelning af artillerimatroser, som dessutom måste äga rum, synes det därjämte böra ordnas så att
ej såsom hittills i allmänhet skett, de äldsta, som oftast ge.nomgå lt skjutskolans kurs för 1 :a kl. sjömän (nu underofficerskurs),
där utbildningen hufvudsakligen omfattar skjutning med medelsvår kanon, fördelas till trossbottenskorpraler och durkarne,
ulan böra dessa, om deras skjutbetyg äro goda, i första hand
~tfses till K. K. vid medelsvåra pjäser.
Ofta säges att en god K. K. ej kan betalas för dyrt, men
genom att placera en god skytt i en durk måhända man dyrt
Etr betala för att han ej användes som K. K.
H vad beträffar fördelningen af underbefälet så synes det
iin damålslöst att fördela gniststyrmannen till gniststationen,
llYarest redan 2 gnistmän äro placerade, detta i all synnerhet
'.om utrymmet i våra gnisthytter i allmänhet ej medgifver plats
för lre personer. Gniststyrmannen eller minörkonstapeln (som
nfta finnes å de fartyg som sakna gniststyrman) torde lämpliga re kunna fördela s i eldledningen t. ex. i kom. centrum. En
kons tapel blir härigenom ledig och kan öfvertaga en plulon i
st. f. en skeppare.
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Denne skeppare bör delas till sekonden, som, om han
skall kunna leda alla stöttnings-, eldsläcknings- och länsningsarbeten, väl torde vara i behof af detta biträde.
Vid uppgörandet af de fördelningar, som betingas af den
dHgliga tjänsten ombord, synes det mycket lämpligt att såsom
ofta föreslagits uppdela däcksfolket i trenne vaktkvarter.
Hvarför just tre vaktkvarter och ej fyra invändes säkerligen.
Att tretalet för pansarbåts- (äfven torpedkryssare-)tjä nsten
lämpar sig bäst beror därpå att de nuvarande besättningslistorna h vad beträffar befäl och underbefäl med fördel medgifva en
tredelning, men ej en fyrdelning af den vaktgörande personalen,
lwarjämte vid fyrakvarterssystem vaktkvarteret erbjuder väl
liten tillgång på arbetsfolk. För att ett fyrakvarterssystem med
förrlel skulle kunna införas tarfvas en hvarken möjlig ej heller
ur ~tridssynpunkt nödvändig ökning af befäl och underbefäl.
Ett trekvarterssystem gifver i jämförelse med nu rådande
indelning den stora fördelen att alltid samma befäl, underbefäl
och manskap göra vakt tillsammans och därigenom lära känna
lwarandra, och befälet får mera intresse af att få vaktkvarteret
at t besitta högsta grad af tjänsteduglighet.
Att dessutom indela vaktkvarteret i korpra}s,l mp bestående
med tillhörande langning torde vara myckanonbetjäningar
af
ket förmånligt.
I elen förut nämnda fördelningsbok n:r l föreslagna indelningen i korpralskap äro likväl några ändringar behöfliga
med anledning af de nya grunderna för fördelning till »klart
skepp ».
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l.
l

A.
1 :a korpralskapet (00 man).
1 :a kvarlerets backsgastar.
stationer:
Klart skepp:
Vaktens stridsberedsk.:
Landstigning:
Båt:
Backlag:
Handräckning:
Yrkes!w
r gren o1:'1 ~Namn
s '"'
:!:,
Regi. l~
~

~

11 A1
2
3
4

5
i3

"

lO
11

l

stb. båt.
l. backl.: 1-6; 2. backl.: 7-12.
l. handr.-afd. (tillika med 2. korp.-sk.'

Klart
skepp

Il L. l k.

S. I.

Mo

"

Mo

,"

12 Sa Sv

"
"
"

"
",,

7 AoAa

8
9

l

back. om stb.
l. k. med lang.:
3. 9. 11. k. m. m.:
l. halftropp (utom 2).

Lang.

"
,"
"

"
"
"

"
"
,

,

Vaktens
stridsbered
skap
-

-

-

3k. Backskorp., 'l'ornkorp.,
Res.-styr. stb. båt
Styr. stb. båt

"
"

"

"

9 k.

,

-llk.
-

-

Särskild befattning

,

"

9 k.

(Utpost l ) Utpost

Stb. båt.

"
"
"
"

"
"

,"
"

~
t:j

p

403
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A.

A.

3:e korpralskapet (00 man).
1 :a kvarterels skansgastar.

2.a k.orpralsk. (00 man).
1 :a kvarlerets muskötleri och ångslupsgasta r.
stationer:
Klart skepp :
Vaktens stridsberedsk.:
Landstigning:
Båt:
Backlag:
Handräckning:

U1

!"""

Yrkesgren

~

~

26
27
28
29
30
31
32

Regi
At

"
Mo

"
"

Mo

36

Sv k
37 A.Aa
38 A• Av
39

s ..
o

~

:0 ...,

Namn

stb. o. bab. ångsl.
3. backl.: 26-01, 33, 37; 4. backl. 32, 34-36, 38, 39
l. handr.-afd. (tillika med l. korp.-sk. )

Klart
skepp

l L.

"

,."

Mo

"

Lang.
"
Stb. ångsl.

l L.

Särskild befattning

fl k . :Musk.-korp., Tornkorp.

"

Muskötteri.

"
"
"
Lang.
"
Ångsl.

"

"

"

--

"

;..;

61
62

Regl. l
At

"

,541
.55

"

56

57
58

"
"
"
"
A• As

~9

A• Av

60

Mo

B b. ångsl.

l

::;

Mo

"

"

?"'"

53

Utpost Styr. bb. ångsl.
- 13 k Muskötteri, res.-ångsl.

Bb. ångsl. (ktrm.-bes. 2)

>
::;
?

Yrkes-

l gren

"
",,

Styr. stb. ångsl.
!CK. l Åk K.K.Åk. Muskötteri, res.-ångsl.
Ån g s l. Stb. ångsl.
Stb. ångsl.
(ktrm.-bes.1)
B b. ångsl.
K.K. 2 Åk

stationer:
Klart skepp:
Vaktens stridsbereclsk.:
Landstigning:
H åt:
Backlag:
Handräckning:

U}

Vaktens
stridsberedskap

KK. 5 k. K. K.

,."

Svk
33 A2Aa
34

35

l~

R

stb. gångbord.
5 k meci lang., stb. o. bb. angsl.
5 k med lang., 13 k., ångsl. m. m.

"

61 A2As

162 As Av
63 :Mo

~
p:

.....
,..,

o ~Namn
...,

s
'O

ll

stb. halfdäck.
7 k. med langn. 1ö. 17 k.
7 k. mecl langn. 15. 17 k.
2. halftropp.
bb. båt.
5. back!.: 51-57; 6. back l.: 58-63.
2. handr.-afd. (tillika med 4. korpr.-sk)

Vaktens
stridsberedskap

Klart
skepp

IK.K.

7 k. K. K. 7 k. Skanskorpral, Tornkorpr.,
res.-styr. bb. båt.

l L.

"
"

l L.

Lang.

"
"
"
",,

"

"

"
Lang.

"

Särskild befattning

"
"

"

K.K. li> k. K.K.15 k
,, SI
SI

"

Styr. bh. båt.
B b. båt.

"
" "
" "
" "
" "
" "
" "

"

L.
L.
"
"
K.K. 17 k. K.K.J7 k.
" "
SI
SI
"
" L.
Res.-b åtar och joll.
L.

"

"

l" ,.

>
::;
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405

A.

A.

4:e korpralskapet (00 man).
1:a kvarterets signa/män.

5:e korpralskapet (00 man).
2:a kvarterets backsgastar.

stationer:
Klart skepp:
Vaktens stridsberedsk.:
Landstigning:
Båt:
Backlag :
H andräckning:

w
!"

..,~

Yrkesgren

1:>::1

o

a

Regl.lj

öfverbyggnaden om stb.
signaler, langn., strålkastare m . m.
signaler, strålk. m. m.

stationer:
Klart skepp :
Vaktens stridsberedsk.:
Landstigning:

joll, r eserver m. m.
7. back!.: 76-85.
2. handr. -afd. (tillika med 3. korp.-sk.)

Vaktens
stridsberedskap

Klart
skepp

~Namn
..,

"?

Båt:
B acklag :
H andräckning:

Särskild befattning

>

;::1

w
?T

~

~

;..j

76 s, l
77 G. Ga
78 s. s.
79 Sa Sv
80

,

81

,

82 S2 s .
83 Ss Sv
84

,

85

s,

l

Signaler

Signaler
Gnists t.

Förl. 57 mm.
langn.
Stb. 15 cm. stridsratt
langn.

"

,

"

Signaler

k

signalman.
Gnistman.

101

Signalman, res.styr. ångsl.
Signalman, res.båtar och joll.

R egi. l
A1

102

"
lw3 Mo
104

, ,

Utpost
,
"
"
(Utpost l ) Post uneler
,
Stb. 15 cm.
däck
"
langn.
l. strålkast. l. strålkast. Signalman, joll.
, (fart k.)
(fart k.)
,,
"
2. strålk. · , 3. strålk. ,
,"
"
Komm.- centr.
,
Signalman.

Yrkesgren

1

105
106

l

,
,
"

107 A2 Aa
108 As Av
109 Mo
110 A1 Aa
111 Ao Av
!1121 Mo

i

;:.:;

o ~Namn
..,

a

>o

l l l

backen förut.
3. k anon med langn. 9. 11. k.
3. kanon med langn. 9. 11. k.
med l. o. 2. kv. 3. halftropp.
, 2. o. 3. , l.
,
(utom 102).
stb. båt.
8. back!.: 101- 106; 9. back!. 107- 112.
3. handr.-afd. (tillika med 6. korp.-sk.)

Klart
skepp

Vaktens
stridsberedskap

Särskild befattning

K.K. 3 k. K. K 3k. Backskorpral, Tornkorpr.,
res.-styr. stb. båt.
l L. , l L. , Styr. stb. båt.
,
Stb. båt.

,
,

"

,

,

Lang. , Lang. ,
K.K. 9 k. K.K. 9 k.
SI
SI
L.
,"
," L.
K.K. 11 k. K.K.ll k.
SI
, SI
L.
, IL.
,"

"
"
"
,

"

,

,"
"

>
;::1
p

-

A.

6:e korpralska pet (00 man).
2:a kvarterets muskätter i och ångslupsgastar.

7:e korpralska pet (00 man).
2:a kvarterets skansgast ar.

Handräckn ing:

r.'

Yrkesgren

ö

;.;

Regl. l

c:~

p:j
o ~N· amn
El ..,
';::;

A1
127 As Av
128 Mo
129 AoAs
130 As Av
131 Mo
126

132

l l

Svk

133 A2As
134 Aa Av
135

Mo

136

s,

137 A o As
11381 "
1139 :M:o

407

-

A.

stationer:
Klart skepp:
Vaktens stridsbered sk.:
Landstigni ng:
B åt:
Backlag :

Ul

406

l

h alfdäck akterut.
1 3. o. 14. kan. eldledn., kontramin.
5., 13. k. ångsl. m. m.
stb. o. bab. ångslup.
10. backlag: 126-131, 133, 137 ; 11. backlag :
132, 134 136, 138, 139.
3. handr.-afd. (tillika med 5. korp.-sk. )

Vaktens
stridsberedskap

Klart
skepp

Särskild befattning

l

,

Post under
däck

Båt:
Backlag:
Handräckn ing:

(/)

!""

"

Yrkesgr en

ö
~

5 kan. Musk.-korp .
IK.K. 13 kan.
Muskätteri
,.
SI
"
,
L.
"
"
,
K. K. 14 kan. K. K. Hl kan.
,
SI
SI
"
"
,
,,
L.
.
L
"
Styr. stb. ån g s l.
Ångsl.
Kontramin .
bes. l
Afståndskl. K.K. Å.k. Muskötteri , res.ångsl.
Stb. ån g s l.
Ån g s l.
Afst:s-ändr .
indikator
,
Kontramin .
"
bes. l
Styr. bab. ängsl.
Utpost
"
5 kan . Res.- ångsl., :M:uStb.afstånd sskötteri
telegraf
Bab. ångsl.
Bab. d:o
.
lKontramin
bes. l

~
~

stationer:
Klart skepp:
Vaktens stridsbered sk.:
Landstigni ng:

Regl. l

151

A1

152
153
154

,,

155
156
157

~

R
o

..,
s ~Namn
';::;

halfdäck akterut.
8. k. med langn. 16. 18. k.
7. k. med langn. 15. 17. k .
med l. o. 2. kv. 4. halftropp (utom 152).
2. o. 3. " 2.
,
"
bab. b åt.
12. backl.: 151-157; 13. backl.: 158- 163.
4. handr.-afd. (tillika med 8. korp.-sk.)

Vaktens
stridsber edskap

Klart
skepp

~
i:l

Fl

K.K. 8 k.IK.K. 7 k. Skanskorpr ., Tornkorpr.,
Res.-styr. bab. båt.
Styr. bab. båt.
l L.
, l L.
" Bab. b åt.
,

l l l

.M:o

"
"
Langn.,

"
"
)l

,

"

"
"

"

"
"

"

"

Langn. ,,

"

"

158 A2 As
159 As Av

K.K.16 k. K.K. 15 k.
SI
SI

160 Mo
161 A2As

L.

1621As Av
l 63 i\Io

Särskild befattning

l

"
"

L.

"
"

,

,"
"

K.K. 18 k. K.K. 16 k.
"
, SI ,,
Is r
, Reservbåta r o. joll.
L.
L.

"

l "

l

408 -

409

A.

A.

8:e korpralskapet (00 man).
2:a kvarterets signalmär1.

9:e korpralskapet (00 man).
3:e kvarterets backsgastar.

stationer:
Klart skepp:
Vaktens stridsberedsk.:
Landstigning:
B åt:
Backlag:
Handräckning:

w

l"'

b

;..;

176
177

Yrkesgren

joll, reserver.
14. bacld.: 176-185.
4. handr.-afd. (till ika med 7. korp.-sk. )

?:j

Klart
skepp

o ~Namn

s
"? '"'
Regl. l ~

Signaler
Gnists t.
Stridsratt

sl
G1

178 S2 Ss
179

,

181

,

182

s. s.
,

183
1184
185

s. s.
Sv

Vaktens
stridsberedskap
Signaler
Gnists t ..
Stridsratt

l

Särskild befattning

l. signalman.

Gnistman.
Signalman, reservstyr. ångsl.
Signalman, reservbåtar och joll.

Utpost
B ab. 15 cm.
langn.
(utpost)
Bah.' 15 cm.
,
"
langn.
(utpost 2)
Signaler
Bah. 15 cm.
"
langn .
,
2. strålkast. l. strålkast.
3. strålkast. 3. strålkast. Signalman, joll.

l

180 Ss Sv

stationer:
Klart skepp:
Vaktens stridsberedsk.:
Land;tigning:
Båt:
Backlag:
Handräckning:

öfverbyggnaden förut.
signaler, gnist, langn., strålk. m. m.
signaler, strålk., utpost m. m.

,
Res ervratt

(fast k. )
strålkast.
l.

"

,
"

,,
,

~
~

3

w

l"'

Yrkesgren

b

;..;

R egi.

1201

A1

:202

,

203 Mo
204
"
205
"
1:206
,
1
:207 A2 Aa
1208 Aa Av
1209 Mo
1210 A2As
1:211 Aa Av
1:212 Mo

l ~~

backen . om babord.
4. k. med langn. 10. 12. k.
3. k. med langn. 9. 11. k.
3. halftropp.
stb. båt.
15. bacld.: 201-206; 16. bacld.: 207-212.
5. handr.-afd. (tillika med 10. korp.-sk.)

?:j

Klart
skepp

o

3 ~Namn

>;;j

'"'

Vaktens
stridsberedskap

~

Särskild befattning

s"'

KK.4k. K. K. 3 k. Backskorpr., Tornkorpr. ,
res.-styr. båt.
l L.
, l L. , Styr. stb. båt.
, Stb . båt.

"

,

,"

,

Langn., Langn. ,,
K.K lOk. K.K. 9 k
SI
SI
"
L.
L.
,"
"
K.K. 12 k. K.K. 11 k.
SI
L.

"
"

SI
L.

,
,"
,
,
,,

,

,

,

"

"

l

l

410 -

411

A.

A.

10:e korpralskapet (00 man).
3:e kvarterets muskätteri och ångslupsgastar.

11 :e korpralskapet (00 man) .
3:e kvarterets skansgastar.

stationer:
Klart skepp:
Vaktens stridsberedsk.:
Landstigning:
Båt:
Backlag:
Handräckning:

w
?J
~

i-1

226
227
228
229
230
231
232
233

Yrkesgren

-~~
Regl.

å·

At

"

l

"
"
"
A2Aa
St

235 Aa Av
236 Mo
237 Svk
238 A. A.
2391As Av
Mo

l'

bab. gångbord.
6. k. med langn., kontramin., reservratt.
5. k . mild langn., Hl. k. ångsl. m. m.
stb. o. bab. ångsl.
17. backl.: 226-232, 234, 238; 18. backl.: 233,
235-237, 239, 240.
5. h andr -afd. (tillika med 9. korp .-sk. )

Klart
skepp

Vaktens
stridsberedskap

l L.

"

"
"
"

Langn.
"
Bab. 15 cm.
langn.
Kontramin.bes. 2

l L.

,,
"

"
"
Langn.,
"

7 k.

Ängsl.

;>

Särskild befattning

K.K. 6 k . K. K. 5k. :M:usk.-korpal,
korpral.

:M: o

234 A2As

12401

::>1
o ~Namn
,.,

;:l

8

"

"

Kontramin .-~

bes. 2

"

Yrkesgren

l~

;:l

i-1

253
254

,,

Regl. ~
A,

"

"

259
260
261

Styr. stb . ångsl.

l

o ~Namn
,.,

8

'O

l

l

Vaktens
stridsberedskap

Klart
skepp

l L. 2 k.
SI

"
,"

"

"

"
Langn.,

Mo

"
"

",,

"

12621 Ss Sv

Bab. ångsl.

::>1

bab. halfdäck.
2. k. med langn.
7., 15., 17. k . m. m.
4. halftropp (utom 252).
bab . båt.
19. backl.: 251-256; 20. backl.: 257- 262.
6. hanclr.-afd. (tillika med 12. korpr.-sk.

Mo

255
"
256
"
257 A2 As
258
,

"
"

"

w
?'t

252

Muskötteri.

Utpost Styr. bab. ångsl.
13 k Muskötteri, res. ångsl.

"
"

stationer :
Klart skepp:
Vaktens stridsberedsk.:
Landstigning:
Båt:
Backlag:
Handräckning:

251

Torn-

Reservratt K.K.Å.k. Muskötteri, res. ångsl.
Ån g s l. Stb. ån g sl.
"
Kontramin."
"
bes. 2
Reservratt

l'

"

"

"
"
,,

i::lärskild befattning

7 k. Skanskorpr., ·T ornkorpr.,
res .-styr. bab. båt.
Styr. bab. b åt.

"
"

Bab. båt.

"

"

"

"

,,

"
"
"
"
"

15 k.
17 k.

"
"
15 k .

(Utpost2) (Utpost2)

"
"

1:

p..
8

::s
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A.
12:e korpralskapet (00 man).
3:e kvarterets signalmärL
stationer:
Klart skepp:
Vaktens stridsberedsk.:
Landstigning:
Båt:
Backlag:
Handräckning:
Yrkesgren

öfverbyggnaden om babord.
langn., strålkast. m. m.
signaler, strålkast. m. m .
joll, reserv.

21. backl.: 2'i 6-285.
6. handr.-afd. (tillika med 11. korp.-sk.)

Klart
skepp

Vaktens
stridsberedskap

Särskild befattning

276 s1
277 G2 Ga
278 s1

Orderapparat

Signaler

l. signalman.

Gnistst.

Gnists t.

stridsratt

stridsratt

Signalman, reservstyr. ångsl.

:479 S2 Sa

Bab. 15 cm.
langn.

l. strålk.

Signalman, reservbåtar o. joll.

UJ

>T

t,

;..;

Regl.l

~

;:>:i
o ~Namn

8

'O

"'

280 Sa Sv
281

"
15

Stb.
cm.
langn.
(utpost 2)

"

282

"

l

Signaler

"

Utpost

"

Ord. hos FC Post under
däck

283 S2 Sa

4. strålk.

1284 Sa Sv
285

Reservratt

"

Gnistman.

"

3. strålk.

"l.

(fartk.)
strålk.

"
Signalman, joll.

"

"

"
"

>
::;
8

Sålunda böra alla signalmatroser utgörande brygg-, eldlednings- och ångslupspersonal sammanföras uti gemensamt korpralskap enligt hvad bilagorna angifva, hvarigenom ångslupsgastarna få ·s~n station på öfverbyggnaden hvarest de synes
hafva större skäl att höra hemma än i batteriet.
Lämpligt synes äfven vara att alla ombord befintliga sigllalmalroser (alltså äfven ångslupsbesättningarna) användas
s åsom signalmän och ångslupsstyrarue äfven som rorsmän.
G,·nom att afs.e samtliga signalmatroser att sköta allt å bryggan
fö rekommande såsom ror, signaler, fartkoner, strålkastare m.
m. kan en god och pålitlig bryggpersonal uppammas, och att i
densamma ej upptaga alla S 1 och Svk torde vara att slösa med
dc~1 yrkeskunskap, som står till buds.
Önskvärdheten af aU
erliiilla sådan kunnig bryggpersonal torde ligga i öppen dag,
och den, som under tjänstgöring i eskader varit tvingad att
ständigt rätta kongastar och öfvervaka att rodret lägges åt rätt
hå ll, torde anse uppfostrandet af sådan personal nödvändigt
B}lde m' artillerislisk och manöversynpunkt synes betydelsen
af goda rorgängare vara klar, och inga ombordvarande torde
Yara så lämpliga till denna befattning som Svk. Skall hela besättningen i tur och ordning pröfva sina krafter på rodret, så
behiifva säkerligen öfningarne högst väsentligt förlängas, inna n d\ra fartyg styras något så när väl. Tager man därjämte
i betraktande, att den kortaste vägen mellan två punkter är
·d eu räta linjen, så måste ju användandet af goda rorsmän
synas ekonomiskt fördelaktigt. Att låta . ångslupsstyrarna (i
de fl e s ta fall Sv k) , då fartyget är under gång, uteslutande ägna
:sig ål rengöring af ångsluparna, torde med fog kunna karaktäris eras som användning af öfverkvalificerad arbetskraft. Fostras goda och pålitliga rorgängare finnes också möjlighet, att
Yakthafvande styrmannen kan få för några ögonblick lämna sin
befattning som l :a rorsman och ägna sig åt den honom enligt
reglementet tillkommande tillsynen öfver signaleringen. Styrma nstjänsten å våra pansarbåtar, som f. n. ej kan sägas vara
populär bland dem som skola bekläda densamma, kanske då
s kulle omfattas med större intresse.
Tidskrift i Sjöviisendet.

l
],

Il

-

-
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Att använda alla signalmatroser som signalmän torde vara
nödvändigt ej minst ur den synpunkten att deras yrkesskicklighet bör underhållas och förkofras.
Emellertid finnes ännu en befattning ombord som signalmatroserna äro särdeles skickade att sköta. Det är befattningen som båtstyrare. En hvar vakthufvande officer, som s-ändt
en båt från fartyget och sedermera försökt att per semafor
eller annorledes meddela sig med densamma, har nogsamt
förmärkt, att den signalkunskap, som representeras af den s3
eller Sv, som ingår i båtbesättningen, är praktiskt taget = O.
Det må tyckas underligt att dessa, som enligt skolreglementet kunna taga emot visst antal bokstäfver per minut af semafor och blink, ej skola kunna vara nog fullärda att sköt båtsignalering; men att på en skola (i flesta fall på ytterst korta
distanser) taga emot meddelanden utan ansvar är ej detsamma, som att själfständigt, på långa håll med ansvarSiskyldighet
taga emot order från fartyget till båtstyraren.
Vi måste sålunda förutsätta att om god signalkunnig person skall finnas i båten bör han vara minst andra kl. sjöman.
Det synes då ligga närmast till hands, att den i båten varande
signalkunnige äfven är båtstyrare, hvarigenom han kan emottaga sina order utan mellanhänder. Reservstyrar,e i båtarna
kunna de i fördelningsboken l föreslagna ordinarie styrare vara,
hvarigenom stationskorpr~lerna fritages från denna befattning
och under sina vakter alltid blifva tillgängliga för arbeten och
tillsyn å stationen.
Till båtStyrarebefattningen kunna elisponeras 2 l :a kl. och
4 andra kl. sjömän. Hufvudsaken är att styraren uti lifbåten
(babords båtbesättning) är l :a kl. sjöman.
En fördel med nämnda anordning vore ocskå, att signalmatroserna genom att ofta vara fördelade till båtstyrare kunde
fostras till smarta sådana och därmed fylla ett i flottan länge
känt behof. Den erfarenhet i manöver, :Som de genom sin båtstymrtjänst kunna inhämta, konuner säkerligen väl till pass,
när de skola styra eller föra befäl i ångslupar o. dyl.
Indelningen i korpralskap skulle således kunna göras enligt följande:
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B.
1:a korpralskapet (12 man).
1:a kvarterets backsgastar.
stationer:
Klart skepp:
Vaktens stridsberedsk.:
Landstigning:
Båt:

w

r'

Yrkesgren

::;

;..;

Regl.l

1

A1

2

,

~

P'i
8 ~Namn

:M:o

51 ,
6

"

7 A2Aa

S Aa Av
9
10

Il
12

Mo

"
"
"

Klart
skepp

o

'Ö

'"'

L. l k.
S.I.
~'
2 L.
H.
,"
P.H.
"
K.H. ,
Langn.,
l

3 Aa Av
4

backen om styrbord.
l. kan. med langning.
3., 9. o. Il . kan.
l. halftropp.
stb. båt (utom 1).

l

"
",,
,
,

,"
"
,"

Vaktens
stridsberedskap

Särskild befattning

K. K. 3 k. Backskorpr., Tornkorpr.
K.K. 11 k. Res.-styr. st b. båt.
2 L. ö k. Stb. båt.
K. H.
" l
"
P.H.
"
"
S.I. 9 k.
"
K. K. ,
"
l L. 3k.
"
L. 9 k
"
Ångslup
"
S.I. 11 k.
,
IL.

"

"

~
::l

8

-
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B.
2:a korp ra/skapet. (1 O man).
1 :a kvarterets nwskötteri.
stationer:
Klart skepp:
Vaktens stridsberedsk .:
Landstigning:
Båt:

UJ

?'

Yrkesgren

ö
~

26

27

Regl.l
A,
A,

Az As
29 Mo

28

30

,

31 AzAa
32

Mo

'33

,.

34
35

"

,

~

o

~~
::!

~Namn
>-:

3:e korpralskapet (13 man) .
1 :a kvarterets skansgasta r.

stb. gångbord.
5. kan. och 15 cm. langning.
ii., 13. kan. 15 cm. stb. langning.

stationer:
Klart skepp:
Vaktens ::;tridsberedsk.:
Landstigning:
Båt:

joll, reserver.

Klart
skepp

Vaktens
stridsberedskap

l
Särskild befattning

l~

13

Yrkes-

~
~

,
,

l L.

2 L.

K. IC 5 k.
l

r~.

"

2 L.

~i

P .H.
P .H.
,
"
K. H. ,
K. H. ,
15cm. stb. K.K. 1H k.
langn .
S.I.
,
.,
L.
,,
"
l5 cm. langn.

"

"

"

Musk.-korpral, 'l'ornkorpral
Muskötter i

,
,

"
"
,

51
52

jo l l.

,,
reservjollen.
båtreserv.

Klart
skepp

:>;"

Vaktens
stridsb eredskap

Särskild befattning

,.....

A .t
A,

53 A2As

",

"

_g"l., "'s
h

o ~Namn
,..,

Regl. ~

l

'
K. K. 5k

st b. halfdäck.
7. k. 15 cm. s t b. laddning.
7., 14., 15. k.
2. halftropp.
Bab. båt reserv;

54

Mo

55

,

56

,

57

,

58 A2Aa
59 As Av
60 Mo
61 A2Aa
621 Aa Av
!33 Mo

K.K.
l

l

l

l L.

7 k.

,"

K. K.
l L.

7

k.ISkahsko~·pral, To~·nkorpr.l
,, Res.-styr . bab. bat.

2L.
Bab. båt.
"
P.H.
P.H.
"
"
"
K. H. , K. H.
"
"
15cm.stb. S.I. 14 k.
"
langn.

2 L.

L.
"
"
"
K.K. 15 k. K.K. 15 k
"
S.I.
S.I.
,
,
"
L.
L.
"
"
",,
K.K. 17 k. K.K.] 7 k.
S.I.
" IS.I. "
"
L.
Båtreserv.
, L.

"

p;.
i:j

p

B.

B.

4:e korpralskapet (14 man).
1:a kvarterets signalmän och ångslupsgastar.

5.e korpralskapet (13 man).
2:a kvarterets backsgastar.

stationer:
Klart skepp:
Vaktens stridsberedsk.:
Landstigning:
B åt:

w
;

YrkesP::
o-ren
~ Namn
_ _ : : _ _<1-

S

;.; Regl. ~ ";:;

öfverbyggnaden om styrbord.
gnistst., kontram. l, ror, strålkast., stb. ångslup.
signaler, gnist, ror, utpost, strålkast., ångslup.
stb. och bab. ångslup.

"
Klart
skepp

stationer:
Klart skepp:
Vaktens stridsbereclsk.:
Landstigning:
Båt:

Vaktens
stridsberedskap

Särskild befattning

:>

w
!'<

g
t-'

'

St
Gt
St

79

Svk

80 Ss Sv

85

Svk

86 Ss Sv
87 Mo
88 A2 As
89 Sa Sv

Kontram. l
Gniststation
Kontram. l
(utpost l )

Signaler
Gnistst.

~

stridsratt

stridsratt

Utpost

l. signalman.
Gnistman.
Signalman, ror,
styr. bab. båt.
Styr. bab. ångsl.,
ror, signalman.

Utpost
Res.-ratt
Bb. ångsl., signalm.
(utpost l)
Kontram. l Strålk. (fartk. )
"
"
Signalman, styr. i
" jollen.
"
"
Strålk.
l. strålk.
Signalman, styr.
stb. båt, ror.
, (fartk.)
Signalman, res."
styr. ångsl., ror. 1
Ångsl.
Stb. ångsl.
Styr. stb. ångsl.,
ror, signalman.
Utpost
Stb. ångsl., signalm.1
",
,
Ångsl.

IUC. l Å. k. K.K. ångsl. Reserv i ångsl.
Signaler Signalman, båtOrdonnans
reserv.
FC

Yrkesgren

ö

1

76
77
78

419
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1101
102

Regi.

l~

A1
At

106
107

s
"d

~Namn

>-:

l l

103 A2As
104 1-!o
105

~

o

backen förut.
3. k, 15 cm. stb. langning, 9., 11. k.
3., 9., Il. k., 15 cm. langning.
med l. och 2. kv. 3. halftropp.
3. ) l.
2.
stb. båt, reserv.

Klart
skepp

Vaktens
stridsbereds kap

"

"

,.

"

"

"

110 Mo
111 A2 As

K.K. 9 k. K.K. 9 k.
S.I.
S.I.
"
"
,. L.
L.
"
K.K. 11 k. K.K. 11 k.

A•A,
lll21
1113 Mo

S.I.
L.

108 A2As
10~

i

As Av

l

:>
:j
::1
t-'

Tornkorpr.
lK.K. 3 k. K.K. 3 k. Backskorpr.,
båt.
stb.
Res.-styr.
,
, l L.
l L.
Stb. båt.
2 L.
2 L.
" P.H. "
P.H.
K. H.
K. H .
"
"
15cm. stb. 15 cm.
langn.
langn.

"

Särskild befattning

"
"

ls.r.
L.

"
,.

"

",,
"
"
"

"
"
,.
B åtreserv.

l

l

420

-

B.

B.

():e korpra lskapet (10 man).
2:a kva rterets nwskötleri.

7:e ko rp ralskapet (12 man) .
2:a kvarterets skansgastar.

stationer:
Klart skepp:
Vaktens stridsbered sk.:
Landstigning:
B åt:

halfcläck akterut.
15 cm. b ab. langning, 13., 14. k.
5, 13., 14. k.

i:)tationer:
Klart skepp:
Vak tens s triclsbereclsk.:
J_,anclstigning:

j oll, res erv.
Båt:

w
?i
'

:::::
,..,

126

Yrkesgren

Hegl.~~~
A,

127 A, As
128 As Av
129

Mo

130 A2As
131 A. Av
132 Mo
133
134
135

"
,,"

~

o ~Namn
,..,

s

'?

421

Klart
skepp

Vaktens
stridsberedskap

l
Särskild befattning

l~

l

15 cm. bab. l L. 5k. Musk.-korpral.
langn.
K.K. 13 k. K.K. 13 k. Muskötteri.
S.I.
, S.I.
,
L.
, L.
,"
,
K. K. 14 k. K.K. 14 k.
S.I.
S.I.
"
L.
, L.
,"
15 cm. bab . 2 L . 5k.
langn .

,"

P.H .
K. H.

,
"

halfcläck akterut.
::; k. , 15 cm. bab. langning, 16., 18. k.
7., 15., 17. k ., ångslup .
rnecl l. och 2. kv. 4. halftropp.
" 2. " 3. , 2.
bab. båt, reserv.

1151

l

,

,
"

"

"
jollreserv.
båtreserv.

l

Regl.l

1156

Klart
skepp

s

"d

~

Vaktens
stridsbsreclskap

:i

K. K. 7 k. Skanskorpral, Torn-

"

l L.

l L.
2 L.

"
"

160 A2As
1
161 As Av

Mo

"

2 L.

P.H.
K. H.

"
,

"

15 cm. bab.
langn .

P.H.
KH.

,
"
"

"

Ångslup

K. K. 16 k. KK. 15 k.
S.I.
, S.I.
L.
L.
,"
"
K. K. 18 k. rue. 17 k.
S.I.
, SI. ,
L.

"

L.

"

~

Särskild befattning

K. K. 8 k.

157 A2As
158 As Av
1159 Mo·

1162

~

~

o ~Nam
n
,..,

At

1153 A2As
154 Mo
1155

joll.

Yrkesgren

::::

~

152

"

,,,

w

f;

korpr al.
Res.-styr. bab. båt.
Bab. båt.

,.
.,
,

"
"

,

"
"

,

l

-

4~2
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B.

B.

8:e korpralskapet (14 man).
2:a kvarterets signalmän och ångslupsgaslar.

9:e korpralskapet (13 man).
3:e kvarterets backsgastar.

stationer:
Klart skepp:
Vaktens stridsberedsk.:
Landstigning:
Båt:

UJ

?'

Yrkesgren

::;
~

Regl. l

176 s,
177 G, Gs
178 s,
179

i

h
o

s

"?

öfverbyggnaden förut.
gnist. signaler, kontram., strålkastare.
signaler, gnist, ror, utpost, strålk., å ngslupar.
stb. och bab. ångslupar.

Klart
skepp

~Namn

.-:

l
l

l

Signaler
Gniststation
Kon tram. 2
(utpost 2)

Signaler
Gnists t.

,

Stridsratt

s,

180 Ss Sv
181 Ss Sv
182 s. s.

Vaktens
stridsberedskap

"
"

2. strålk.

Utpost

,

184 s,

s.

185 Svk
186 Ss Sv
187 Mo
188 A2 As
189 Ss Sv

3.

"

"

Strålkast.
Signaler
Strålkast.

"

k

signalman.

Signalman, ror,
styr. bab. båt.
Styr. stb. ångsl.,
ror, signalman.

"

"

Signalman, ror,
s tyr. stb. b åt.
Signalman, ror,
res. styr. ångsl.
Signalman , ror,
styr. i jollen.

B ab. ångsl.

Ångslup

Styr. bab . ångsl. ,
ror, signalman.

"

Utpost
Ångslup

Bb. ångsl., signalm.

"

"

~

UJ

-

ö

b

?'
~

201

lGnis tman.

Strålk. (fartk. ) Stb. ångsl., signalm.

(fartk.)

183 s. s.

Särskild befattning

stationer:
Klart skepp:
Vaktens stridsberedsk.:
Landstigning:
Båt:

"
KK. '!. Å. k. K.K. ångsl. Res. ångsl.
Res .-ratt. l Utpost
Signalman, b åtres.

Yrkesgren

s

Regi. l
A1

202
"
203 A z As
204 Mo
205
"
206

"

207
"
208 A2Aa
209 A. Av
210 Mo
1211 A• As
212 As Av
1213

~

o ~ Namn

lllo

if "'

~

backen om babord.
4. k., 15 cm. bab. langning, 10., 12. k.
3., 9., 11 . kan., 15 cm. langn.
3. halftropp.
Stb. båtreserv.

Vaktens
stridsberedskap

Klart
skepp

Särskild befattning

~
;::

~

~

K.K. 4 k.
l L.
2 L.
P.H.

"
"
"

K. K. 3k. Backskorpral, Tornkorpral.
Res.-styr. stb. båt.
l L.

"

,
,

2 L.
PH.

K. H .
K. H.
"
"
15 cm. bab. 15 cm.
langn.
langn.

,.

Stb. båt.

"

.,
"
,.

"

K.K. 10 k. K.IC. 9 k.

,,

s.r.

,.
S.I.
"
", L.
L.
"
"
K. K. 12 k. K.IC. 11 k.
"
.,
S.I.
S.I.
"
Båtreserv.
L.
," L.

.

"

l

'l

-424
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B.

10:e korpralskapet (10 man).
3:e kvarlerets muskötieri.

11:e korpralskapet (12 man).
3:e kvarlerets skansgastar.

station er:
Klart s kepp:

bab. gångbord.

6. k., 15 cm. bab. langn., 57 mm. langn., eld-

ledning.
Vaktens s tridsberedsk .: 5., 14., 17. k .
.Landstigning:
Båt:
joll, reserv.

~

Yrkesgren

t;'

;.;

226

Regl.
At

227
228 A."A.
229 Mo
230
"
231 A2As
232
233
234
1235

Mo

"
"

"

~

o 2: Namn

l< s l :.;
~

'd

!

B.

Klart
skepp

~

K K. 6 k.
l L.
2 L.

"

"
"

Vakten s
stridsberedskap

"

Särsl~ild befattning

"

S.I.
L.

"
"

Förl. 57 mm. S.I. 17 k.
langn. å däck
Stb. afst.- L.
telegraf

Torn-

"

P.H.
P.H. ,
K.H.
K. H.
"
15 cm. bab. K.K. 14 "k.
langn.

"

UJ

K. K. 5k. l\fusk.-korpral,
korpral.
l L.
!.Iuskötteri.

2 L.

"

s tationer:
Kl ar t skepp :
Vaktens stridsberedsk.:
L ands tignin g :
B åt:

"
"

"
"
.,"
"

"

joll.

,,
jollreserv.

>
t;
?

?7'
~

~

o ~ Na mn
..,

5

l<

Regl. §._ '?
"

Vakten s
stridsber edsk a p

Klart
sk epp

;J>

Särs kild befattning

t;

5

~

251 A1
252
"
253 As Av
254 Mo
255
"
256
"
257 A 2 As
258 As A v
259 Mo
260
"
2G1
12G2I

båtreserv.

Yrkes;::::;
gr en

bab. h alfdäck.
2. k . m ed langning.
7., 13., 15. k., ångslupen .
4. halftropp (uto m 252).
bab. båt, r eserv.

"
"

l L.

S.I.
2 L.

H.
P.H.

2 k. K.IC 7 k. S kans korpr., Tornk orpr.
K.K.1 3 k. R es.-styr . b ab. bå t.
"
l L. 7 k . Bab . bå t.

"

KIL
"
P.H.
"
"
L. 15 k.
K.H .
"
Lang n., K.K.

"

"

l

"
"

,.

,.

"

..\ ngslupen

"
S.I. 15 k.
"
2 L. 7 k.
"
S.I. 13 k.

"
"

L.

"

"

,
"

,"
"
"

,,

"

l

l

-427-

-426

B.
12:e korpralskap et (14 man).
3:e kvarlerets signalmän och ångslupsgas tar.
stationer:
Klart skepp:
Vaktens stridsb eredsk.:
Landstigning :
Båt:

UJ
~·

b

;..;

Yrkesgren

l~ s

Regl. ~ ~

276 St
277 G, Ga
278 Ss Sv
279

......
r.
o ~Nam n
...,

öfverbyggnad en om babord.
signaler, eldledning, strålkastare, ror. ~
signaler, gnist, ror, ångsl., s trålk., utpost.
stb . och bab. ångslup.

"
Klart
skepp

Signaler
Eldledning

3. str

283 s, Sa

4.

284 s, s.
285

Sv k

1286 Ss Sv
287 Ss Sv

l. Signalman.

Gnistman .

Styr. stb. ångsl.,
ror, signalman.
Stb. ängs!., sign alm.

Ångsl.

"

280 Ss Sv
281 Sa Sv
282 s, s.

Signaler
Gnists t.

tJ>

Särskild befattning o
8

Strålk. (fartk.) Signalman, styr. i
jollen.

"

St

Vaktens
stridsberedskap

"
" it! k.

"
"
Str ålk.

"

"

3
4

Utpost

" 2)
(utpost
stridsratt

stridsratt

Res. -ratt

Signaler

1288 Ss Sv

" 2)
(utpost
Res. -ratt
(utpos t l )

1989 Ss Sv
1-

Res.-ratt

Utpost

"

"

Signalman, ror,
styr. bab. bå t.
Signalman, ror,
styr. stb . bat.
Signalman, ror,
res. styr. ångsl.
Bab. ångsl., ror,
signalman.
Bb. ångsl., signalm.

"

"

Res. i ån gsl. , sign al man.
Strålk. ( fartk. ) Signalman, båtres .

"

Det kan ju synas, som om här fälld es väl många ord om
signalmatro serna, m en det torde vara rätt behöfligt, enär dessa
i allmänhet ombord användes väl lite t eller ej alls å de platser,
där deras speciella yrkeskunsk ap borde göra dem själfskrifna .
Tänka vi oss hvar ,signahnatro serna hamna under den
vanliga exercisen ombord, så se vi, att vid de allmännast före·
kommande öfningarna såsom artilleriexer cis, langningsöf ning
o. dyl. en stor del står å sina poster i langningen, hvarest de
säkerligen ej förkofras i sitt fack.
Fördelas artilleri- och matroser utan yrkesgren till artilleri
med langning och signalmatro serna till bryggfolk, så kan signalmatroser nas öfning i de flesta fall fortgå oberoende af artilleriets och tvärtom. Därigenom gifves också åt karlarne en
chance att under en pågående expedition förkofra sig i sitt yrke.
Fördelninge n till stridsbereds kap ombord torde höra till stridsberedskap.
de minst viktiga fördelninga rne.
stridsbered skapen är väl närmast att anse såsom en förstärkt vaktgöring, under hvilk en man har möjlighet at emottaga den första chocken vid ett öfv erraskande fientligt anfall.
Alt utgå från att stridsbereds kapen (var e sig man kallar den
Y aktens eller halft-) skall sätta fartyget i stånd att upptaga
strid med ens torpedfartyg under gynnsamma ste förhållande n
torde ej vara riktigt.
Väl kan ·man tänka sig att den större beredskap, som denna
förs tärkta vaktgöring utgör, sk all möjliggöra de första skottens
a flossande innan >> klart skepp » hunnil inlagasJ. men näppeligen
kan man förutsätta, alt den ej tjänstgörand e besättninge n annat än under fredsöfning ar skall förbli i overksamhe t, d å de
h öra de första lmnonskote n från eget fartyg affyras. Den rena
~jälfbeva rel seinslinkten kommer säkerligen att vare sig »klart
skepp » bl{tses eller ej rätt hastigt förpassa dem till kanonerna
~ !ler hvar de eljest äro förde1ta.
Man kan sålunda ulgå från att stridsbereds kapen endast
iir till för a lt möjliggöra aflossandet af de första skotten, innan
fartyge t konuni t i sitt fulla stridsskick.

-
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Göra vi detta så torde det vara uppenbart att nåoon för·delning till langning ej är nödvändig eller önskvärd, u~an bör,
fä~: . ~~tt möjliggöra snabb eldgifning med så många pjäser som
IllOJhgt, redan förut upplangad ammunition få brukas.
Härtill kommer att för hvarje man däcksfolk, som sättes
i langningen, minskas möjligheten att bemanna pjäser och att
sät:a in ekonomipersonalen till langning eller postg;ring vid
sinelsberedskap kan endast göras, om man bortser från tillgodoseendet af de materiella behof, som under krigstider äro
fullt så betydelsefulla och kräfvande som under fredstid. För
att öfverhufvud taget alls kunna upptaga strid måste man låta
det ekonomiska lifvet ombord städse ha sin normala gång.
Att ena vakten sätta kockarna i langningen och den andra
vakten i kabyssen torde dels göra dem till ett klent langnings manskap och dels sätta ned humöret på kanonbetjäningarna
m. fl.
Återstår sålunda frågor huru många pjäser, \SOm böra
bemannas.

Gmnder (ör fördelning till vaktens stridsberedskap af' korpraler
och memga af däcks-, ekonomi- oclz lwndtuerksafdelningarna.
Ekonomioch
Summa
handtv .afcl.

Fördelning

Däcksafd.

Horn blåsar e
Navigerings - och signalpers~l;;i:··
Stridsratt ... ... ........ . .. .
Signaler ........ . ..... . ...... ......... ... .. .
Gniststation .... ... . ........ .. . _... ... .... _
strålkastare ........ . ...... ..... . .... ..... .. .. . .. .
Artilleri:
3 st. 15 cm. k. .. ...... ...... .. .. .. ...... .. . .

l
2
l
4

l
2

15
15

15
15

5 " 57

lTill1.

k.

Langning:
15 cm. langnin g
57 mm.
Diverse·
"

Ångsl~1p
.. ......... .. .... ... .. .. .. .
Utpost....
..
..... ........ .... .. ... . .
Poster under däck
O delta ...... ........ . .... ..
Summa j

3

l
4

4

7

2

2

4

4

3
l

l

3
2

49

2
lO

59

2
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Sc v1 på ofvanslående fördelningsboken n:r l tillhöriga
tablå så kunna enligt denna 3 st. 15 cm. och 5 st. 57 mm. kan.
bemannas. Härvid erhålla stridsratten l man , strålkastare 4
man.
Uti stridsberedskapsföreningen å korpralskapsfördelning B.
har ett försök gjorts att följa dessa principer dock med den
skillnad att langningsmanskapet minskats och ekonomipersonalen ej tagits i anspråk, hvarjämte ytterligare en pjäs blifvit
bemannad.
T~ll stridsratten bör nog 2 man afdelas enär 4 timmars
rortörn förefaller väl mycket och utbyte mellan posterna helst
hör undvikas. Att fullständigt bemanna endast två strålkastare torde ej vara klokt, enär stridsberedskapen väl huf·vudsakligen är en nattjänst och strålkastarne sålunda hafva stora utsikter att komma till användning. Som man endast undantagsvis
torde k unna veta h vilka strålkastare, som behöfva användas,
~;ynes fömiktigheten bjuda att hafva samtliga strålkastare bemannade och klara för användning.
, Anmärkningsvärdi är också alt ingen enda reserv finnes,
hvaclan alltså intet arbete kan utföras, utan att det bemannade
kanonantalet minskas.
At helt och hållet bortse från behofvet af reserver är väl
ej klokt, ty under den tid stridsberedskap är intagen, komma
säkerligen behof af _folk disponibla för utförande af än det
ena än det andra att göra sig kännbara.
Vi behöfva endast tänka på sådant som bemanning af 2
ångslupar, askhissning, artiUeriutposter o. dyl. och hvar taga
folk till detta? Att minska bemannade pjäser under 3 s't. l fl
och 5 st. 57 kanoner kan väl ej tillrådas.
Man tvingas sålunda att återgå till det förut tillämpade
systemet med halft stridsberedskap . Nöjer man sig då med att
ha halfva kanonantalet bemannat, hvilket kan ske med m·dinar ic kanonbeljäningar, så kunna båda ångsluparna bemannas,
alla strålkastare vara klara och ändock 17 man disponeras vid
fö refallande behof.
ÖnskY}irdt ~ir alt med dessa ännu en 15 cm. k. och 2 sl.
57 mm. kan . bemannas.
T i dsleri/t i Sjövä sendet.

:28

-

-
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Gnistmä nnen kunna nog ej på grund af den ansträng ade
postgöri ng de ha f va gå vakt på mindre än 3 kvarter.
Grunder na för en stridsber edskapsf ördelnin g enligt detta
skulle alltså blifva som följer:
Försla g till grunder för fördelnin g till halft stridsber edskap af
korprale r och menige af däcks- , e/;on omi- och h andtuerk safdelnin garne.

Fördelnin g.

D äck safd.

EkonomiS
och
ununa
hancltv.af d.

l

l
Ordonnan ser och hornblåsa re ......... ..... .
Navigerin gs- och signalper sonal:
2
2
Stridsratt . ... .. .. . ... . . . .. . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . .
2
2
Sig_na ler : ........ ... ............ _.. ... ......... . . .
l
l
Gmststat wn .. . . . . .. . . . . ... . .. .. . .. . ... . . . . . . .. .
8
8
stålkas tare ... . . . ... ... .. . . . . . . . . . . .. . .. . ... .. . .. . . . .
Artilleri :
20
20
4 st. 15 cm. k. ... ... .. . ... ... .. . ... ... ... ... ...
21
2l
7 , 57 mm. k... ................ ...... .. .......
Diverse:
8
8
__ngslupar . . . ... . . . . . . .. . ... . . . .. . . . .. .. . .. .. .. ..
3
3
Utpost... .. .............. ........ .... .... . .........
3
3
Poster under däck .. . .. .. .. . . .. .. ... . .. .. . ...
~1:--6-..!---;2
:---!--"7li
=
f-~5
..
_
_.
...
._
.
._
..
_
..
"'
......
.......
.
...
...
.....
...
O delta .. ....
~O
17
7ö
Summa l

Måhänd a invändes att vaktgöringen på tre kvarter ej lämpligen meclgifv er öfvergån g till halft stridsber ediSkap. Några
SYårighe ter för en sådan öfvergån g erbjudes förvisso ej .
II kvartere t, som vid »klart skepp » bemann ar såväl stb:s
som bab :s pjäser, delas, och när I eller II kvarteret har vak t
intager I plus stb:s-sid an af II kvartere t stridsber edskap, då III
kvartere t har vakt den andra hälften af besättnin gen.
E konomia fdelning en blir i hvarj e fall utan fördelnin g och
kan som vanlig t få ägna sig åt dem aldrig felande sysselsät tning.
En s tridsbere dskapsfö rdelning enlig t ofvanstå ende skulle
sannolik t väl tillgodos e krafven p å stridsmä ssighet samtidig t
som den alltid viktiga inre tjänstens behof ej alldeles åsidosätt es.
Karlskro na i april 1911.
Ivar Wibom.

A. Örnberg.
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Lönar det sig för försvaret att bedrifva
nybyggnads- och r·eparationsverksamhet
för fartyg vid · Stockholms stations
varf?
l

Il

Med anlednin g däraf att den sedan länge sväfvand e frågan
om Stockhol ms stations förflyttn ing nu synes hafva inträdt i
de t läge, att stationen kommer att förblibra på sin nuvaran de
plats, torde ofvan stående spörsmå l ick e böra saknas bland dagens brännan de fr ågor.
Det ä r en känd sak, a tt den industri af någon betydenh et,
som så kan, söker sig ut från hufvudst aclen på grund af de
dy ra omkostn ader, som där äro rådande.
Detta led er osökt tanken på frågan, i hvad mån den af
~t alen vid Stockhol ms station beclrifna varfsver k samhete n lämnä r ett för kronan gynnsam t ekonomi skt resultat eller, om så
ej är fallet, huruvida skäl förefinne s ur andra synpunk ter, att
delse b(fifves den
at denna• verksam het vid stationen s pånvttfö
J
omfattnm g, som hittills ägt rum.
. __ De _siffror, som i detta afseende stå till buds, äro i frågan
lillra ckhgt belysand e.
F lottans fartyg låta sig år 191 O för unel erhåll och vård
fördelas sålunda i runda tal:
På Karlskro na station: 60,000 tons deplacem ent; på Stockh olms station: 28,555 tons deplacem ent. Häri ingå ej de

l
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fartyg, som enligt gällande bestäm1nelser >> endast nödtorftligen •
skola underhållas.
Ordinarie fartygsanslaget samma år utgjorde: för Karlskrona station: kr. 1,048,403 och för Stockholms station kr.
624,397. Pr ton fortygsdeplacement gör detta: för Karlskrona
kr. 17: 47 och för Stockholm kr. 22: 30, skillnad kr. 4: 83.
Man invänder måhända att det endast var det året, som
beräkningen slår så illa ut. Nåväl! Tag t. ex. år 1902.
Motsvarande värden 'VOr o då: Karlskrona: 44,000 tons
och anslag kr. 777,156 ; Stocl<holm: 15,000 tons och anslag kr.
356,480 ; Karlskrona: pr ton kr . 17: 66; Stockholm: pr ton kr .
23: 77; skillnad kr. 6: 11.
Af denna kalkyl, där anvisningen af medel legat till grund,
och således icke meclelåtgången, som troligen varit något större,
torde framgå, att, om stock holmstonnagel unclerhålli ls vid
Karlskrona, hade kunnat inbesparas år 1902 kr. 91,650 och år
1910 kr. 135,240.
Inför dessa siffror, där allt tal om lokalpatriotism bör för ·
stummas,, synes det ej vara obefogadt att taga i öfvervägande,
huruvida icke allt fartygsunderhåll i stort sedt borde ulföras
vid Karlskrona.
Alt äfven nybyggnadsarbetena vid Stockholms station äro
relativt dyra, kan skäligen antagas, men, af brist på därför behöfliga siffror, icke påvisas.
Om det är en sanning, alt det bästa ekonomiska utbyte
inom e tt varf icke står att vinna genom alt arbeten af likartadt
slag utföras p å olika platser därinom, utan a tt dessa böra centraliseras, så är det af ännu större betydelse, att del så stora
årliga kostnader Juäfvand e fartygsunderhållet utföres i möjligaste mån enhetligt och på samma plats.
Under normala förhållanden torde det ej möta några svårigh e ter att, när ett Slackholms station tillhörande fartyg slutar
sin expedition och behöh er repareras , låta detta afmönstra vid
Karlskrona station och b esättningen öfvergå på ett annat af
samma typ, som då Yore öfversedt.
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För mötande af andra förhållanden finnes vid samma vattenområde, där Stockholm ligger, fullt moderna verkstäder, åt
hvilka flottan öfverlämnar att verkställa sina nybyggnader, och
hvilka vid mobilisering eller krigsutbrott skola enligt rekvisitionslagen stå till marinens förfogande.
Genom den nu ifrågasatta omorganisationen, hvarigenom
Stockholms stations varfs ändamål, äfven för mobilisering och
krig, likväl icke behöfde äfventyras, skulle dessutom följande
fördelar vinnas:

att elen tid efter annan återkommande frågan om att skaffa
Stockholms station egna arbetarebostäder, hvilken näppeligen
annars vidare låter sig undanskjutas , härigenom bortfaller;
att det blir lättare att h ålla ett örlogsvad fullt modernt
efter tidens utveckling, särskildt vidkommande arbetsmaskiner,
lyft- och hissanordningar samt transportväsende;
att större planmässighet och enhetlighet vid verkstadsdriften skulle kunna åstadkommas;
att genom att äga riklig tillgång å arbete undvikes, att, såsom nu icke sällan måste ske, partiellt uppsäga en yrkeskunnig
personal eller reducera dess aflöning;
alt ett för andra ändamål välbehöfligt utrymme skulle kunna erhållas på det begränsade området för Stockholms station;
alt väl afpassade betingsarbeten i större utsträckning än
hvad nu är möjligt kunna anordnas, till fromma för såväl arbetsgifvaren som arbetaren samt större arbetsintensitet utvinnas; och
att tanken på modernare och billigare kra ftöfverföring för
verksladsarbetena fortare skulle kunna realiseras.
Utgående från att vid Stockholms station, efter verkställda
reparationer i Karlskrona, förlagda fartyg icke skulle kräfva
någon vidare kostnad be! räffande dagsverken, enär därför afsedda besättningar, hvari ingår arbetsskickligt folk, skulle verkställa ifrågakommande arbeten, torde för fartygen erforderlig
materiel i allmänhet kunna b ekostas af elen del af öfningsanslage t, som för ut- och afrustning får disponeras.
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På grund af hvad sålunda blifvit anfördt och enär alla
politiska partier uppställa det kraf på försvaret, att det skall
ordnas »effektivt och billigt», torde ofvan uppsatta spörsmål
böra göras till föremål för undersökning.
Karlskrona i april 1911.

K. W. Resen.

Meddelanden från främmande mariner.
(Afslutctde den 4 juli 1911.)

'l
Flottans fredsförläggning är grundad på strategiska skäl
och bes,tämmer i hög grad stridsberedskapen och bör ihågkommas att all stridsber.e dskap kräfver kostnad.
Realiseraodet af författarens uppslag torde nog dessutom
stöta på flera tekniska svårigheter med afseende på anslagsfördelning och ansvar för anslagens utnyttjande m. m., hvarföre
hans planer utan uttömmande utredningar ej med säkerhet
böra an~es fördelaktiga. Det torde kanske snarare hända att
utredningarna gåfve det resultat, att föga eller intet återstode
af den tänkta ekonomiska vinsten.
(Red.)

Ryssland.
Budget. Behandlingen af marinbudgeten har ägt rum i
duman under senare delen af mars. För de ordinära utgifterna hade ursprungligen fordrats 219, 7 milj. kronor; beviljade
Ett
blefvo efter budgetkonunissionens• fö rslag 212, 1 milj.
antal interpellationer besvarades af nuvarande sjöministern,
dåvarande ministeradjointen Grigorovitch. Som skäl för de
höga underhålls- och öfningskostnaderna framhölls, att 1911
för första gången sedan kriget större stridsmässiga fartygsförband afsågos att bildas, hvilket måste medföra en ökning af
kostnaderna i förhållande till föregående års. Amiral Grigorovitch påvisade äfven, såsom svar på en annan interpellation,
r1tt det föreslagna personalbehofvet icke vore för högt tilltaget;
på grund af folkbildningens låga nivå fordrade utbildningen
af rekryter såväl som specialister på skolafdelningarna mycket
längre tid än i andra mariner. Hvad beträffar de många omfattande repara_tioner, som dragit höga kostnader, LSå berodde
desamma på den hårda medfart, materielen varit utsatt för
i kriget. De nya fartygens . höga anskaffningskostnader vore
en följd af dumans önskan, att vid nybyggnader använda uteslutande ryskt 1111aterial och ryska varf; priserna ställde sig
h ärigenom 20- 25 o/o högre och byggnadstiderna blefvo oer-
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hörclt mycket längre än om utländska leverantörer haft arbetet.
Emellertid skulle Pollava och Sevastopol sjösättas i juni och
de båda andra slagskeppen uneler loppet a f hösten 1911.
Till ofvannämnda 4 fartygs byggnad beviljades härpå för
år 1911 54, 5 milj . kronor. 28, a milj. anvisades till betalning
af marinstyreisens gamla skulder och 4, 3 milj. till arbeten vid
Revals hamn.
Vid budgetens behandling i rik sr ådet, som ägde r um i
hörj an af april, gingo de flesta af r egeringens fordringar igenom med mind re afprutning än i cluman. För utjämnande af
dumans och rik~Sråcl ets bevillningar sammanträdde härefter en
kommission.
Personal. Sjöministern har till sin acljoint utsett konter amiral Bubnov. Förre sjöministern, amiral Vojevoclski, har
utnämts till medlem af r iksrådet.
Nybyggnader . Den på Putiloff-verken uneler byggnad varande torpedkryssaren p å 1,260 t., till hvilken medlen skänkts.
af ligan för flottans förstärkande, har erhållit namnet N o vik.
De 5 minsvepningLSfartygen på 150 t., som äro uneler byggnad vid Ischora-verken, ha erh ållit namnet Vsriv, Mim·ep, Sapal, Provoclnik och Fogas.
Slagskeppet Sevastopol har sjösatts elen 28 juni: Systerfartyget Poltava beräknas bli sjösatt omkring 10 juli.
Utrangeringar. Skolskeppet Aclmiral Kornilov har öfverförts till hamn fartyg, likaså slagskeppet Dvenatsat Apos,tolov Torpedbåtarna 261- 268 utom 263 och 267 ha utrangerats.

Norge.
Budget. Efter långvariga debatter förkastades elen 27 april
af stortinget såväl elen kungl. propositionen angående nybygg-
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nadsanslaget som militärkommittens Indstilling i samma fråga,
h vilka slutade p å en summa resp. 3, 5 och 3, 3 milj . kronor .
I stälet an togs stortingsman Konows fö rslag, slutande p å 3, 2
milj. och omfattande :
P åbörjande af jaga r en n:r 3 . ... . ... .. . ... . .
500,000 kr.
F orsatt b yggande af undervattensbå ten n :r 2
och påbörjande af undervattensbåtarna n :r
3 och 4 .. . . .. . ... .... ........ .. . ... . .. . 2,400,000 )) .
200,000 ))
.-\nskaffancle af reservkanoner ...... ... .. .... .
100,000 ))
Minmateriel .... ... . . ... . . .... .. . .. . . . . . ... .
Summa 3,200,000 kr .
Härigenom förföll tills vidare frågan om byggande af n ågot nytt pansarfartyg, hvartill medel afsetts i militärkommittens
Tndstilling. Under debatterna pehandlades bl. a. frågan, huruvida norska varf skulle vara i stånd att effektuera krigsfartygsleveranser. Särskilt från Horten synas stora ansträngningar
ha gjorts för att erhålla beställningen på pansarbåten.
Undervattensbåtarna 2, 3 och 4 byggas hos Krupp, Germania varfvet i Kiel; denna åtgärd, att bygga alla hittills beYiljacle undervattensbåtar hos en och samma firma, och utomlands, har varit föremål för en del meningsutbyte i pressen.
Personal. N y lönereglering för marinens officerare och
civilmilitära tjänstemän har godkänts af stortinget. Bl. a.
har bestämts, att nödiga representationsutgifter vid expedition
i utiands farvatten gocltgöres respektive chefer efter räkning.
L ikaledes ersättas högre befälhufvare samt chefer å fartyg af
1,000 t. eller större deplacement för representationsutgifter,
gjorda i norska hamnar i anledning af möte med främmande
örlogsmän.
På grund af att tidningen Socialdemokraten riktat ett an grepp mot förutv arand e adjutanten hos konungen , kapten Krag,
m ed anledning af att denne skulle ha varit firman Krupps agent
och förmedlat undervattensbåtleveranser, har IS't ortinget bestämt att inga i tjänst varande officerare få vara agenter för
u tländska lever a ntörer till armen eller marinen.

Il

Il
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Öfningar. Torpedskolan afslutades den 26 juni. Fartygen ingå i Torpedbåtsafdelnin gen, som i allt består af följande
fartyg: Divisionsbåten Valkyrien, 4 st. l. kl. och 4 st. 2. kl.
torpedbå tar. Från och med l. augusti ingår jagaren Draug i
afdelningen.
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Med en af P eder Skrams 24 cm. k. har uppnåtts 4 träff
på 71 ,sek. En af Olfert Fischers 4 7 mm. k. erhöll 11 träff
på 41 sek.
Olyckshändelse. På Dykkeren har en eldsvåda ägt rum .
Två man som uppehöllo sig i maskinrummet undgingo med
knapp nöd att bli uppbrända. Då man ej vågade använda
vatten för eldens släckande af_ fruktan för explosion er, nödsakades man släcka med sand. Skadan lär vara betydlig.

Danmark.
Nybyggnader. Torpedbåten Söridderen, som byggts hos
Yarrow, har Yarrow-pannor och Brown-Curtisturbin er. Depl.
236 t. Längd 55, 4 m. Bredd 5, 5 m. Djupgående 2, 3 m. Torpedbestyckning 5 tuber, l stäf- och 2 på lwar sida å däck. Artilleri 2 st. 75 mm. k . L/30. Aktionsradie 1,000' med 14 knop.
Högsta fart 27 knop. Backturbinen skall kunna stoppa båten
på 45 sek . Båten var leveransfärdig den l april 1911.
Torpedbåten Tumleren, Schichau, levererades i maj detta
å r. schultzpannor och Schichauturbiner. Depl. 250 t. Längel
56 m. Bredel 6 m. Djupgående 2, 1 m. l skorsten. Artilleri,
torpedbestyckning och öfriga data som Söriclcleren.
Torpedbåtarna Vinclthunclen och Sprekhuggeren byggas på
Örlogsverftet i Köpenhamn och väntas bli färdiga i slutet af
detta år. De erhålla N onnandpannor. Öfriga data som Tumleren.
Torpedbåtarna Söulven och Flyvefisken byggas hos Burmeister og vVain i Köp enhamn och beräknas färdiga resp . 25
juli och 15 november. De erhålla Normandpannor och BrownBoveri och C:o turbiner. Data som för Söriclcleren.
D e tv å nya undervattensbåtarn a ha ett deplacem ent af 200
12
t
Längel 37,95 m. Fart -----;----- kn. Aktionsradi e 1,000'.
·
~
8a 9
Öfningar. För att främja skickligheten i båtsegling ha
pris utfästs. Officeren i elen vinnande b åten får 50 kr., und erofficer 10 kr. och hvar och en af besättningen 2 kr.

Tyskland.
Nybyggnader. Byggandet af slagskeppet S har uppdragils
u t kejserliga vartvet i Wilhelmshafen; Germaniavarfvet och
Vulcan ha hvardera erhållit 6 jagare. De erhålla n:r G 7-12
och V 1- 6. TurbinmaJs.k iner.
slagskryssaren H löpte den 28 mars af stapeln å Blohm
och Voss' varf i Hamburg. Den erhöll namnet »V. Goeben »
efter en berömd general i fra111sk- tyska kriget.
Slags keppet Ersatz Heimdall ,l öpte af stapeln den 10 juni
oc h erhöll namnet Friedrich der Grosse.
Jagaren G 195 löpte af stapeln den 8 april i Kiel, V 190
den 12 a pril i Steltin. Öfriga år 1910 b eviljade jagare äro
Hirdiga utom V 191, G 196 och G 197.
slagskeppet J ' hi.iringen företog den 29 april leveransprof,
hvarvicl vid 2 timmars forcer ing 28,320 hkr uppnåddes. Allt
arbetade tillfredsställande; om farten föreligga inga uppgifter.
Lilla kryssaren Kolberg uppn ådde vid en forcering 26, 32
knop.
De små kryssarue »E rsa tz Bussard >> och >> Ersatz Falke >>
löpte resp. elen 13 och 16 maj af stapeln. De erhöllo namnen
Magdeburg och Breslau.
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Slagkryssaren von cl~r Tann gjorde en lång proftur till
Sydamerika så snart den levererats, hvarefter den utan att
anlöpa ty$k hamn ingick i Hochseeflotte. Fartyget har visat
sig glänsande uppfylla alla fordringar, och lär ha väckt stort
uppseende vid kröningsrevyn i Spithead, dit det afgick efter
afslutade manövrer med Hochseeflotte.

af därvarande sjöstridskrafter. Amiral Hencler,s on har förelagt australiska regeringen en plan för den australiska flottans
utveckling; inom de närmaste 22 åren skulle 8 slagskryssare,
10 pansarkryssare, 18 jagare och 12 undervattensbåtar anskaffa.s. för en kostnad af omkring 400 milj. kr. Bemanningsbehofvet anslås till 15,000 man.
Vid konferensens sammanträden ha äfven de folkrättsliga
bestämmelser, som sammanfatLats i den s. k. Londondeklaralionen, gjorts till föremål för anmärkningar. Engelska regeringen har godkänt denna deklaration, men den är ~innu ej
nntagen af parlamentet, och för att förhindra att den antages
ha en mängd möten hållits och skarpa resolutioner mot regeringen affattats.. Bl. a. ha 128 amiraler under Lord Beresfords
ordfö randeskap på det bestämdaste uttalat ·sig angående de stora
faror, som ett godkännande skulle medföra för England. Ett
stort möte i City under mr Balfour. ~ presidium hö1ls nyligen i
samma anda och ett af honom fällt uttryck har blifvit bevingadt: >> Starvation, not invasion, is our great dangen. Enligt
deklarationen skulle nämligen lifsmedel rälmas såsom krig,s'kontraband och kunna således konfiskeras iifven om de fraktas af neutrala fartyg, om de nämligen äro destinerade till engelsk hamn. Det hjälper ej om den ifrågavarande hamnen ~ir
obefäst, eller om lifsmedlen äro afsedela till näring åt den fredliga befolkningen, ly - något som s~irskilcll framhölls . af mr
Balfour - enligt modern militär åskådning kan hvarje engelsk
hamn räknas som en bas för militiira operationer öfver hafvet
pä grund af järnvägsförbindelse rna, som göra hela England till
en stor krigsbas - ett förrådsrum med luckor utåt vid hvarje
minsta stad.

J( olningsresultat.
slagskeppet w estfal en uppnådde siffran
587 l. pr timme vid en nyligen företagen kolning. MedellaJet
för hela kolningen utgjorde 482 t.

Olyckshändelse. På pansarkryssaren Yorck uppstod en
bensolexplosion, hvarvid tre maskinunderoffice rare dödades och
flera personer skadades.
Kolonierna. På ön Ponape i Melanesien (Stilla hafvet) utbröt ett uppror, hvarvid flera europeer dödades .
Fyra
kryssare och kanonbåtar ankommo emellertid snart och ilandsatte trupper, h varefter upproret efter rätt stora svårigheter
hlef kufvadt. En tysk officer och några man dödades vid stormandet af infödingarnas ställning.
Tyska {lot/föreningen. Den 31 december funnos• 53 större
och 3,4 77 mindre lokalafdelningar, 2,903 förtroendemän och
1,034,987 medlemmar.

England'.
Politik. I Lonelon ha ombud för .sam;piga kolonier samt
represen tanter för regeringen sammanträd t till en )) Imperial
Conference>>, hvarvid i synnerhet ha dryftats frågor, som röra
det stora rikets försvar. Det har mer och mer framhållits, att
de engelska intressena i Stilla oceanen fordra ett stärkande

Personal. I pressen ha klagomål framkommit öfver de
höga kostnader, som kadettutbildningen medför för resp. föriilclrar. Kostnaderna ha beräknat.s' till omkring 13,000 kr,
E nligt t. o. m. Times' ~1sikl sku1le härigenom den krets hvarur
o fficerskaren rekryleras bli för i111skriink l.
Amiraliletels försök all i Grimsby Yärfva fiskare för in-

l

l
l

l
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träd e i Royal Navy Reserve, i afsikt att utbildas till minsvepningstjänsten, ha mis1slyckats.
Nybyggnader. Slagskeppet Monarch löpte af stapeln den
::30 mars.
Slagskeppet Heretlles uppnådde vid 8-timmars-prof med
335 slag och 28,700 hkr 21, 5 knop.
Slagskeppet Colossus uppnådde enligt uppgift i Morning
Post en fart af 22, 6 knop.
Engineering anför följande uppgifter om Lion: Längd 213,4
m., bredd 26, 4 m., djupgående midt 8, 5 m. , depl. 26,77 0 t.,
70,000 hkr, fart 28 knop vid sjögång, 30 knop i stillt vatten,
gördelpansar 248 mm., 8 st. 34, 3 cm. k., 24 st. 10, 5 cn1. k., 5 st.
53 cm. tuber, kolförråd 3,500 t., 4 st. 3-bladiga prop., de yttre
belägna 6 m. utanför de inre, 42 pannor. P å backen två torn,
det aktra högre, sedan en mast, två skorstenar, det tredje tornet, tredje skorstenen, låg signalmast, fjärde tornet. Lätta
artilleriet i öfverbyggnaden. Anmärkningsvärdt få bryggor.
Naval and Military Record ger följande data öfver de 45
kal. långa 34, 3 cm. kanonerna: rörvikt 87 t. , projektilvikt 567
kg ., utgångshastighet 860m., mynningsenergi 21 ,370 mt. (nyaste
30, 5 cm. k. 16,500 m. ) Genomträngningsförmågan i Kruppstål
utgör på 2,700 m. 660 mm., på 4,600 m. 558 mm.
Hos Beardmore, Glasgow, löpte slagskeppet Cm1queror af
stapeln, hos Vickers i Barrow slagkryssaren Princess Royal.
A rtilleri. Vid Spithead företogas skjutförsök mot den gamla undervattensbåten A l, som bragtes att sjunka genom en
på måttligt håll utfärd beskjutning med lydditgranater. Båten
u pptogs och det befanns, att den 1sänkts p å grund af minverkan
från en i dess närhet exploderande granat, ej genom direkt träff.
A uiatiJ,·. Marinens för:sta luftskepp , Mayfly, blef färdigt den
22 maj. Byggnadskostnaderna uppgingo till omkring 760,000
kronor.
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Flottrevyn på Spithead. Det har vid upprepade tillfällen
framhållits, att de vid revyn närvarande 167 engelska fartygen
ingalunda genom någon kraftansträngning mobiliserats, såsom
det förr händt vid dylika tillfällen, då t. o. m. ej fullt färdiga,
föråldrade eller på annat sätt mindervärdiga fartyg lagts i
linjerna för att få dem så långa :som möjligt. Denna gång
hade inga utiandsfarvatten blottats på engelska sjöstridskrafter,
och mobiliseringen af vissa divisioner •af Rome-fleet hade t>crått
på ett par timmar utan förarbeten . I Army and Navy Gazette
ha en del af de vid revyn närvarande utländska fartygen utan att några namn nämnts - gjorts till föremål för rätt omild
kritik rörande deras mer eller mindre sjömansmässiga uppträdande.

l
!

l

:l
Frankrike.
Pers10nal. Förre marinministerns åtgärd att slopa en mängel
gammal materiel gjorde visserligen något för att nedbringa personalbehofvet, men det oaktaclt lider franska marinen fortfarande af svår brist p å manskap. Man har nu dessutom fått
klart för sig, a tt Danton-klassens fartyg fordra större bemanning - samm anlagdt omkring 1,200 man mer än hvad ursprungligen a fsetts. Allt som allt skulle omkring 3,000 man
utöfver den nuvarande tillgången behöfva anskaffas . Man söker nu bereda tillfällig lättnad genom att taga bort två krys sare från hvarje eskader, genom a tt ytterligare r educera besättningen å fartygen i reserv samt genom att öka tjänstgöringsticlen fö r de värnpliktiga från 46 till 48 m ånader. Allt d etta
oak taclt har icke någon n y >> L oi de recrutem enh gjorts till
föremål för behandling af parlamentet.
Nybyggnader . Slagskeppet Danton, som vid sm föDsta
proftur fastnade på en gyttjebank, losstogs med någon svårighet och fullgjorde sedermera sina profturer och uppnådde under 3-timmars-prof med forcering en fa rt af 20, 6 8 knop.

l
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Slagskeppet Diderol erhöll som medeHal af samma prof
·en fart af 19, 8 0 knop (max. 20,H).
Slagskeppet Conclorcet som vid en föregående proftur fick
60,000 skoflar i turbinerna förstörda har seelermera med gocll
resultat återupptagi t sina prof.
Slagskeppet Voltaire uppnådde vid 3 timmars forcering
20,66 knop.
De båda för 1911 beviljade slagskeppen erhålla namnen
France och Paris.
På l\ränne af Danton-klas sens slagskepp inträffade uneler
profturer samma dag att blad å babordspro pellrarna bräcktes.

I nnehåll i åtskilliga marit ima och krigsYet enskapliga
t idskrifter 1911.
Artilleri och handvapen .

Progr es de l'artillerie navale dans l es graneles marin es etrangeres ............ .. ...... ... .
Le tir des cuirasses de 23,000 tonnes ... . . .
Die Schiessergeb nisse in der englischen
Flotte, im J ahre 1910
Beräkning- af kulbanor f~~:. i~~~bi~~·e~." ..... ... .
Svenska kul sprutevapen .. ......... .. .... :. :::::

R. M. del 189, sid. 135.
R. M. del 189, sid. 320.
M. G. S., sid. 840.
A. T., sid. 127.
A. T., sid. 16 1.

strategi och taktik.
FöN.~nta

staterna.

Tjänsten ombord. Nya bestämmels er ha utfärdats rörande
artilleriaffic erns, navigations officerns och de vakthafvanc le officerarnes förh ånande ombord. Sekonden (executive officer) är
chefens ställföreträd are vid förfall och har ungefär molsvarande ställning i öfrigt som. våra sekonder, men vid klart skepp
ii.r han dessutom eldledare (chief fire-control officer). På slagsk epp och pansarkryss are finnes d essutom en first lieulenant,
som är ~ildre ~in de vaktgörande officerarne ; han är sekondens
bilräd e och ass is tant fire-con tro l officer. Vid drabbning har
navigerings officern vakt, artillerioffic ern är i stridstorn et.
Pwwmokcm alen. Färden genom kanalen kommer att taga
10- 12 timmar. Fart högst 6 knop. Kanalafgift en har föreslagits till något öfver en dollar pr n e tto registerton. F. n.
arbeta 40,000 man på kanalen.
Nybyggnade r . Slag,s keppet Wyoming löpte af stapeln den
25 maj i Philadelphi a.

Taktik und Dreadnought s ..... ... ... ...... ...... .
The N orth Sea . . . . . .. .... ......... ... .. .
Kort omrids av strategiens hovedtrook·::: :: :
Nauticae Res
Ansichten ii b~~: Ei~i~i~~~~·~· .. d~~ Fi~~·~~~:
kampfes ..... ......... ·: ....... .. ............... .. .
Escadres et fl.ottilles
La composition des di~i~i~~~·. d~ · .ii·~~~· · .... . .
b
.... .
The Tactical Employment of Torpedo Boats

...

...

Jlil. G. S., sid . 457.
I. R. S. I., sid, ()38.
N. T. f. S., sid. 166.
M. G. S., bihäfte, Jui1i .

M. G. S., sid. 672.
Y., sid. 273.
Y., sid. 305.
J. R. S. I., sid. 709.

sjökrigshistoria m. m.

Die Schwarzenbe rg-Eggenberg schen Denksclu·iften an Kaiser Ferdinand II (1625) ...
Betrachtunge n iiber der ersten englisch -holländischen Krieg (1652 bis 1654) ..... .
Ein unbekannter Bericht von Magalhaes
, \Veltumsegel ung .... . .................. ......... .. .
Ephemerides cl'histoire· maritime
La campag!;e de 'rrafalgar .... ... .. ::::::::·::::::
Der Aufstancl in Ponape und seine Niederwerfung dm·ch S. :M:. Schiffe •Emclen•,
>>Nlirnberg•, •Cormoran>, •Planet> ........ .
Un archeveque-a miral, Henri de Som·dis
( 1594-1645) ....... .......... .
. ........ ...... .
Histoire officielle cle la guerre maritime
russo-japonai se .... ....... ......... . .

M. G. S., sid. 543.
M. R., sid. 569.
M. R., sid. 582.
R. M. del1 89, sid. 48o.32S.
R. M. del 189, sid. 109.

M. R., sid. 703.

R. M. del 189, sid. 293.

R. l\1. del 189, sid. 343.
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Organisation och budget.

Le budget naval anglais ...... ... ...... .... .... .
J ahresber ichte der Bureauc hefs der Vereinigten Staaten- Marine .... .. .... .. .. ... ...... .. .
Budget der k. u. k. Kriegsm arine fi.1r das
Jahr 1911 .. ... ......... ............ ............ ...... .
J ahresber ichte i.i.ber die Marine der Vereinigten Staaten fi.1r das Rechnun gsjahr
1909-10 ············ ··· ············ · ........... .
Die frauzösi sche Marine in den Parlame ntsverhancl lungen ii ber elen Etat Hill .. ...... .
Der en glis ch e Marinee tat 1911-12 ........... .
La situatio.n navale ........ ..... .... .... ..... ..... .
Ho\v can th~ Colonies best help in the Naval Defence of the British Empire ........ .
Sjoforsv arsspers maalet ..... .... .... ....... ....... .. .
V oranschl ag zum normale n Budget fii.r die
italienis che Kriegsm arine pro 1911 -- 12 ...
Japanisc her Marineb udgetvor anschlag 1911
-12 ......... ············ ·· ···· ······ ······· ············
Utrednin g rörande aftönings - och tjänstgö ringsvill kor för marinläk arekåren m. m.
La reforme du personne J officier en Italie
Le budget naval anglais ............ ......... ... .. .
Le projet de budget de la marine turque .. .
Le projet de loi sm· le recrutem ent des
equipage s ····· ··········· ····· · ··· ··· ···· ···· ··
Der englisch e Marmev oranschl ag 1911--12
Japanisc hes Marineb udget ....... ..... ....... .

M. d. l. F . N:o 14, sid. 3.
.M. G. S., sid. 484.

M. G. S, sid. 563.

M. R., sid. 604 och 760.

M . R., sid. 621.
M. R., sid. 633.
R. M., del 189, sid. 152.
J . R. S. I., sid. 423 och
sid. 545.
N. T. f. S., sid. 149.

M. G. S., sid. 683.
M. G. S., sid. 705.
T.
M.
R.
R.

H., sid.
el. l. F.
M., del
M., del

129.
N:o 18, sid. 3.
189, sid. 408.
189, sid. 439.

Y. , sid. 353.
~- G., sid. 801.
M. G. 8., sid. 846.

Fartygsbeskrifningar, skeppsbygg eri och
f artygsmaskiner.

Note relative aux embarca tions a mateurs
tonnants .... ....... .. ............ ........... .... .
Develop pment des •Dreacln oughts• et possibilites d'en venir a bout au moyen d'adversaire s de moinclre valeur ...... .......... .
Quatre nouveau x typ es de >Dreadn oughts>
Motor-K rigsskibe .. ... ....... ....... ..... ...... .... ..
Dieselm askinen i sjogaaen de fartoier.
Stapella nfrechnu ng S. M. S. •Amiral Spann•

R. M. del 189. sid. 25.

R. .M. del 189, sid. 82.
R . ~l. del 189, sid. 97.
D. 'l'. f . S., sid. 206.
N. T. f. S,, sid. 153.
ni. G. S., sid. tiOl.
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Frågan om skeppsb yggnads premier inför
1911 års riksdag ............ ............ .......... .
Les construc tions navales et l'industr ie
privee ..... ... .... ........ . ............ ..... ........ ... . .
Le nouveau paquebo t >Newhav en• .......... ..
Fortscbr itte im Scbiffsm aschinen wesen ..... .
Dieselm otorer för sjögåend e fartyg .... ..... . .

T. T. Sk.b ., sid. 64.
Y., sid. 257.
Y., sid. 363.
M. G. S., sid. 743:
T. iYI., sid. 156.

Navigati on .

Die Ergebni sse der ersten Kreuzun g der
unmagne tischen Yacht >Carneg ie• in den
Jahren 1909 und 1910 ............ ............ . ..
Flindem ············
································
Azimuti nstrume nten ............ ............ ... ::::::

M:. G. S., sid. 659.
N. T., sid. 207 o. 281.
N. T., sid. 2ö9.

Undervattensbåtar, torpeder och minor.

Les torpilles a rechauff eur d'air ............ . ..
La defense contre les sons-ma rins ........... .
Organisa tion des stations de sons-ma rins
en France et a l'etrange r ............ ........ .

::\IL d. l. F. N:o 15, sid. 3.
M . d. L F. N:o 17, sid. 3.

Y., sid. 385.

Luftsegling .

Die Luftschi ffe
Poss.ibil ities and. Li·~~i~~~i·~~~· ·~f: Ä·~~-i~l·B~~:
bardmen t ............ . .. ........... ........... ..... . .
Aeronau tik . ... .......... .. ... ... .. .... .
Aeroplan es of To-day and their Use in
War
Der gegenwä~:~i~~· ·s·;~~~ d~~: L·L~f~~~i~iff~h·r:t
und des Flugwes ens und ihre Ven.v end·
barkeit im Seekrieg e ....... ............ . .... .... .
E mploi de la boussole dans la navigati on
aerienne . . . . .. . . . ' . . . . . .. . . . . . . . . .
Explosiv es in Aerial vVarfare , with some
Remarks on Methods of Defence
Aeronau tische Versuch stationen u~d. d~~:~~~
Eeclentu ng fi.i.r die Entwick elung der Flugtechnik
Flngversu~h·~ ..d~~·.·~~·.· i~·~~.
C·L;~:;i·~. ~i t
seinem Hydro ao roplan wom vVasser aus ...

d.

.G

H:

M . R., sid. 610.

J. R. A., sid. 86.
D. T. f. S., sid. 193.
J . R. S. I., sid. 622.

M. R., sid. 739.

Y., sid. 289.
J. R. S. I., sid. 735.

:M. G. S. , sid. 759.
ni. G. S., sid. 835.

Gnistsignalering och telefonering.

Resonan z in gekoppe lten Schwing ungs kr eise n

J. d. T. T., sid. 449.

-449-

- 448 -Plattenfönnige Leiter in lj;ylindrischem
vVechselfe ld .. ...... ·...... .......... ..... .. .... ...... .
~Tiderstand nnd Selbstind uktion von Spulen fi.lr W ech selst rom

J. d. T. T., sid. 459.

J. d. T. T., sid. 490.

Handelsflottan och kolonialväsendet

Den 2:dra Nordiska Fartygsb efälskongre ssen
Sjöfolkets ställning ....... ...... .................. ..
Sjöfartsriksdagen .... .... ... ............ ........... ..

N. T., sid. 250.
N. T ., sid. 274 .
N. T., sid. 210.

Sjöolyckor.

Die Bergung des deutschen . 1Jnte ~·se eboo tes
u. 3 ......... .... ... .... .. .. .. ................ . ........ . .
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(N. 0.), Måhlen och Oberg, undE-rlöjtnanterna K. G. A. L. Laurell,
Söderhielm och Tholander, reservunderlöjtnanten Gudmundsson; f artygsingen jör: marinin genjören Ståhlberger; fartygsintendent: marinunderintendenten Desthon; fartygsläkare: marinläkaren Wallin.

Rustade oeh till rustning anbefallda sjöstyrkor
oeh fartyg.

Skeppsgosseafdelningen.

(se 3 :e häftet).
Förändringar: Underlöjtnant Ternberg i st. f. underlöjtnant Muhl
fr. o. m. 30 maj. Ornen, Urd och torpedbåten 5 utgå i början af
augusti.

Pansarbåten Tapperheten.
Fartygschef: kommendörkaptenen Broman; sekond: kaptenen
Kraft; Officerare: kaptenen Sylvander (A. 0.), löjtnanterna Wachtmeister (K 0.) och Ros, unelerlöjtnanterna Calissendorff, Schulze,
E." Linder och Virgin, reser vunderlöjtnanten Wallgren ; fartygsingenjör : mariningenjören Löfven; fartygsintendent: marinunderint endenten Gynther; fartygsl äkare: ma rinläka restipendiaten Elander.

Torpedkryssaren örnen.
Fartygschef: kaptenen Leche; officerare: löjtnanterna Burman
och Egerström, underlöjtnant en Biörklund (G. 0.).

Chefsfartyget Drott.
(se 3 :e häftet.)
1-\:. ustflotta.n.

('/..-"/. 1911.)

Högste befälhafvare: konteramiralen W. Dyrssen; flaggkapten:
kommendören Ekström ; flaggadjutanter: kaptenerna E. Hägg och de
Broen; stabsingenjör: marindirektör Falkman; stabsintendent: marinintendent Lagerholm ; stabsläkare: marinl äkare Edholm.

1 :a Divisionen:
Pansarbåten Äran (flaggskepp).
Fartygschef: kommendörkaptenen Leuhusen; sekond: kaptenen
Arnelius; officerare: löjtnanterna Wibom (N. O. och G. 0.), Ornberg
(A. 0.) och Nerman, underlöjtnanterna Uggla, von der Burg, Nordling, Hummel och Erikson, reservunderlöjtnanten E. Larsson; fartygsl äkare: marinläkaren Edholm.

Pansarbåten W asa.
Fartygschef: kommendörkap tenen L. P. Hamilton; sekond: kaptenen von Horn ; officerare: löjtnante rna Erikson (A. 0.), Flygare

2:a Divisionen:
Divisionschef: Kommendören H amilton; divisionsadjutant: löjt nanten A. E. O. Giron ; divisionsingenjör: mariningenjören Akermark ;
d ivisionsintendent: marinintendenten Hansell; divisionsl äkare: marinl äkaren Hulting.

Pansarbåten Göta (divisionschefsfartyg).
Fartygschef: kommendörkaptenen Norselius; sekond: kaptenen
Lybeck; officerare: löjtnanterna F evrell (A. 0.), Ekebohm (N. 0.) och
Lundqvist (G. 0.), underlöjtnanterna Odqvist, Mörner, W einberg, Johnsson och Färnström; fartygsingenjör: mariningenjören Åkermark; fartygsintendent: marinintendenten Hansell; fartygsläk are: marinläkaren
H ulting.

Pansarbåten SYea.
fartygschef : kommendörkaptenen Ericson; sekond: kaptenen
Starck; officerare: löjtnanterna W ester (N. 0.), Palm (A. 0.) och
Numa, underlö jtnanterna Enell, Martin, von Schoultz och Lindberg;
fa rtygsingenjör: m ariningen jören Samzelius; fartygsintendent: maTinint endenten Coliberg; fa rtygsl äka re: marinläkaren Frick.

-
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Pausarbåten Thule.

Torpedkryssaren Psilander (flottilj chefsfartyg) .

Fartygschef : kommendörk aptenen Akerhielm; sekond: kaptenen
Liljencrantz ; officerare: kaptenen Bjurner (A. 0.), löjtnanterna Oster-:
man (N. 0 .) och Stephenson-Möller, unde rlöj ~n anterna Hallström,
W achtmeister, N. A. Broms och E ckerström; fartygsingenjör: mariningenjören Kinnman ; fartygsintendent: marinunderint endent en Zetterberg ; fartygsläkare : m arinläkarestip endiaten Sjögren.

Fa rtygschef: kaptenen Peyron; officer are: lö jtnanterna Wijkmark och Wetter (G. 0.), underlöjtnant K. A. Laurell; fartygsl äkare:
marinläkarestipendiaten Wildner.

Torpedbåten Kapella.
Fartygschef: kaptenen Ljungquist.

Kanonbåten Urd.
4 :e Divisionen:

Fartygschef : kaptenen Tollsten; officerare: löjtnantern a Blix
och Aspl und, underlöjtn anten H. A. Broms.

Toqledbåten Altair (di visionschcfsfartyg).

3: e Divisionen:

Fartygschef: kaptenen Koren (divisionschef); officer: underlöjtnanten Graaf.

Divisionschef: k ommendörkaptenen Sparre; divisionsingenjör:
mariningenjören Lind beck; divisionsläkare : marinläkarestipendiaten
Barkman.

Torpedbåten Argo.

Jagaren Vidar (divisionschefsfartyg).

Torpedbåten Antares.

Fartygschef: kommendörkaptenen Sparre; officerare: löjtnanterna Modin och von Bahr (G. 0.), underlöjtnanten W allenber g.

Fartygschef : k aptenen Akcrblom.

Torpedbåten Arcturus.

Jagaren Ragnar.
l<artygschef: kaptenen D ahl; officer are : löjtn anten Ström,
derlöjtnanterna Lindgren och ~eumii ll e r.

Fartygschef: H. K. H . Hertigen af Södermanl and ;

Ull-

J agaren W ale.
Fartygschef: k aptenen Posse; officerare: löjtnantern a von Arbin
och Angelin, underlö jtnanten Grefberg.

Fartygschef: löjtn anten Wrangel.

5:e Divisionen :
Torpedbåten n:r 8 (divisionschefsfartyg).
Fartygschef: k aptenen L ubeck (divisionsch ef) .

Torpebåten n :r 10.
J agaren Magne.
Fartygschef: kaptenen Bolinder; officerare : löjtnanterna Werner
Jch Ekstrand, underlöjtnanten Malmqvist.

Flottiljen:
Flottilj chef: kommendörk aptenen K. H . A. P. Rosensvärd; flottilj ingenjör: mariningenjören Björnstjerna; flottiljläkare: marinläkarestipendiaten Wildner.

Fartygschef : löjtnanten Lindberg.

Torpedbåten n :r 6.
Fartygschef: löjtnanten I. A. Cassel.

Torpedbåten n :r 5.
:Fartygschef: löjtnante n Rosen .
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6:e Divisionen:

Skola ontbord för sjökade tter.

..

('/.-"/ )

Torpedbåten n:r 85 (divisionsche fsfartyg).

Kanonbåten Skagnl.

Fartygschef: kaptenen Elliot (divisionschef ).

Fartygschef: kaptenen Tamm (K. 0.).

Torpedbåten n:r 83

Instruktionspersonal:

Fartygschef: löjtnanten Bergman.

(utöfver ordinarie kaelettofficer are och lärare i navigation.)
Löjtnanterna Mörner (K 0.), Sundblad (K. 0.) och Wahlström
0.).
(K.
Jämte torpedbåtaru e Virgo och Mira.

Torpedbåten n:r 81.
Fartygschef: löjtnanten Schollin.

Skolesk adern..

Torpedbåten n:r 79.

("/, till början af november.)
:
Eskaderchef kommendöre n Dahlgren; flagg adj utanter : kaptenen de Broen, löjtnanten Beck-Friis; stabsingenjör : mariningenjö ren
Åkermark; stabsintenden t: marinintende nten Ekman.

Fartygschef: löjtnanten M. E. Giron.
7 :e Divisionen:

Divisionsche f: Kaptenen Iacobi; divisionsinge njör: mannmgenjör Zetterström; divisionsläka re: marinläkares tipendiaten Camitz.

Undervattensbåten H valen (di visionschefsf artyg).
Fartygschef: kaptenen Iacobi; officer: underlöjtnan ten Lindström.

Undervattensbåten n:r 2.
Fartygschef : löjtnanten von Heidenstam.

Undervattensbåten n:r 3.
Fartygschef: löjtnanten N or l ande r.

Verkstadsfartyget Blenda.
Fartygschef: löjtnanten Olsson; officerare: löjtnanten S. Rudberg (G. 0.), underlöjtnan ten Hamilton; fartygsl äkare : marinläkares tipendiaten Camitz.

Pansarbåten Göta.
;, •

Fartygschef: kommendörk aptenen Posse; sekond: kaptenen Meister; officer: löjtnanten Lundqvist; fartygsläkare : marinläkarst ipendiaten Cederberg.

Pansarbåten Thule.
Fartygschef: kommendörk aptenen Engström; sekond: kaptenen
Holmgren; officer: underlöjtnan ten Hallström; fartygsintend ent: marinunderinten denten Zetterberg; fartygsläkare : marinläkarst ipendiaten Breide.

Torpedkryssaren Psilander.
l<'artygschef: kaptenen Arnelius; officer: löjtnanten Wetter.

Kanonbåten Urd.
Fartygschef: kaptenen Holmen; officer unelerlöjtnan ten H. A.
11roms.

Minfartyget Edda.
Fartygschef: kaptenen Bergmark; officerare: löjtnanterna H åkansson och Svenonius.

Kanonbåten Skagul.
Fartygschef: kaptenen Wahlberg; officerare : löjtnanten Schollin
(mfllofficer); underlö jtnanten Almgren.

-
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Pansarbåten Thor.

Jagaren Vidar.
Fartygschef:
Skarin.

kaptenen

Åkermark;

officer:

underlöjtnanten

Fartygschef: kommendö rkaptenen H ermelin; sekond: kaptenen
Nissen; officerare: löjtnanterna Isberg och von Hofsten, underlöjtnanien Grefberg; fartygsintendent: marinunderintendenten Ohlen.

Torpedbåten Kapetla.
Fartygschef: kaptenen Svinhufvud.

Torpedbåten Rigel.
Fartygschef: löjtnanten Friis.

Logementsfartyget Stockholm.
Fartygschef: kaptenen Tollst en; officerare: löjtnanten Hillman,
underlöjtnanterna Uggla, Enell, Christiernin och Darin ; fart ygsintendent: marin undcrin tenelen ten Aurell; fartygsläkare: marinläkarsti pendiaten Fährm.

Instruktionsbefäl.
Kaptenerna Malmgren, Stackell och von Fieandt, löjtnantern a
von Schoultz, Måhlen, Grönberg, Torelins och Ros, underlöjtnanterna
Toren, Strömbäck och Wrede.
Karlskrona rekrytaf'delning.

Stockholrns rel;;::t-ytaf'delning.
('"/n omkring 5 '/, månad.)

Afdelningschef: kommendörkaptenen Peyron; flaggadjutant:
löjtnanten Werner; stabsingenjör: mariningenjören Löfven ; stabsint endent: m arinintendenten Ha nsell.

('"/n omkring 5 '/, månad.)

Pansarbåten Oden.
Afdelningschef: kommendören Ekström; flaggadjutant: kaptenen
Lindsted t; stabsingenjör: mariningenjören Ståhlberger; stabsintendent:
marinintendenten Lilja.

Pansarbåten Äran.
Fartygschef: kommendörkaptenen Norselius; sekond: kaptenen
Celsing; officerare: löjtnanterna G. D. W. Lilliehök och Torelius, underlöjtnanten Ström bäck ; fartygsläkare: marinläkarstipendiaten Johansson .

Pansarbåten \Vasa.
Fartygschef: kommendörkaptenen Engström; sekond: kapten de
Champs; officerare: löjtnanterna Flygare och Frick, underlöjtnanten
Malmqvist ; fartygsintendent: marinunderintendenten Hög berg.

Pansarbåten Tapperheten.
Fartygschef : kommendörkaptenen af Ugglas; sekond: kaptenen
Kraft; officerare: löjtnanterna Osterman och B ergman, underlöjtnanten S. A. Linder; fartygsingenjör: extra mariningenjören Posse; fart.ygsintendent: marinunderintendenten Berg.

Fartygschef: kommendörkaptenen Peyron; sekond: kaptenen N orman; officerare: löjtnanten :B~cvrell. underlöjtnanterna Odqvist och von
rler Burg; fartygsintendent: mArinintendenten Hansell ; fartygsläkare:
rnarinlälcaren Edholm,

Pansarbåten Niord.
:B~ artygsc h ef: komm endörkapten en de Brun ; sekond: kaptenen
Lagercrantz; officer are: löjtnanten Rosensvärd, underlöj t nanterna Cal isscndorff och W allenber g: fart ygsintendent : marinunderintendenten
Hedman.

Logementsfartyget Freja.
Fartygschef : kapten en Bolinder; officerare: löjtnanten Schi.issler,
Hrrderlöjtnanterna N eumiillcr, Beckman och Gr a af.
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Pansarbåten Oscar II.
("in omkring 5 månader.)

Fartygschef: kommendörkaptenen Gyllenkrok; sekond: kaptenen
Gisiko; officerare: löjtnanterna Ornberg (A. 0.), Olsson, Lindberg,
Hafström och Låftman, underlöjtnånterna Mörner, N ordling, Martin,
K. G. A. L. Laurell, Wachtmeister och Schulze; fartygs ingenjör: mariningenjören Lindbeck; fartygsintendent: marinintendenten Dahlgren;
h.rtygsläkare: marinläkaren Herr lin.

