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Årsberättelse i Torpedväsende och 
. Gnisttelegrafi 

Av ledamoten K. P:n Rosensvärd. 

I. Torpedväsende. 

Torpedernas ökade porte och träffsäkerh~t har stegrat tor- Torpeder. 

ped Yapnels användbarhet och utsikt till framgång, isynnerhet 
nattet id, i större proportion än vad utvecklingen av försvars-
meclcln artilleriet, strålkastarna och undervaLter,tsskyddet kun · 
n a l öka fa rtygets försvars förmåga. 

Förra åre ts >>Naval Annuah anför också med anledning av 
torped ens utveckling att sagda tidskrift 1910 angav torpedens 
sko tt \'i eld till hälften mot skottvidelen hos en 30,5 cm. projektil, 
men all man 1912 måste erkänna att vVhiteheaclstorpeclen nu
mera nått lika skottvidd med projektilen. 

Uneler det att undervattensbåtarnas operationstid är dagen, 
haY a iiv riga torpedfartyg sin huvudsakligaste operationstid för 
lagd på natten, m en tack vare elen nu förekommande långa 
torpedporten torde qock lyckade daganfall ej vara uteslutna 
h en fö r övervattenstorpedfartyg. 

Under det atl franska marinen hittills huvudsakligast lagt 
an på högsta fart å torpeden för endast en distans (på senaste 
tiden l ,000 m.) hava de flesta mariner, liksom vi, använt sig av 
tvenne dis tanser, en ··kort distans för nattanfall med hög fart å 
torpeden och en lång distans för daganfall med lägre fart å tor
Peden . 

Tidsk1·i{t i Sjöväsendet. 23 
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Störs ta u L sik Len för torpedtr~iff torde erhållas om anfall 
sker under reducerad fart å torpedfartyget, varigenom riskeel 
att röjas n attetid genom skorstensflamm, bogvatten eller illa~ 
skinljud förminskas, och under dager torpedbanan blir <Säkrare 
i samma mån som utgångspunkten har minskad rörelse. 

Man fn\nsäger sig därmed visserligen den förut unde
1
• 

fredsförhållanden tilltalande anblicken av djärvt framrusande 
Lorpedbåtsdivisioner, vare sig det var fråga om dag- eller nau. 
anfall, men det giiller att se till all övningen visar störs ta likhet 
med torpedvapnets krigsmässiga användning i händelse av verk. 
ligt behov under motsvarande förhållanden som övningen för
utsätter . 

Torpedfartygens stora farter komma till sin förnäms ta an
vändning vid förflyttningar till och från operationsområden 
samt vid genombrytningar eller jakt. 

Ett vägande skäl att i anfallsögonblicket nattetid använda 
så reducerad fart som möjligt å torpedfartygen och högsta möj
liga fart å torpederna är svårigheten att erhålla pålitliga siktan
ordningar för torpedtuberna samt att snabbt kunna bedöma de 
faktorer som inverka på den behövliga tubriktningen. 

Sannolikhet för träff å ett större föremål är dock ganska 
stor oavsett felbedömningar av fiendens kurs och fart ly 1,000' 
m. genomlöper numera även en 45 cm. torped på c:a 48 sek .. 
(43 a 45 knop) och har på denna distans ungefär + 10m. i 
avvikning (+ 6 a 7,5 kontraktdifierens) . Utanför 1000 m. 
distansen äro strålkastare av föga gagn för artillerie ts använd
ning mot torpedfartyg, varföre dessa torde hava utsikt att Jwn
na smyga sig in på denna distans. 

Ovannämnda svårigheter vid siktanordningarna har emel· 
Jetlid föranlett en del mariner att i a v sevärd grad öka tuberna& 
antal ä samtliga torpedfartyg för s. k. »skjutning i fält >>. 

De 8 sl. jagare som beviljades 1911 för franska marinen 
skola förses med 2 par dubbeltuber om de för 1912- 1913 be
\'iljade engelska jagarna skola enligt uppgift förses med 2 par 
dubbla 53 cm. tuber mol förut brukliga enkla. 
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Dc senast byggda ryska jagarna lära blivit försedela med ett 

1 O-tal l u ber , vilka skola solfjäderformigt behärska skjutfältet. 
[) es~a tuber anordnas å somliga fartyg såsom enkeltuber, m en 

., -1udrn , såsom å de 9 hochseetorpedbåtarna som bevil]"ad es P'"" , . 
Hll i !•i r svartahafsflottan, anordnas 45 cm. tuberna som fem 
p<~ r clulJbeliuber. 

Fiir utnyttjande av dylika anordningar fordras god till
,,:lfl "" p a torpeder och lär ryska marinen under förra året be-u ( ..., • 

ställ! -!,000 torped er (av 'Vh. nyaste 45 cm. typ med liggande 
mask iner typ III se nedan) att leverans närmaste åren fr ån 
Whi lchcad 250 st. och från Obokoff och Lessner 300 st. allt 
per ar. 

Den konkurrens som finnes mellan torpedfabrikanterna har 
astadkommit avsevärda förbättringar å torpederna till och med 
under sista året och till komplettering av de i förra årsberättel
sen angivna typerna kan här nedan anföras några uppgifter. 

Sclmeider. 

Då det för ett par år seelan inom Frankrike väcktes förslag 
all u tom statens egen torpedfabrik i Tonlon anlägga privatfabri
ker flir samma ändamål erbjödo sig ett par större firmor att 
åtaga sig leverans a v torpeder till franska staten. 

Fiir närvarande är det emellertid enelast en privatfirma, 
Schncid er, som tillverkar torpeder, vilka leveransinskjutas 
från fir mans mycket omtalade skjulstation av beton vid Bye
riska iia rna (Batterie des Maures). 

En ligt uppgift har firman uneler slutet av 1912 haft en le
rerans t ill franska staten av 100 torpeder varav hälvten redan 
1 oro iiverlämnacle i början a v december sist!. år. 

Dessa torpeder voro 45 cm. varmluftstorpeder av förlängd 
typ med firmans märke, - torpilles a rechauffage type E, al
lang(' - m ed dc egenskaper tabellen sid. 353 angiver. 

J fe bru a ri detta år börjar leveransskjutningar av 120 tor
Peder avsedda för den italienska marinen. 

Torpederna äro troligen av samma typ som ovanslående 
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Till de franska torpederna levereras fortfarande gyroskop 
med fjäderigångsättning (se föreg. årsberättelse) med vilka ga
ranteras en avvikning av + 6 m. på 1000 m. och+ 25m. på 
3,000 m. Då emellertid de utländska marinerna fordra skjut
ningar på längre dislans har firman sett sig tvungen . övergiva 
det t ill sin lwnstruktion enkla och kraftiga fjädergyro t mot 
luftgyro och har nu slutexperimenterat ett dylikt. 

Schwartzko pff. 
Ifrågavarande firma har allt id utmärkt sig för etl samvets

granul och noga arbete samt isynnerhet för ett rationellt ut
experimenterande av de nykonstruktioner som varit under om
prövning. 

I sistnämnda avseend e ligger Schwartzkopff betydligt över 
firman Whitehead, som åtminstone hittills mera burdust kastar 
sig över de nya uppfinningarna och söker att direkt lösa de 
önskade uppgifterna. Genom tillfällig tur kan det ju ibland 
lyckas, men vid behov av konstruktionens förbättring eller ut
veckling spåras snart saknaden av förberedande och stegvis ut
förda försök. 

Här som i andra dylika fall kan en lyckträff en eller annan 
gång inbespara verkstaden en del experimentkostnader, m en i 
regel blir nog det noggranna förberedande utexperimenterandet 
av en uppfinning det som giver de t bästa och i längden det billi
gaste resultatet. 

Under förlidit år har Schwartzkopff isynnerhet lagt an på 
att erhålla goda konstruktioner med maskinerna och gyrosko
pen för 45 cm. torpederna för att med dem erhålla största möj 
liga användbarhet. 

Vid en provskjutning inför en italiensk kommission, var
vid 25 skott skötos under olika förutsättningar och med varia 
tioner i fart mellan 28 till 42 knop, ernåddes med varje sk ott 
det stipulerade resultatet och största avvikningen belöpte sig 
till 18 m . på 4,000 m. avstånd. Leveransbestämmelserna åter
finnas i vidstående tabell för torped A/08. 
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Sä rskilt framhåller firman att såväl gyroskopet som varm
luftsapparaten arbetade oklanderligt så att ingen särskild regle
ring böhövde iakttagas för de olika farterna. 

På grund av de inför kommissionen visade proven beställ
de italienska marinen*) 100 torpeder och började leveransen 
att moltagas under sistl. december. Vid de två första torpeder
nas leveransprov, som omfattade ett ganska vidlyftigt program 
av 17 "skott tillsammans, fyllde varje skot! sitt önskade r esultat 
utan att omreglering behövdes. Farten för dessa två torpeder 
blev 43 knop för en distans av 1,500 m. 

Samma konstruktiva förbättringar hava vidtagits för 53 
cm . torpeden, vars anordningar fullt överensstämma med 45 
cm . torpeden, och som endast avviker vad dimensionerna be
träffar. Uppgifterna återfinnas i vidstående tabell för torpe
den M/10. 

Schwartzkopff har liksom vi funnit det öns k värt att åter
laga förtenningen av luftkärl, vilken årgärd man en tid ansett 
obehövlig för de hårda nickelstålkärlen . 

Firman lär härvid använda en särskild metod för ett jämnt 
lilckande tennlager å l u !'t kärle ts innersida . 

De i tabellen angivna farterna för firmans torpeder kunna 
l' nligt uppgift stegras, om man vill nöja sig med en enda skjut
d is lans och konstruera torpeden så att dess maskin och varm
luf tsapparat lämna största möjliga ekonomi på denna distans . 

Whitehead. 

Uneler sista å ret slutexperimenterades den 45 cm. torpedtyp 
~n·sedcl för långdistans, som i föregående årsberättelse beteck
nades med typ III. 

Uppgifter rörande lurpetlen å terfinnes i tabellen sid . 353 
under typ III. · 

7:·) Anmärkningsvärt torde vant att italienska marin en beställer 
torpeder från franska och tyska firmor med fö rbigående av den öster
rikiska (sic.) firman vVhiteheac1. 
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Skillnaden i fart mellan denna torped och motsvarande 
typ av 53 cm. kaliber (typ VI föreg. berätt.) är å 6,000 m . helt 
obetydlig och har den senare sålunda endast fördelen av större 
stridsladdning. 

Den slutprövade 45 cm. torpeden företer dock en del olik
heter mot de förra året nämnda typerna. 

Sålunda finnes inget .hemligt rum, utan hela akterkonen är 
av plåt i ett stycke fastskruvat till en metallfläns nitad på aktra 
luftkärlsflänsen. Tvenne skott indela akterkonen i 3 rum , 
maskinrummet närmast luftkärlet, därpå växelhjulsrummet 
samt akterst gyroskopsrummet. 

Maskinrummet innehåller de två maskincylindrarna med 
insprutningspumpar samt vannluftsapparater. 

SötvatLen för vattensinsprutning fyller maskinrummet. 
Växelhjulsrummet innehåller maskinens lagerbockar samt 

axelänclar, växelhjul, vevstakar m. m. 
Gyroskopet insättes i aktersta rummet från b.-b.-sida un

gefär som på äldre torpeder. 
Firman levererar för närvarande endast turbingyroskop. 

vilka giva konstant diagram under 8 min. 

Vid aktra skottet sitter djupregleringsapparaten (Uhlan) 
och servomotorn i särskilt hus åtkomligt genom lucka på tor
pedens underkant. 

Stjbirtstycket är av Fiume-typ. Genom användande av fir 
mans nya pendelpistol sam t nya nätsaxanordning kan torpedens 
totallängd h ållas inom mindre gränser än förut och ifrågava
rande nätsax ökar längden endast med ett par millimeter. 

Firman garanterar 43 knop å 2,000 m. och 28 knop på 

6000 m. sidaavvikningar resp. + 15 och + 50 m. djupväg
ning + 0,8 + 0,6. 

Såsom framgår av tabell sid. 354 har denna torped å 6,000 
m. givit 2 knop (30,",) mera fart än som beriiknats. 

Samtidigt har firman gjort upp beräkningar för en ny 45 
cm. torped av 5,3 m. längd, men m ed bibehållande av 4 cylinder 
maski n och vatteninsprutning. 
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Denna torped är en sammanjämkning av de två förut be
fintli ga typerna, en kort distans och en lång distans (typ I och 
IL se fiireg. årsrapport). 

Far tgarantien är 2 knop mindre på 6,000 m. än för ovan
])eskfi \'na 5, 5 m. torped, men den nya torpedlen har fördelarna aY 

mindre längd och vikt. 
Flytkra ft är 3 1-:g. i vallen av 1,01 sp . v. med 40 atm. luft, 

4 kg. fo togen utan vatten och nätsax men m ed striclskon. 
~Iotsvarande flytluaft (3 kg.) för elen 2 cylindriska torpe

den kan erhållas med 70 atm. i luftkärlet och olje- och petrole
umcisterne rna fyllda samt 15 liter färskvatten. 

.Jiimförelse m ellan de två typerna: 

45 cm. Hmgdistanstorpeder 14 cyl. maskin l2 cyl. maskini 

Längd ............... ....... .. . .. .. .. .............. m. 

l 

Laddning .. ..... ...... .......... .... ............. . kg. 
Vikt, stridstärdig..................... .... .. .. . , 
Luftkärlets rymd .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . l. 
Garanterade farter . .. . . . ........... JOOO m. 

" 
,, . . . .. ............. 2000 " 

" " ...... ............ 6000 " 
Pris med gyro och vannluftsappatat 

ubtn förkon . . .. . . .. .. .. .. . .. .. . .. . .. .. .. .. . kr. 
stridskon m.ed pendelpistol och nätsax " 
Exercis kon .. . .. ... . . .. .. .. . .. .. . . .. . . . . .. . . . . , 

5,3 5,5 
100 100 
733 782 
295 3~9 

42 
37,5 43 

26 28 

10556 12103 
855 855 
309 309 

Den nya 4 cylinclriga torpeden är ännu ej utförd, men 
de tv n typer som legat till grund äro så grundligt prövade atl 
något tdvel ej finnes om den skall uppfylla de beräknade ford
ringa rna. 

r= 
l 

Di am. i mm ....... .. .. .. . . . 
~ängd i 1~m .......... .. .. .. 
·./P av stJärts t . ') .... .. . .. 

· Ikt j kg ............. .. . .. 

Schneider 

Typ E, 
allonge 

4ö0 
5BOO 

F 
680 

450 533 
5200 6430 
w w 
680 1182 

vVhiteh ead l 
2 cyl. L dist. 

III 

450 
5500 

F 
782 



Kaliber
frågan. 

-354-

Schneider Schwartzkopff 3) Whi~ 
Typ E 

l 

----=.::_ 

' A f08 M/10 2 cyl. L dist allonge III . 

-Högsta ar b. tr. atm ....... 150 150 150 150 
Luftk. vol. i lit. ...... ... - 320 645 329 

Lad dn. i kg. ............. .. 100 
{ 115 
trotyl 

{ 115 
trotyl 100 

Blänsle 2) ...•••••....••.••••• B B B Fn. 
Bränsle i lit .. ..... .... ... .. - 1,25 3 5,5 
Vattenb. i lit. . . . . . . . . . . . . -- 6 12 42 
Fart. vid 20° med varm-

luft. å : 
1000 m. .. ............... ,. 40 42 4

) ---

"·"l l 2000 m. ··············· ······ 34 38,5 - 44,58 ~ l 3000 m. 29 32 38,96 5
)
1 l .... .. ....... ... .... . -

l 4000 m. ...... ·············· - 28 37,5 34,78 ' 
6000 m. .. .. ..... .. ... ... .. - - 30 30,33 1: 

Största sicloavvikn. + 6 på 1000} 3 / " / t'll l c1 a· ± 
25 

, 
3000 

• o av 1 rygga ag 1stans. 
') F betecknar Fiume vV betecknar V\T oolwich. 
2

) B , bensin Fn. ,, fo togen. 
3

) Materi.alet i luftkärlen nickelstål och i övriga delar av stom
men mjukt helpressat stål. 

4
) De två först levererade gåvo 43 knop å 1500 m. 

5) Uppnådda maxima. 

Av anm. 3 här ovan framgår att firman Schwartzkopff le
Ycrerar sina torpeder med helpressade koner och kan i samband 
hänned m eddelas att tyska marin en numera ej godkänna svet
sade koner, ulan h ar anlagt eget pressverk för tillfredsställande 
av sitt behov av h elpressade torpeddelar. 

För våra torpeder användes, som bekant, ävenledes helpres
sade ståls tommar, vilka levere ras från Stå lpressning,sbolaget i 
Eskilstuna. 

Sagda bolag har drivit upp denna tillverkning till sådan 
pression ooh god he t att helpressade torpeddelar för närva rande· 
le,·ercras därifrån till en h el del torpedfabrikanter och mariner 
sa väl in om som utom Europa. 

Sedan man slutexperimen terat torpeder av 53 cm. kaliber 
synles det som om denna typ skulle ultränga 45 cm . typerna å 
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]In de områden där så lämpligen kunde ske, såsom ombord å· 
fl ' 

Jaaskeppen och de större torpedfartygen. 
s ö 

Sl\ blev fallet i England där de fl es ta nybyggda slagfartyg 
och jagare och s törre undervattensbå tar blivit försedela med 53 

cn1. torpeder. 
På grund av avsevärda förbättringar som sam tidigt vid-

togas med torpeder av 45 cm. kaliber varigenom mycket goda 
resultat ernå tts i avseend e å distans, fart , stabiliLet och spräng
kraft , bibehålles inom övriga mariner fortfarand e sistnämnda 
kaliber i a vsevärd grad. 

De t vid låder ju otvivelaktigt en hel del fördelar med att an -
Yäncla 45 cm. torpeder. 

Torpeden är kortare, lättare och laddningshastigheten blir 
större varjämte tub och tillhörande anordningar bliva !ältare,. 
så al t elt s törre förråd torpeder kunna medföras för de inbe
sparade vikterna._ 

Salunda uppgives alt 1912 års franska pansarbå tar - Bre
tagne etc. med 4 st. 45 cm. u. v. s. tuber - skola förses 1ned 
särskild snabbladdningsanordningar samt medföra ett förråd 
av 24 st. torpeder. Typen är Schneiders ovannämnda 45 cm . 
allongees. 

Den av Engelsmännen förbättrade Whiteheadska 53 cm . 
torpeden »Hardcastle-torpeden» som lär hava 30 knops fart å 
9,000 m. torde för närvarande vara den pålitligaste typ av denna 
kaliher. 

Fiirenta staternas Bliss-Leavitt-torped av 53 cm . kaliber 
som ii r fö rsedel m ed turbin har ej kunnat prestera de egenska 
per som ovannämnda Bardcastle-torpeden besitter. 

Savä l Tyskland och Ryssland som Japan hava fortfarand e 
den huvudsakliga torpedbestyckningen bestående av 45 cm. ty · 
per , eh uru de även gåll in för 53 cm. kalibern. I Japan lär även 
experimenterats n,1ed en 60 cm. »gasolin ,, torped. 

U lom vad under m om. torpeder an föres rörand e torped - 'l'orpedtubcr. 
tu be r fö r jagare och torpedbåtar kan nämnas alt de flesta ma -
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n ner söka öka tuban talet å sina underva Ltensbåtar, varvid· i 
Frankrike och Ryssland med framgång lär användas de något 

varienmde patenterade rörliga tuberila utanpå båtarna. 

För unclerva l tenssidoluberna å större fartyg har de nya 
långa torpederna av större kaliber framtvingat omkonstruktio

ner, dels för laddning uppifrån eller från siclan i st. f. bakifrån 

och dels för ås tadkommand e av förenklingar för att spara vikter 

och ernå möjlighet till snabblacldning. 

Armstrong har i detta avseende gjort en hel del förbätt

ringar. 
Så har firman för 53 cm. X 6, 3 m. torpeder konstruera t en 

u. Y. si do tub för i nhiggning a v to rped en f dm siclan d. v. s. tu

bens ena sida består av ett lock som meclelsL hävarmar åverka

de av en elektrisk motor kan öppna så mycl.;et att torpeden kan 

inläggas. 
Sedan locket slutits försäkras detsamma medelst låsbyglar 

arbetande för' hand. 
Skeden har det vanliga u Lseenclet men innertuben ä r till 

hälflen avskuren lämnande blott innerändan hel. 

Denna har tätning för att hindra vatten inkomma i y tter

tuben; och i inncrtubsbotten, som saknar lock, befinner sig ut

skjutningsventilen. 
Avfyrningsanordningen är avsevärt förenk lad och enelast 

luftutskjutning användes . 
BufTerternas antal är fyra som arbeta mot vatten och lära 

funktionera bra, vilket man ej kunde säga om den förut an

vända enda bufferten. 
Återförande av sked och innertub sker medelst en på in

nerluben befintlig kuggstång och ett kuggdrev åverkat av en 

elektrisk motor, som automatiskt inkopplas, så snart innertuben 

gå lt fullt ut. 
Oaktat en dylik tub som göres helt och hållet av metall 

blir siircleles tung i jämförelse mol en motsvarande tub fö r bak

laddning uppgår dock vikten av en 53 cm. tub för 6," m. torped 

endast till 16,,, tons. Firman har ej kon struerat någon 45 c!l1· 

tu b med laddning från sidan. 
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Pa grund av de förbättringar som firman även vidtagit ä 
sina tube r av äldre konstruktion har åtsk illiga förenklingar in

fört s. yarigcnom viktbesparingar erhållits. 

t'n dcr del att t. ex. Fy lgias tuber för 45 cm. X 5 m. torpe

der ,·iigde c:a 10 tons, har firman beräknat sina nya tuber för 

45 cnL X 5,r. m. torpeder till endast 8 tons, oaktat torpeden ~ir 
o,, m. li.ingrc. 

De förbättringar som kunna erbjudas å ifrågavarande tu 
ber sk u Ile vara följande: 

l. Slussuentilen öppnas hasligl med ett enda grepp och 

har m in clre vi k t. Ventilen öppnas å sidan och manövreras me
del s! en k ugghjulsanordning. 

:2. Slussuen tillwset har vitm eta llinläggning för att minska 
friktionen vid skedens ut- och ingåend e. 

;). Buffert . I stället för elen på tubens undersida sittande 

bufferten användas nu 4 st. buffertar, vilka äro satta på inner

tubens aklra plan och jämt fördelade över periferien, varigenom 

den bry tning som oftast fö rekom vid den gamla bufferten und
vikes. 

4. Rekylanordningen för innertubens återförande är för
bättrad. 

5. Skeden har större uttagningar och följakLi igen mindre 
rikt iin den gamla utan all styrkan förminskats. 

6. Innertuben har rullar för att underlätta införandet aY 
torpeden. 

7. }' ff ertublocket stiingcs nu med en hävarm, då förut be
hördes två. 

8. lnnertubfod·et stänges med en hiiYarm i ett grepp un 

der dl'( fömt var ai1ordnal med 4 s tålklampar med skruYar 
liOill maslc å lsältas med nyckel. 

9. Länsning Wi tuben sker nu medluft genom ventil i far
l~·gssidan ell er till cisternen i bollen a v farL)·aet. U tblåsninn 
l . o o 
'an iin~n ske gen om slussven tilen då den stänges mycket hastigt. 

10. Enelast luftutskjutning fö rekommer med förenklad e 

n,·fyr ningsanordningar och ulan molslåndsbaUeri. Ström kan 
la '"'a s J' " l l · l ·1 · Il · t>' · ran )C ysnmgs ec nmgen e er ackumulatorbalten. Pröv-
ning kan ske 1mcler det tuben ii.r klar för skott. 
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11. Säkerhetsanordningarna äro förenklade och förb"t 
a l-

rad e. 

Firman har ulfött e tt slorl antal 53 cm. u . v. sidtotuber föt· 
.Japan, Turkiet, Brasili en m. fl. samt har und er experiment ett 
förslag att manövrera tubens öppnande för sidoladelning medelst 
hydraulisk kraft, varigenom betydliga förenklingar kunna vid. 
tagas med därav följande viktbesparingar. 

Armstrong levererar ä ven ett stort an tal övervattenstuber 
d. v. s. däckstuber till torpedfartyg. 

Dessa äro i likhet m ed vVhiteheads-tuber av s tålplå t IUed 
invändig hängknappsränna och styrskenor a v m etall och till 
tuberna användes såväl luft- som krutulskjutning. 

För luftutskjutningen användes en ovanpå tuben liggande 
ackumulator för 60 a t m . och anordningen för korditutskjut
ningen sitter på locket. 

Hela tuben m ed pivå och rullbana uppgives väga 621 kg. 

Inom de flesta marin er har det blivit brukligt att utdela 

pris- och penningbelöningar ej endast för goda resultat vid ar
tilleriskju tningar u t an ä ven för vissa resultat i signaleringsöv

ningar och torpecl skj utning. 
Pokaler och pen ingepris för artillerisk jut n inga r har länge 

varit använt hos oss och på senare tid en har även penningepri:> 

in förts för signalcringsresul ta t. 
För goda r es u ILa l i torpedskjutning har hittills hos oss ej 

utdelats n ågra prispennniga r, m en förslager därtill har vid åt
sl;:illiga tillfällen inlämnats så väl efter torpedskolor som efter 

fa rtygsexpedition er . 
Alt döma av de inlä mnade förslagen tord e del ej möta svå

righe ter att få lämpliga prisbes tämm elser för torpedskjutningar 

och under sådana omst~imligheler synes del ej vara mera än 
rätt att även torp eds ty rmän och yrkesgrenen torped matroser 
finge möjligh e t a tt förvärva prispenningar för visad skicklighet 

i torpedskjutning. Att precisera tubbefälhavarens hårvid visade 
individuella beråttigamle till pris synes Hittare än det i många 

fall år att påvisa motsvarand e hos artillerimatrosen. Vid saJll· 
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r·IId ar tilleriskjutning fr ån fartyg t. ex. kommer det gyt~nsam 

~ <~e tn ensamma skjutresultatet åven den und erlågsne nkta ren 
rna " 
till godo. 

JN;i r farten drevs upp för vå ra torpedbåtar visade det sig . Förb~tt-
' r m o-ar 1 tor-

att kriingningarna vid gir under hög fart blevo så a~sevårcla ~-tt p~~mate-
torpedsk jutning uneler elylika förh ållanden blevo nskabla n a r nelen. 

bottendjupe t var uneler c:a 12 m . Risken blev större i samma 

1a' n ~om farten å torpederna blev ökad i det att torpeden ej 
n . . 
];uncl e has tig t nog komm a upp från sin första dJupsvängnmg 
i banan innan botten å det ringa djupet träffades av torpeden. 

Försö k hava und er ett par å r fortgått för att övervinna 

ovanniim nda olägenheter och ehuru dessa försök ej åro fullt av
slut ade, enår anordningarnas praktiska användbarhe t uneler 
alla eventualiteter underkastas omfattande experiment, synes 
man dock r edan nu kunna säga att ovannämnda olägenheter 
ku nna avhjälpas å torpedbå tarna m edelst ändrade rod er och å 
torpederna m edelst en extra h emlig anordning som ersätter ro

derl ase t och hindrar cljupsvån gningen i början av torpedbanan . 

Sedan å tskilliga å r diverse olika torpednätstyper prövats 'J'orp ednlit. 

kom man så småningom till den uppfattningen att näten m ed-

förde så s tora olägenheter att fördelarna att medföra nåt ej upp-

vägd es av nackdelarna. 
Dels voro nåten tunga om de skulle kunna påräknas bilda 

skyd d med manöverfart på fartygen och dels bidrogo deras 

tackli ngar at t i hög grad öka dessa tyngder varjämte uncl'er art. 
strid eventuellt skadade nät åven då dessa lågo på sina surr
ningspla tser kunde ås tadkomm a haverier om nåtdelarna kom

tn o i p ropellrarna . 
Ma n tog därför i vissa mariner alldeles bort näten förlitande 

sig pa unclerva tterisskydd et genom dubbelbottnar och inner
Pansar samt förmågan hos strålkastare och antitorpecloart illeri 

att halla de anfallande torped fartygen på vederbörligt avstånd. 

Med den utveckling torpedvapnet under årens lopp erhöll 
~'i sadl' de t sig, att de p å räknade skydelsåtgärderna ej voro till-
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fyllest utan att man åter måste taga till torpednälen. Det 
kunde så mycket hellre ske som fartvgens tillväxt i depl ta • a~-

ment nun:era kunde utan olägenheter bära de tyngder som nät. 
konstruktiOnerna och deras tackling medförde, varjämte 

111
a 

även på ett säkrare säLL kunde skyelda de surrade näten att e~ 
bliva anledningar till haverier i fartygens propellrar. J 

I Frankrike L. ex. a vskaffacles torped nä ten 1905, men skola 
nu åter införas först och främst på 1912 års slagskepp. 

Under det aU det äldre nätets maskor voro av 150 nun. 
diam. kommer det nya niitel all. endast hava 56 mm. men göras. 
såsom dubbelnät ehuru med kort avstånd m ellan näten. 

Nätet lär endast skola skyelda 99 m. av siclan å de 165 l1L 

långa fartygen och förvaras .hoprullat uneler relingen på en 0,
0 

m . bred plattform. 

England har näslan ensamt bland alla mariner h ållit tor
pednätsfrågan vid liv och arbetat på konstruktionernas förbätt
ring. Mellan 1880- 90 hade redan tre nättyper blivit införda 
och använda . 1908 infördes ett nytt nät med ringar 10 cm. 
dia m. och ringarna Hitt placerade så att hela systemet vann i 
motståndskraft, naturligtvis med följande viktökning. Senare 
nät bestå av 6 cm. wireringm·, vilka genom hoptvinning bilda ett 
mkt. motståndskraftigt sys tem, som går lält att hantera, då nä
tets oklarande undvikes genom frånvaro av förbindelseringar 
och sträcker sig genom sin egen vikt. 

Anställda försök lär m edgivit 4, 8 knops fart på fartyge t och 
givit endast ett par meters minskat skyddsdjup å nätet . 

Att man inom amerikanska marinen ej ännu enat sig om 
lämpligheten av torpednät även för fartyg av senas te s torlekar 
framgår av uppgifter i tidskrifter under sistlidet år där frågan 
om torpednät såsom skydd mol undervattensanfall dragits fral11 
i anledning av uppgörandel av ritningar till de nya slagskeppen-

Man kan säga att de ameri kanska officerarna bilda två lä
ger med diametralt molsatta åsikter rörande torpednät 

De som förfäkta åsikten att näten ej fylla sin uppgift grun
da denna sin åsikt till stor del på det antagandet att näten äro 
otillräckliga såsom skydd mot torpeder förseelda m ed nymoder-
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Jl ätsaxar eller mot Davis torped (se nedan) som visat sig 
n n 
"enomspränga nätskyclclen. Man anser att den exlra tyngd 
:om niilen åsamka och som a v dem angives till c:a 250 ton för 

etl singskepp bättre kan användas för åstadkommande av per
J11f!11 enl undervattensskydd såsom innerpansar och cellkonstruk-

tioner. 
Utvecklingen av nätsaxarna har gjort att man ej kan räkna 

pi\ etl effek tivt skydd av enkell niit, varföre man börjat införa 
dubbl'inät ·eller en anordning som medgiver att nätets undre 
lik kan upphalas i buU inåt fartyget medelst gölingar placerade 

c:n l m . ifrån bomnockarna. 

Inom alla mariner har det experimenterats med nätsaxar 
dels av egna konstruktioner dels av dylika som erbj udas från 
priva thå ll eller firmor. Den av firman vVhitehead senast explo
aterade n~itsaxen har i Fiume avprovats inför inbjudna repre
senta n ter för de flesta mariner och att döma av resultaten från 
dessa sk ju Lningar torde genomslagningsförmågan vara ovanligt 
stor i förhålland e till apparatens enkelhet. 

Enkelheten var så stor att firman ej ansåg sig ens böra 
laga pa tent å densamma utan endast anmodla de närvarande 
marinrepresentanterna att betrak ta konstruktionen som hemlig 
och l"iiljaktligen ej föremål för tillverkning annat än efter över
enskom men go llgörelse på en gång eller rojalty per tillverkad 
pjiis . 

E xperiment med stridskanoner apterade med \Vhitehead 
pcnd l'! pistol och nätsax kommer a tt ytterligare utföras genom 
Kungl. Marinförvaltningens försorg vid Karlskrona station med 
Cll par s tridskoner som för sagda ändamål upphandlats från 
\Vhit t> head. 

Eh uru resultaten av skjutningarna med svenska flottans 
niil sax varit mycket tillfredsställande även vid anfall mot gröv
sta förekommande nät och under spetsig anfallsriktning p ågå 
lll ed sagda sax ytterligare prov för ästadkommancle av förenk
lingar och förbättringar., ,· 

Nätsaxar. 
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För att schematiskt åskådliggöra den utveckling som ä 
rum inom torpedfartygens kategorier och framvisa hur jagargt 

större torpedbåtar och undervattensbå larna utvecklats på d: 

·Övrigas bekostnad bifogas en tabell för en del mariner över ., 
. "n-

talet torpedfartyg 1900 och beviljade t. o. m. 1912. 

Voltendjupets inflytande på torped fortygens farter. 

(U r utländska tidskrifter.) 

Frågan om vattendjupets inflytande på fartygsmots tåndet 

upptogs för cirka 20 år sedan till närmare studium och har se

dan dess allt m er vunnit i betydelse, i samma mån som fa~ty

gens farter speciellt torpedfartygens underkastades stegring. 

Av särskild vikt blev denna fråga för de skeppsbyggarfir

mor, vilka förbundet sig att leverera sina torpedfartyg till kon

traktsenliga farter m ed fastställda bestämmelser och vilka måste 

provgå på .grunt vatten. 

Då fram trädde vid åtskilliga tillfällen det sakförh ållande 

alt man ej kund e ernå den önskade maximalhastigheten till och 

med med högsta möjliga maskinkraft 

Som orsak härtill uppgavs alltid vattendjupet på mätta 

milen. 

Del större vattendjupet inverkar i allmänhet fördelaktigare 

på farten men det gives för vissa fartyg farvatten där grundare 

vallendjup och troligen även bottenbeskaffenheten äro för ifrå

gavm-ande fartygstyper lämpligas t såsom framgår av uppgifter

na här nedan för >> Tiraile ur >> . 

I kontraktsbestämmelserna för Riverklassens båtar (jaga

re på 550 och 600 tons depl.) fordrade brittiska amiralitetet 

-en leveransfart av 25, 5 knop. Erfarenhelerna hade ådagalagt att 

ungefär 7,000 ind. hästkr. skulle kunna giva ifrågavarande far

tyg sagda farl. 

Under det att de jagare, som byggdes på Englands väst

hist och vilka begagnade Skelmorlie-milen (73, 2 djup) utan 
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, ' .1·'"' 1J el uppnådd e föreskriven fart m ed beräknade 7,000 ind. 
·s, a ' u . . 

.. . 11 .1. Yi sade de t s1g att d e fart y!Z som presterade s m a prov 
Ilas ' ., . . . v . • . 

a l\Iaplill- ll1llen (13,7 m. dJup) t. O. 111. VJd b e tydiJg masklll-

~rafls()l;:!liBg knappast förm ådde uppnå kontraktsenlig fa rl. 

L ikna nde överraskningar erhöllos med de franska jagarn e 

av Tirailieur-typen vid deras provturer, vilka ägde rum und er 

1go9 och finnes beskrivna i »T he Engineer» för den 21 okto

ber 19 10. 
[ (;iro nde (11m. djup) löp te Tirailleur med stor liillhet, u n-

de r dl'l al l hon vid gång å mälla milen vid Groix (20 m. djup) 

erh öll l'll hiig a k ler våg. Sedermera företagna prov visade aU 

hon t•j , id Groix kunde k omma upp till kontraktenliga 28 knop 

och ~t ll l. o. m. m ed anmärkningwiird ökning av m askinkraften 

enel as t 25, t• knop kunde erh ållas. 

Ef ter långa k onferenser med marinm yndighe terna m edgavs 

leYcrantiiren a tl få företaga ytterligare prov på mätta milen ·vid 

Quiberon . Yaresl djupet var 11 m. alltså likasom vid Gironde. 

lTiir uppnacld es 28 knop med lätthel och t. o. m . m ed sam 

ma ,·arvantal som vid Girande. Proven for tsattes i öppen sjö 

med tmgc fiir 60 m. vattendjup och lämnad e lika goda resultat 

som i (;ironde. 

Den mii. tla milen vid Groix var alltså ogynnsam för Ti 

raill cur. 

Firman erhöll tillstånd a ll ii nclra s tigningen på propellern. 

~feel dt'll nya prop ellern, som visa de sig betydligt förm ånligare, 

'erh ölls vid Groix visserligen 27,0 knop, men likväl b lev de ltydligt 

all YaliL'lHljupe l had e ett avsevärt infly tand e på b å tarn a , ty Yid 

Ouii>cron ku nd e den n ya propellern giva fartyget en fart av 29 ,:: 
knop. 

Dl'l s tora motslånd et å båten vid viss fa rt framkom tycUi 

gcn i variatione rn a i trim och a ktervåg. 

\'id Quiberon visade sig vid 29, 3 knops fart en myck etliten 

ak lenag- och vid Gtroncle fanns vid 28 kn op på del h ela taget 

knap pt någon våg a ll s. 

Liknande uppgifter erhölls vid försöken m ed engelska ja

·ga l\'11 l.ossnck varom skrives i >> Transac lion s of the Ins titution 

· ~tf N a Ya! Architec ts >> l 909. 

Tidskrift i Sjöväsendet. 24 
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Jagaren har följande dimensioner: längd 82,3 m ., bredd 7 
m., medeldjupgående 2, 40 m., deplacement 849 ton. · '93

' 

Med denna jagare gjordes fartprov mellan 16 till 34,
5 

kno 
fö rst på Maplin-milen (13, 7 m.) och sedan på Skelmorlie-1111·1 P· .en 
(73, 2 m.) under för övrigt fullt lika betingelser i övrigt . 

Alla möjliga uppgifter antecknades och kurvor över dessa 
data utlades. 

A v resultaten framgick att tillväxten i hiistkraft per knop. 
på Skelmorlic-milen steg jämt och kontinu erligt såsom alla 
hästkraftslanvor visa vid farter å djupt vatten. 

På Maplin-milen däremot är denna tillväxt till 19 1
/ 2 knop. 

mycket s tör re, sedan faller den och är från 22 till 24 1
/ 2 knnp 

nästan noll, för alt därifrån upp till maximalhastighe ten åter 
succesivt stiga. 

Från 30 knop till högsta hastighet blir hästkraftskurvan 
nästan parallell med djupmilskurvan men betydligt lägre än 
densamma. 

Från 16 till 26 3
/ 4 knop visar sig alltså en fartfö rlust för 

Maplin-milen, men över 26 3
/ 4 knop kan däremot en vinst på 

farten an tecknas . 
Vidstående tabell visar de största differenserna från de 

båda milarna. 

Fart i knop 
Hästkrafter l--------.--~ ----'-------

effektiva på på 
Maplin-milen Skelmorlie-milen 

4000 19 \!3 ' /4 l 
8000 20 '/• 25 J/4 

12000 30 23 3 /o 

18000 34 2/5 33 

Från 19 till 21 '/2 knop fordras å Mapiln-milen mer än 
dubbelt så måi1ga hästkrafter som på Skelmorlie-milen, men 
\·id 34 knop däremot behöver den förra ungefär 11 % mindre 

maskinkraft ~in den senare. 
Vid studiet av trimkurvan finner man en överensstäm melse 

. för i avvikningarna i denna kurva med motsvarande kurvol 
slagantal och hästkrafter. 
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Vid Skelmorlie-milen växer aktertrimmen successivt med 
. ten un der det att elen vid Maplin-milen först växer fort sam l tar ' · 
u pnar vid 22 knop sitt maximum , faller seelan till dess 28 
J;~op uppnåtts, varefter den åter växer för att från 30 knop 
..

1
, 05 1Ja samma vis som vid Skelmorlie-milen, m en är ungefär 

() \.CL · 

~G cm, lägre ~in vid denna. 
Orsaken till elen ovanligt höga maskinkraft som erfordras 

pa kritisk t vallendjup för motsvarande farter ligger i det in
l'h' la nde som grundvallnet utövar på bildandet av aktervågen 
o~h cliirmed även på storleken av det våg- och virvelbildande 

motsUw cle t. 
Ytterligare behandling av hithörande frågor avhandlas i 

ett opus av G, Rota i >> Transactions of the Institution af Naval 
.·\rchitcc ls >> april 1900 av N, N. Mariner i samma tidskrift 1905 
samt :1' M~trineba umeister P a uJ u s i Zeitschrift des V ereines 
deulsche r Ingcnieme för 1904. 

>> DoviS >> projektillorped. Uppfinningar. 

D :1 hegagnanclet av torpednät och införande av avsevärda 
fö rstiirkn ingar i slagskeppens undervattenskroppar i avsevärd 
grad astad kommo hinder för torpedens sprängverkan utkon
strueradc Commander Cleveland' Davis i Förenta staternas ma
rin en lorped som så a tt säga skulle framföra en kanon till tor
peclniild eller fartyget och vid träff skulle en i kanonen liggande 
proj ektil u tslungas. 

Hed an i sep tember 1908 omniimnes i Scientitic American 
dc Iveka de resultaten av experimenten med ifrågavarande tor
ped , men därefter förspordes under de närmast följande åren 
ej nagol Yiclarc om fortsatta försök. 

Pa tenitYist lär lagt hinder i vägen. 
Dl'n 19 oktober 1911 ägde förnyade skjutförsök rum inför 

Fiirenta staternas Marinförvaltning och resultaten härav åtcr
gi\'n s i 1912 års M'ittheiL a. el. G. d. S. 

Eniir torpedkonstruktion och resultaten diirmed iir av sär-
deles · 1 ' · · d . ,. ' d ·1 l , 1n resse alcrgl\'a v1 ut rag ur 1 r agavaran c art1 .;:e. 

c;l'llom vissa vik [besparingar och gott material lyckades 
Da\'is att inrymma en kraftig artilleripjäs i sin torped, som vid 
dc ,., .. · 0 IC1ella proven var av 45 cm. typ. 
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Del är el t egendomligt förhå llande a l t projekti l rörets (k a_ 
nonen) vikt iir något mindre än projektilen själv, vill-:el är l11 ö' 
ligl tack vare anYiindandet av Vannadiumstål, vars e l as ti citet~ : 
gräns iir 10,588 kg. pr cm.2 och varigcnon1 rörets godstjocklek 
nedbringas til l 12,7 mm . Den vid försöket använda laddningen 
utgjordes av 4,0 , kg. röksYagl krut, vilken gav, den med 15,-" 
kg. spr~ingladdning försedda projektilen, en hastighet av ~27·~ 
m. pr sek. Den föru tsedela genomslagningskraften var lika 
den som erfordras för att genomtränga en 114 mm . platta. 

Den Yid de priYata försök en först använda to r peden (se 
fig. l) var en :35 cm. \Vhiteheacls torped , som apterades för 
projcklilanorclningen, härigenom erhöll den en slutlig län gd av 
5 m. och samt idigt en molsvarand e större flylkrafl. 

Fig. 3- 4 visar det för försökslorp. använda m i\ lcl. Delta 
bestod av en cylindrisk tank 4,,,7 m. hög och 3,86 m. diam. inuti 
yj]ken tre skott av resp. 12,7 mm. , 4,8 mm., 9," mm. tjocklek 
Yoro in sa lta . Davis torped leddes längs en kabel till en på m ålet 
hestiimd plats 1,, m. under vallenlinjen. Den avfyrade pro
jektilen genomslog målet fullstiindigl ulan alt explodera och 
gick till botten 53,:; m. bakom målet. På angreppssidan blev 
~· tterv~iggen uppriven av krutgaserna från 1-:anonröret, uneler 
det atl dc inre skollen genomträngdes med lälthel. En del av 
för- eller skyddskonen blev kvar inuti tanken und er de l a tt 
kanon röret, l u ftkiirlet sam l a k Lerkonen slungades 12 m. till
baka från angreppspunkten, grana !ens Ländpatron had e sträjkat. 

A v delta försök drogs den slutsalsen atl om projektiltor
peden även s kulle hindras av ett torpednät är den dock 1 s tånd 
att på denna dislans genomtränga såviil nät som det mell an nät 
och fartyg befintliga vattenrummet och dessutom ha tillräcklig 
hastighet för all genoms1ft båd e dubbelbollen och det innanför 
befinll iga skyeld- ell er torpedskol t et. 

"Yiarindeparlemenlcts officiella prov förelogs därpå i okto
ber och november 1911. Någon officiell rapport l'öreligger ej, 
dock i.i ro resultaten i allm~inhel bekanta. 1VIålet (fig. 5) utgjor
des denna gå ng av en cistern, som på ena sidan sku ll e fö res tälla 
e tt fartyg u lan unclcrva lienpansar under del den molsa tta var 
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förs edel med en 76 mm. pansarplatta. Inuti cis ternen voro två 

sko tt vardera av 22, 2 mm. vannadium s t ~1 1 plåt. Nu likso m Vid 

föregående försök styreles torpeden mot målet längs en kabel. 

Den första projektilen gick igenom clubbelväggen, de båda andra 

,·annacliumskott en och ut geno m motsatta s icl an uneler pansaret 

sa mt exploderad e utanför i va lln et. Genom denna oberäknade 
avvi kning träffade projektil en ej pansarplattan mot vilken lllan 

hade beräkna t a ll den under all a omständ igh eter skulle explo

dera. Fördröjn ingständpatronen hade å ter nekat tjänstgöra 

Fig. 3. 
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Fig. 4. 

-=====--==-=---------
KO N. 

9,5~ 
~ 

TOR PED. 

Seclan m ål och torped r eparerats avsköts den ånyo mot det 

å motsa tta yttersidan anbrakta 76 mm. pansare t, vilket den 

dock inte förmådda genom triinga. Målet sjönk dock till följ d 
av Hickage. 

De n vid de officiella försöJ,en anv~inda Davis-to rpeden var 

i fö rhalla nde till den vid privatförsöken använda av en fö rbätt

rad ty p med en niynningshastigh et av 304,8 sek ./m. , projekti

lens 'ikL va r 139,, kg. och granatladdningen 18,1 kg. 

PROJI 

Så Yitl bekant, förekommer intet färdigt ej h eller uneler Slutomdöme. 

byggnad varande fartyg med mer än 43 mm. tjocka skott till 
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1
,vcld ]llo t torpedträff. Det första skottet visar således tydligt 

~d; ett 50 mm. pansar ej är tillräckligt skydd mot en Davis
;orped med en 20," cm. projektil. 

Da,·is- torpedens konstruktion framgår tydligt av fig . 2. 

särski lt anmärkninsvärd är kanonrörets ringa vikt vilket gjort 
det möjligt att i en torped inbygga en 20 cm. kanon, lång nog 
ntl o·iva projek til en den erforderliga energi för att kunna genom-
o u 
tränga e tt 101~127 mm. härdat pansar. Genom att placera 
kan onen till största delen inom luftkiirlets områd e, blev det 
möjlig! att fördela vikten så förmånligt att en o tillbörlig för 
liingning av torpeden kunde undvikas. 

Kanonmynningen Lillslules av en tunn valtenLät platta, var
igenom vallnet förhindras att intränga i röret tills plattan ge
nombrutits av projektilen , clessutmn kan projektilen i detta 
mellamu m, obehindrat tilllaga i hastighel samtidigt som röret ej 
kom nH'r a tt utsättas för den påkänning som skulle uppstå om 
röret 1·ore fu llt av vatten. 

Den yttre avslutningen av torpedspelsen är valtenhit, dock 
fin nes L1·em1e små proppar (M) avsedda att intryckas när torpe 
den lriifTa r målet, härigenom erhålles avlopp för den innesläng
da Ju t'lcn ii vensom kr u tgaserna. 

\iir torpeden avfyras fasthålles avfyrn ingsstången av pro 
pellc m (E) på så vis alt den hindrar dess rörelse bakåt mot 
spiitTt•n (F). När så torped en tillryggalagt en kortare distans 
gen om l'allnet har propellern (E) gängat sig mot stopphuvudet 
IC) l<trigenom avfyrningsstången frill kan röra sig bakåt m ol 
opii rrl'n . För a tt den emellertid sk a ll kunna tryckas tillbaka in 
nan torpeden träffa l m å let, finnes en fjäder (l) inuti ].;on en. 
Trii O'ar <1 ler torpeden ett fast föremål , så tryckes stången m ed 
kra ft mo t spärrarmen (F) vilken i sin tur frigör slagstiftet (G) 
st1 ntt de lta till följd av sin slagfj~ider slungas mot tändhallen 
or h <I\' rvrar projeklilen. 

\ 'id övningsskjutning kan en exercisprojektil anv~indas och 
Da , i ~- to rpeden p å så s~i tl begagnas som en vanlig torped med 
t \ erciskon. 

Torpedkon en ~ir Hill losstagbar så att kanonen kan bekvämt 
ladelas utan alt vidröra avfyrningsstången . 
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M r Gardner s A u lo mol i c circling apparalus. 
(Ur The Ka,·a l and Military R cco rd juni 191.2.) 

}\ndam ålct med denna uppfinning ~i r att laga så, att en tor

ped som missat sitt m ål (såsom vid [C] fig. 6) automatiskt in_ 

tager en cirkelformig bana (vid [D] och) på så sätt genom ett 

upprepat korsand e av den befintliga linj en intill dess torpedens 

dri vkraft upphör ökar nlsiklerna till 16i!T. 
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\ 'id Mr Gardn.ers m etod, att medelst Herzka vågor styra 

orpcd en, iir del nödvändigt att känna dennes läge. Men då 

~vsta n den m ellan dc s tridand e fartygen i framLiden syn es bli 

allt stii rre försvinner även , isyncrhct i h ög sjö, möjligheten all 

se rapnel och således möjligheten att styra torpeden . Mr Gard

ner ble,· diirrör nödsakad att trots sitt föregående arbete p å 

detla om råde söka andra metod er för att öka torpedens utsikt 

all triifl'a målet och hans närvarande m ål är nu, att söka draga 

förd el av den stora valtenrörelse som uppkomm er vid större 

fartygs gång så alt torpeden , så att säga själv märker de t ögon

blick , da den passerar den fi entliga fartygslinjen och härigenom 

')årcrkar sin egen styranordning så alt den raka kursen anto
' mali skt övergår till cirkelformig. 

Om en torped -s kjutcs i sådan riktning att den korsar J.:öl

rattn t'l a v elt stort fartyg und er gång, visar Juftbubblorna alt 

den liim nar kö lvattnet i en linj e som synbarligen ör en fortsätt

ning pa den föregående riktningen och om en kropp av torped

for m fö rd geom strömmen från propeller , studeras i tank , ser 

man alt förä ndan först kastas ur riktningen ak teröver, m en att 

seda n ak terdelen även kastas ut till ungefär samma utsträck

ning sa a lt inträdes- och utgångslinjerna praktiskt tagel komma 

i sam ma linje. 
Del finnes därför två tillfällen under torpedens bana då 

g~Tosk opssnurrans axel komm er att betydligt avvika från den 

rikt ning torpeden intager under sin raka kurs genom normalt 

vallt' n såsom vid (B) nämligen först omedelbart eft er torpedens 

utsk jutn ing såsom vid (A) och för det andra om torpeden passe

rar el l fa rtygs kölvalen såsom vid (C). 

DL'nna uppfinning bestå r dör' alt den tillåter gyroskopet 

att bl'!wlla kon trollen över styranordnin gen så hinge som avvik 

ningl'n i normall vallen (såsom vid [B]) ej är så synnerligen 

stor, llH'n att den hindrar gyroskopet alt intaga sil L central a läge 

i lol'j >l'den om avviimingen skulle bliva m ycket större än vanligt 

(sasom ' ·i el [C]), med den p å följd att vertikala rodren lägges 

ö,·cr al en sida och torpedens bana får utseendet såsom vid (D). 

De t ~ir :w vikt för ett ändamålsenligt anv~indand e av upp

finn ing('ll , all på förhand föni ssa sig om vad som kan inträffa 
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vid föreliggande metod, såsom torpedens max . avviknincr 1 .. , o lar 
den har intagit sin efter utskjutningen jämförelsevis raka k urs. 
Uneler antagande att den största avvikningen i normalt va tten 
är 5° , bör deJ~ bliva 15 ° eller mera i starkt upprört vatten. Att 
döma av modellens beteende vid lankförsök ser det verk . 
ligen ut som om vertikala rodren ögonblickligen skulle förlora 
kontrollen över torpeden så snart denna passerar strömningen 
efter ett stort fartyg vilket framdrives med en kraft av kanske 
40 ,000 hkr. 

En lämplig, från propelleraxeln driven fönhöjningsanord
ning är an bra k t för a l t förebygga att torpeden under inga om
sUindighcler må börja sin ci rk elfonniga kurs förr ~in den är till
råeldig t långt från det fartyg från vilket den blivit skjuten. 0 111 

således avståndet uppskatlas till tre eng. mil bör fördrö jnings
anordningen inställas så, att d en tillåter >> cirkelstyrningsmaski
ncn >> aU avvakta varje efter två mils distans påträfTad abnorm 
avvikning. 

Apparaten, vilken kan apteras i en vanlig torped, placeras 
i akterkonen i närheten av gyroskopels vertikala ring på vilken 
den i r ii tta ögonblicket skall in verka. Frånslet förbindelsen 
mellan fördröjningsanordningen och propelleraxeln, är appara
tens y lire dimensioner: liingdriktning under 4" bredd 3" och 
höjd 2". Apparaten bir enkel och billig, behöver inte överskrida 
ett 1/2 kg. Den horisontala ringens balansering s töres ej och 
gyrosiwpets arbete ä ventyras ej på något sätt. 

All döma av vissa försök vid Karlskrona station med mot
s,·arande anordning synes det behövas mycket känsliga anord
ningar för att torpedens gyroskop skall röna inverkan :w pro
pellervattnet 

Aven om anordningen vid vissa tillHlllen kan verka till be
låtenhet synes patentet likväl ej vara av elen betydelse att det 
uppvbiger den nackdel som ovillkorligen upps lår genom t ill 
sLott av nya komplikationer inom torpedens organ med risker, 
rubbningar i gyrots gång och därmed följande evenluclla ris l;: er 
fiir torpedträff å egna fartyg. 

I övrigt översv~immas marknaden av massor patent röran
dc uppfinningar inom torpedvapnel. 
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Da dc flesla av d~ssa palent ej torde kunna finna använd
b:Hhct i praktiken lönar det ej mödan alt ens antydningsvis rela
tera fiirs lagen, även om de med detaljbeskrivningar återfinnas 
i 1 iirdc fu lla tidskrifter. 

Större deleJl av uppfinningarna synas hava så svaga eller 
felakt iga begrepp om torpedens konstruktioner och de befint
liga organens funktioner att man häpnar över de sangviniska 
förh oppningar som dessa uppfinnare tilltro sina patenter. Är 

del nagol bevänt med en uppfinning inom torped teknikens om
råd e ka n man vara s ä k er på , att de existerande torpecHabrikan
terna skola söka tillgodogöra sig den ifrågavarande uppfinnin
gen eller med egna konstruktioner söka att komma till samma 
mål so m uppfinningen avser. 

1 anslutning till dc uppgifter som i förra årsberättelsen läm- Torpecltill

nals riirande Lorpcd vcrkstaden i Karlskrona kan meddelas aU verkningen. 

clii rsl iides under 1912 slutpröva ts en stor del av den första lcve-
r:m ~hes tiillningen . 

Resultaten av fabrikation hava varit mycket tillfredssläl
iandc, så väl i a v seende på sj~ilva framställningen av torpederna 
och dc m ed dem erhållna farterna, som även rörande den eko
nomisk a sidan av tillverkningen. 

T vivel hade framkastats just rörande den be6iknade eko
nom is ka vins len vid egen tillverkning med tanke på att verk 
t~ · gsmas kiner och verktyg möjligen skulle åsamka dyrbara 
kost nadspålägg på grund av nödvändiga ändringar av denna 
ma tniel i följd av den raska utveckling som torpeden för niir
'aranclc undergår. 

De anordningar som vidtagits vid fabrikationens startande 
för unei dkande av dylika olägenheter och varom nämnes i förra 
~'trsher ii tlelsen hava visat sig vara förmånliga och kunnat hålla 
lilh erkningskoslnaderna nere t. o. m. uneler den beräknade ni
val l. on ktat vid ticlen för verkstaelens startande stora föränd
rin gar iigcle rum med torpedernas organ, åstadkommande dyr
bara experiment och omarbetningar av ålskilliga detaljer inom 
torpeden. 
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Den ekonomiska vinsten för s taten genom egen Lorpedti]). 
'erkning framhålles med data i en till innevarande å rs riksda 
framlagd motion för Karlskrona varvs utvidgning och varesg
anföres: »- ---- för uppförande av en torpedverks ta~ 
a Karlskrona örlogsvarv. Den här bedrivna torpedtillverknin. 
gen har, såsom ju ä ven beräknat var, visat sig tillföra stats. 
\'erket stora besparingar. Hedan under det första tillverkn inas 

o -
ärel , då givetvis till verkni ngen icke ännu kunnat vara fu llt ord. 
nad, har, sedan avskrivning skett med 2 % å byggnader och 
10 % å maskiner m. m. en Marinförvaltningens bes tä llning av 
28 torpeder tillfört statsverket en vins t å verk s ladens anlägg. 
ningskostnad av 11 ,, % p å gr und av skilln aden mellan del pris, 
nu·till torpeder i statens verks tad kunnat till ver kas och det 
pr is, var till de lmnnal inköpas. För beställda 28 torpeder un
der andra arbetsåret kommer vinsten a lt bliva 28,7 % och för 
den händelse verkstaden utnyttjades till sin fulla kapacitet d. 
v. s. för en tillverkning av öO torpeder per år sku ll e vinsten ökas 
~i nd a till 48 % . >> 

Under det vi sålund a ä ro på god väg a ll göra oss oberoende 
av utlandet få r man ej driva denna sak för långt, så a lt vi hind
ras att följa med de utvecklingsstadier som torpedvapnet med 
ständ iga växlingar intager. 

Man måste säkerl igen hålla sig i intim kontakt med nyfa
brikation inom v~irlclsfirmorna och då och då anskafl'a en det 
av deras torpeder eller organ för att få utexperimenterade typer 
till grund för tillverkning av egna torpeder och därigenom und
vika experiment . 

Det kan eljest hliva en fara, att elen inhemska fabrikatio
nen lägger en hemsko på anskafTandet av fö rbätt rade typer 
e n~ir utexperimen leranclct dbirav kräver betyd liga kostnader . 

Även 1908 års riksdag erkände behovet av tillfälliga upp
handlingar utomlands vid bevi lj andet av m edel till torpedverl'
sladcns anläggning och vid över lämnandet av sillullålande över 
propositionen hbirom s~igcr s tatsutsk ottet: 

>> Under uttaland e av elen förhoppning a l t nya bes tällningar 
i u tiandet hädanef ter icke ann a t än undantags vis må komma 

- ::m 

Il ;i "<l r um, får utskottet som ick e haft något att erinra mot 
rl l 0 

'
1 
... ·cli•,..'a nd e förs lag hemställa ------.>> 0 1 r"ln 

Jlur förm ånliga torpedtyperna iin kunna visa sig vara vid 
,

1 
ud i el n v torped firmornas skjutres ultat eller uppvisningar a 

~gnn skj uls tationer har man under nytiiiverkningen här h emma 
l;onst a terat nödv~1ndighetcn av a lt vi sjä lva få slutexperim entera 
nt de olika typerna så all full sländig kännedom om alla orga
nens ol ika små nycker erhåll es varigenom verks laden får möj
lighel a ll g iva dc olika detalj ern a, dc kons tr uktioner och anord 
ninga r, som visa sig önsk värda för a ll torpederna skola b liva 
fullt nn Yä ndba ra just /ör våm lör hå/lrmclen. 

()ya nnämnda önskemål utgjorde ett av dc vik tigaste sk~il en 
för s!:1r landet av egen verk stad, varom under en följd av å r 
frn mstä llningar gjortles m ed allt kraftigare motiveringar, då 
erfnren hcten till fullo gav stöd för riktigheten i de anförda 
mo 1 i Y en . 

Fii r erh å lland el av det biista möjliga resultat av de arbeten 
och kostnader en fabrikation medför , kräves det ej endast skick 
lign arbetare och kunniga och vana fö rm än och gott arbe tsbefä l 
ulan de l fordras jämväl, och kanske i lika hög grad a lt konti 
nuil et fiircfinn cs inom arbetsledningen , ty först då k an erfa
ren hete r samlas och tillgodogöras . 

En olägenhet för torpedverks ladens rationella drift är h elt 
siike rt dess kombination med Torpedclcpar tem entet, varigenom 
de former som i reglemente och föreskrifter gälla för varvs
drift , oc h so m kunna vara förmånliga för departementet såsom 
del aY Ya rvel i dess egenskap av mobiliseringscentra och repa 
rati onspla ts, verka tyngande och s lörande på verkstaden, som 
är i lll' ho v av jämn och stadig verksam h et inom dc för en Yis~ 
tid l' ra 111a L planlagda tillverkningarna, vilka böra anordnas en 
ligt riir en elylik industriell an l ~iggning lämpliga form en obero
ende a Y nusdr ift ens fordringar i övrigt. 

. Sa langt omständigheterna rör n~irvarande m edgiv it har 
hhiil to rpedverkstadens drift ordnats enligt principerna för 
111 0d l'rn industri ell varvsclrift. 
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O rgani sation. l för ra å rsberättelsen behandlades u t förlig l torpedens 
llt

,·ecklingsmöjlighe ter och vill j ag här n eda n angiYa några önske. 

mäl hur el en så lunda fullkomnade torpeden skall kunna fylla de 

anspråk , som man bör kunna ställa pa densamma såsom ett 
kra ftigt och eff ei.'tiut va pen för flottan. 

För all fullt kunna tillgod ogöra sig alla de fördelar som 

fö ref innas hos de nya torpedtyperna fordras ej endast at t tor• 

pederna yj,l utlämnandet från ,·an en vid provskjutningen pre

stera de förut garan terad e egenskaperna utan kräves nu mer 

iin förr all den personal , som ~i r avseeld a ll ombord handhava 

torpedma ter ielen besitter de diirför erforderliga kvalifi ka tio
nerna. 

Della senare krävd es reda n vid mwiindande av kall-lufts

torpeder, men blir än mer nödv ~inclig t vid användandet av Yarm

luftstorpeder. 

E n slor de l av de på sena re åren inträffade haverierna och 

förl usterna av torpeder torde bero ej så mycket p å felaktigheter 

från hörjan in om torpedens organ som icke m er på bristande 

k ii nn edom om behöv] iga försi k tighetsm å tt med de nyare torpe

derna saml b ristand e vana a ll uppm ärksamma felaktigheter 

som k unna g i Ya anledning till a llvarsamma haverier. Befälet 

ombord h ar cliirvid ej ensam t a ll biira ansvar et för ovannämnda 

brister utan frånvaron av lämpliga föreskrifter och instruktio

ner har ä Yen sin del i bristerna. 

Den utbilclningsticl som är avsedel all givas torpedfartygens 

personal torde, väl ordnad, siik erligen kunna lämna garanti fö r 

torpedvapnets goda sk ötsel och vård ombord samt användbar

hel sa ,· ~i l uneler freds- som krigsförhållanclen. 

Emellertid synes man, såsom det för n~irvarande är ordnat, 

ej kunn a få ul all elen valuta man borde kunna få . 

För såvä l torpedskolor som torpedber edskpen kan man på

Yisa de t ofördelaktiga i att ena :"trets organisati on aldrig varit 

lika med ett föregående år. OJi.igenhelerna härav skulle i någon 

mån kunna mildras ifall kontinuitet försports å chefsbefa ttnin

garna eller instruktionspersonalen . 

Med bibehålland e av nuvarande organisation kunde man 

tänka sig frågan löst så a lt avdelningschefsbefattningen för tor-
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ed s],olan bekläddes under t. ex. två år av en och samma per

~011 , sa att sagda uppdrag erhölls å höslen ena året för att upp

höra v.icl motsvarande tid efter två år. Avdelningschefen skulle 

därunder handhava båda stationernas torped- och undervat

ten shatberedskap. Härigenom skulle de vid beredskapen före

tagna övningarna lättare kunna dirigeras in i den riktning som 

a,·dcln ingschefen önskade få det, för att på lämpligaste vis draga 

den största valu tan av torpedskolan*), dit de båda stationernas 

beredskap sammanfö rdes m ed sina chefer och officerare som in

struldionspersonal. Efter torpedskolan borde sagda befäl över

gå som flottilj- och divisionschefer å kustflottans flottilj er. 

Beredskapschefer och officerare borde ävenledes k varstå 

mi nst två år på sina poster m ed ombyte så att halva kontigen

ten ersattes med. n y personal varje år när sagda organisation 

Jw m i gång . 
. \l t avdelningschefen under beredskapsticlen .sköter b åda 

stat ione rnas beredskap kan ju synas mindre förmånligt men 

•olägenheterna härvid torde mer än väl uppvägas av den för 

man som en enhe tlig ledning i utbildningskurser kan åstad

ko mma jämte styrkan i att sagda avdelningschef har lättare att 

dri Ya igenom de önskemål', som kunna yppa sig uneler bered

sk apen och som vore till förmån för kommande torpeds_kola 

·och k ustflotta eller följande års beredskap. Under beredskaps

.ti den skulle avdelningschefen kunna sort era under marinstabs

•chl'!"en eller inspektören för flottans övningar till sjöss. 

F öljden härav skulle h elt säkert bliva en rationellare ul 

l)ildning m ed ty åtfölj ande förmånligare resultat av såväl tor

ped skolans som flottilj ernas övningar. 

P lanmässighet i ÖYningar och kontinuitet i ledningen skulle 

höja torpedvapnets -effektivite t och fastslå de principer som 

sk ulle följas , för såv~i l under visningen som för torpedvapnets 

tak tiska användning, vilket torde vara att föredraga framför 

n u, arande m era variabla och på de olika indiYicluella uppfatt

ningarna beroende förhållandena. 

·:·:·) Eller de med torpedskoleövningar som slutövningar tillökade 
:torpedberedskapen, varom mera nedan. 
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Förr än ovannämnda principer bliva fastslagna t ill eft 
följd å tminstone för samm a års övningar kan man ej få er_ 

k~ar up~_fattning om res ulta.~en . av övningarnas bedrivande 0~~ 
Yld bedomandet av dessa ovnmgar eller av utförda uppdrao

kan såsom fel upptagas sådana å tgärder som blivit under olik~ 

utbildningskurser av de resp. olika ledarna fastslagna såsom 

gällande. Dylikt kan ej vara förmånligt och verkar nedslående 

på dem som få sina å tgärder bedömd a från h elt andra syn
punkter. 

Ovan lämnade förslag äro end ast återgivna i skisserad fonn 

för alt angiva de principer enligt vilka jag anser att torpedbe

redskaperna och torpedskolorna böra sammansm~ilta t ill mera 

enh etliga utbildningsanstalter och varigenom utbildningen av 

torpedpersonalen skull e erhålla en m era fast form , allt under 

förutsättning att man för närvarande ej kunde direkt taga ste

get fullt ut till en snaras t möjlig omläggning i h ela organisatio

nen isynnerhet för torpedvapnets personal och m a teriel, ty där

städes framträder b eh ove t nästan skarpas t, när det gäller att 

Lillfreclsställande erhålla en fr edsorganisation som medgiver en 

eff ektiv och ständig luigsbereclskap med olik a efl"ektivite lsgra

der och som på enklaste sätt medgiver övergång till m obili

serh1g. 
Vill man hava en effektiv och ständ ig krigsberedskap, låt 

var a tänjbar i s tyrka, torde m an få övergå till förbcm clsinclel

ningen. 

Personalen i sig sj ~il v är inle l, materielen ej h eller , det är 

först båda i förening som skapa en flott a och därför m ås te det 

ock så existera e tt intim t samband mellan personal och materiel 

för att r esultatet skall bliva gott . 

Hos oss finnes ett dylikt samband enelast sporadiskt under 

de rustade styrk orna, m en ·det upphör m ed befälstecknens ned

haland e och materielen s förläggning till varven . 

Organisation av torpedvapnet och h ela flottan m ås te vara 

sådan att elen skapar ansvar. E j för att våra regi. föres krifter 

sakna bestämmelser för a tt el en eller den bär ansvaret för det 

eller det, m en n ågot enhetligt: ansvar finn es som sagt hos oss· 

endast under de sammandragna fartygsexpeditionerna. 
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\ 'ad l. ex. torpedvapnet beträffar släppa dc militära myn

Ji ,.,hctcrna {letsamma så fort expedition är slut och m a terielen 

~ ,~rliimna ls till varven där de tekniska myndigheterna, K. M. F . 

och \ ' . C., övertaga ansvaret. 
Ordnandet av r eparationer och klargöring för mobilisering 

sker där ganska oberoende av vad som kund e vara förmånligt 

11
]i "l de planer som uppgöras av den m ydighet som planlägger 

e n 
nollans opera tioner. 

Vad personalen beträffar så skall ju enligt reglemen te t sta

tion sbefälhavaren svara för dess tjänstbarhet, men han har 

föga tillfälle a tt ingripa i utbildn ingen, annat än möjligen då en 

torpedberedskap är sammandragen å station en, men den egent

li ga utbildn ingen är förlagd till tillfälligt sammandragna torped

skolor Yilkas ch efer kanske aldrig sett eller tjänstgjort med ifrå

gavarande personal och kanske aldrig å terse dem efter sk olans 

uppliisning. 
l 1 tbildni ngens gång, kurser, utbilclningsreglemenle, skjut

in slntkl ion m. m. ordnas av staben , vilken ej har något med 

del praktiska utövandet av tjänsten att göra. 

Inspektören har vissa befogenheter rörande personalens ut

bildning ombord , m en har ingenting att göra med den förberc 

cland<· u Lbi ldningen i land (torpedber edsliap). 

Slulligen torde det vara en ren slump, om elen förbandsin

dcl ning, som varit genomförd under en somm arexpediti on blir 

bcslaende fö r någon längre tid framåt. 

l de flesta fall konuner nog inte samma personal och mate

ri el all ater föras ih op, om en mobilisering skulle inträfl'a redan 

nag ra fa månader efter sedan sommarförbanden blivit upplösta. 

l;"nder senare å r har h os oss myck et talats och skrivi ts om 

fi oll ans krigsberedskap och en hel del åtgärder hava vidtagits 

för :1l L höja densamma. Med nu gällande organisation är det 

enwlll'rlid y tterligt svårt, för att icke säga omöjligt, alt ås tad

komma några verk ligt effekti va åtgärder i de lta syfte. 

Den enda utvägen är egenlligen alt öka de rustade s tyrkor 

nas antal och tiden för deras bestånd, men delta blir i längden 
dy r t. 
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Hela vår organisation lämpar sig ej för en god kricrsb o erect . 
skap - den har utvecklats uneler flottans vanmaktsdagar , 
1800-talet och är byggd h ell och hållet på 'land- och son11 Pa ... ... nar-
SJOtJanst. 

Den tid ligger ej så värst avlägsen då våra krigsfar tyg . a~ 
nggades och desarmerad es och tak-lades efter slutade somm ar-
övningar, för att vid eventuell utkommendering följande år 
genom en rundlig rustningstid återställas i krigsmässigt skick. 
_ Våra första pansarbå tar och samtliga torpedfartyg saknade 
JU på 1800-talet anordningar för vinterkampanj. 

Förslag om förbandsindelning för vår flotta har ofta nocr 
under senare åren framkastats, men i allmänhet hava förslage~ 
avfärdats med förklaringar att förbandsindelning ej passar för 
vår organisation. 

Har man klart för sig att flottans krigsberedskap är allt 
för svag och att enda möjligheten att öka densamma är infö
randet av förbandsind elningen, så ligger det ju nära till hands 
att det är organisationen som får ändras för att nå det efter
strävade målet. 

Vad särskilt torpedvapnet beträffar torde en omkastning 
i organisation i ändamål .att få en förbandsindelning vara av 
så trängande natur, för en för detta vapen erforderl ig effektiY 
krigsberedskap, att det synes önskligt att åtgärder vidloges för 
dylik omändring för torpedfartygen även om .en rationell om
kastning över hela linj en kanske ej genast kunde företagas . 

Torpedfartygen och till densamma hörande personalen in
taga numera en sådan stor, men på samma gång lätt avskild, 
del inom flottans kadrer alt en förbandsindelning eller övergång 
därtill skulle kunna :rnordnas i första hand för torpedvapnet. 

Det är ju möjligt a tt det inom en liten marin, kan möta svå
righeter att genomföra en förbandsindelning så i detalj som i de 
större marin erna m en m an bör dock kunna komma ganska långt 
i delta hänseende och även om svårigheterna synas vara ganska 
s tora, särskilt und er övergångstiden, får man ej lå ta avskräcka 
sig från att genomföra en sådan organisation, om man ej utan 
avsevärda kostnader kan finna någon annan utväg för att göra 
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. sheredskapen hos flottan eller dess första stridslinje verk-
]']'lg o 

]·ert effektiv. 
l o · l. f o ' d f d l el t Krig~bereds"apen ar eJ en ast om alla e rus a e s yr-

. ,
1 

l\' då kommer el en a l t växla betydligt und er olika års-
], oJ 11< ' - o o J d k o 00 o f"' o k 'd . ut·m en verkligt god kngs )ere s ·ap maste SOl'Ja ·or, IC ·e 
11 eJ, < 

Ioll alt den å terstående d elen av flottan vid en eventu ell mo-
b l b 00 o l 00 d bilisering Jwn bemannas m ec esa tlmngar som ;.anna varan ra 
och som känna sill fartyg, och där även fartygsch efen och 
högre be fälhavare känna varandra och äro samarbetade m ed 

yarandra. 
lJnder den torpedberedskap som skulle finnas å vardera 

stationerna borde förläggas all den materiel som ej för s törre r e
parationer eller ombyggnader behövde förläggas å varven , sålun
da all den materiel som i nuvarande beredskapsbestämmelser 
upptagas som förlagda i l :a eller 2 :a beredskap eller und er för 
Jä crcrn in!! därtill. Därmed e j medgivet för sagda torpedbered-

bo <} • 

skap all för sina övningar använda annan materiel eller andra 
fart yg ii n vad som enligt givna order avsetts för dylika ändamål. 

Il el a torpedvapnets natur och de betingelser varuneler tor 
peclfarlygen vid en hastig mobilisering .genast m ås te uppträda 
synes m ig avgjort hänvisa till förbandsindelning för sagda del 
a v sj iHiirsvaret. 

\ 'i sakna ej förebild er i ovan angivna riktningar där fö-re 
slagna principer just för torpedvapnet uneler många år prövats 
och hcfunnils funktionera väl. 

.Tag sy ftar härvid på den tyska marinen. Där har torped
vap nPL sin egen inspektör, som bär ansvaret för både personal 
och ma teriel. Genom skolorna övervakar och leder han ut
hildnin!!en o-enom etl försök sk ommando driver han materielen 

(J ' b 

framat och han svarar för krigsberedskapen hos såväl personal 
som ma teriel. Och personal en ~i r bunden Yid materielen och 
liksom denna indelad i förhand, icke endast för en kort som 
\ll arvxpedition u\an b eståend e för fl era år framåt. • 

.\tt angiva detalj ern a för en organisation i föres lagen rikt 
nin g giillande hela fiollan ligger u tom ramen för denna beräl
lelst•, men bland l'örut avgivna förslag till omändringar i orga-
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nisation till förbandsindelnin~ har äve11 de·tal· r·· l f v • J ors ag unnits 
angivna. 

Rär~nde lotTedvapnet anser jag mig böra angiva vissa hu. 
vuddelal.Jer, vangenom man torde kunna se att en överoå11,; 

till förbandsinde lningen för torpedfartygen även med bib:hål~ 
lande av ·en del nuvarande organisationsförhållanden skull 
vara möjlig. e 

Vid vardera stationerna skulle således finnas ett torpeclbe
reclskapsförband innefallande all personal för jagare, torped
båtar och undervattensbå tar. 

I delta förband uppgår även besättningarna å dc torpedfar
tyg, som varit i kustflottan , vid å terkomsten till stationen. 

All personal indelas i fartygshesäl tningar, och vissa tor
ped fartyg ställas till förfogande till deras övningar. 

Cheferna för torpedberedskapsförbanden skola färdighålla 
förteckningar över vid mobolisering erforderligt behov av per
sonal av olika kategorier, vilka förteckningar vid inträffande 
mobilisering överl~inmas till vederbörande, som fördelar den 
värnpliktige personalen allt eftersom den inrycker. 

All personal vid beredskapen är sjökommenderad vid mo
bilisering - eller övergår till ersältningspersonal - varigenom 
dessa förband vid mobilisering automatiskt upphöra . 

Vad utbi l dnin~en beträffar kräver den en omläcwnino- och v . t)b "'' 
det förefaller mig som om elen borde kunna förenklas rätt be-
tydligt efter införandet av en förbandsindelning. 

Torpedslwlekurserna skulle kunna ordnas så alt teoreti sk 
och praktisk kurs anordnades vid torpedberedskapen under 
ledning a,· resp. ch efer för torpedberedskapsförbandet och med 
begagnandet av beredskapens materiel som naturligtvis fid: 
ökas vid slulövningarna>) 

Instruldionsofficerarc äro divisions- eller far tygscheferna i 
de olika tm~pedfarlygsförbanclen. 

·:·') Den ökade torpedpersonalen torde redan nu visa svårigl1eter 
:'ltt hava gemensam torpedskola för båda stationerna. Den föres lagna 
mspektören torde lämna garanti för enhetli g utbildning i alla fall. 
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Bt..fiil och underbefäl kunna under vintern i elen mån de ej 
.. ·t s för tjänsten vid förbandet a v ses för tjänst i land eller 

11eho' ' · 
1(1111 • aende av skolor. (je1 l:"' • • • 

" }•,
11 

utveckling av vår organisation 1 elen nktmngen synes 
... ·

1 
·t l t eftersträva - en utveckling som skapar samband mel

, ·HI ( ' 

ll .,rsonal och materiel och som skapar - ansvar. ]f\11 L 

Il . Gnisttelegrafi. 

T?adiotelegrafiens utveckling IInder de senaste åren. 

.\r 1892 kan anses vara födelseåret för den trådlösa telegra
ficn . Det var då Marcon i 11 tförcle sina förs la praktiska försök i 
En~l:t nd, med vilka försök problemet ock kan anses vara löst, 
iiY cn om dess grundlagar förut varit klargjorda. 

Den äldsta marcuniavsändaren (fig . l ) bestod av en enkel 
,cr likal hiig ].;oppartråcl, i vars n edre ända fanns en gniststräcka, 
,·;tr~ andra pol va r förenad m ed jorden . Gniststräckan mata
des ;1 ,. en induldor. 

1 T yskland började vid samma Lid professorerna Braun och 
Slahv arbeta . Braun påvisade betydeslen av svagt dämpade 
vag<;r, Slaby sysselsatte sig mest med avstämningsfrågan. Braun 
fiir ~la ~nstindare beslod av den slutna kondensatorkretsen 
kopplad till den gnistgaplösa antennen. Under det att Marconi 
arlwla r med starkt dämpade vågor med endast 5 till 6 sväng
nin o··1r br·1·noar Braun svaot d~i111I)ade \'ågor till utstrålning, vil-l:"'~'" l b . o <J 

ka <'.i upphöra förrän efter 20- 30 svängningar. Gnistkretsens 
koppli ng ti ll antennen verkställde Braun efter 3 olika system. 

l) Induktiv koppling (fig. 2). 
:2) Direkt koppling (fig . 3). 
:\) Kombi~"Ltion av de båda (fig. 4). De skilja sig mest 

llled avseende på kopplingsfastheten. 
l· tgåencle från Brauns system har utvecklingen gått hastigt 

fr ama t såsom professor \Vien, som påvisat dämpningens in
flY tan de på kopplade system och som uppfunnit den slocknade 

Allm.än 
översikt. 



A 

Hed z 
H\89. 

Marcon i 
af s ä n d. 1897. 

E. 

- 38G-

Fig. 2. ---
A 

BrGun 

E. 
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anisl stdickan, professorerna Simon, greve Arco, Schlömilch och 

~,genjör Rendahl, vilka framställt systemet »Tönende Funken >> , 

vilket ii n nu ej överträffats, samt dansken Poulsen, vilken all t 

Jll era fu llkomnat metoden att medels ljusbåge framställa odäm

pad e vågor. 
Figurerna (5- 12) visa en del nu förekommande system. 

I alla aterfinna vi på något sätt den Braunska svängningskretsen , 

best aen de av kapacitet, självinduktion och gniststräcka. 

Exploateringen och utvecklingen av Marconis system över

togs av >> Marcon i Gesellschafb i England. Till en början be

drev :!etta sällskap endast försäljning och installat ion av appa

ter, men 1900 utvecklades affären till drift av stationer för kom

mersiell telegrafering. De bästa passagerareångarna utrustades 

med apparater och sällskapets telegrafister; i England och på 

Nordamerikas ostkust upprättades landslationer, som upptogn 

och vidare befordrade passagerarnas telegram; allt artade sig 

till ett vä rldsmonopol, som fick ett spontant uttryck i marconi

siill skapens vägran att låta sina fartygsstationer utväxla tele

gra m med fartygsstation av annat system. 

Från Tysklands sida skulle likväl ett kraftigt motstånd re

sas mo l dylikt monopol. De båda sällskapen A. E. G. och Sie

mens & Halske, vilka övertagit, det förra det av Slaby uppfunna 

sysl!'mel, det senare Brauns, bildade nämligen år 1903 gemen

sam t de l stora >> Gesellschaft f lir dra h llose Telegraphie », vilket 

ÖY crtog de tyska patenten och utsläppte sys temet Telefunken . 

Dc fö rs ta leveranserna avsågas visserligen huvudsakligen för 

mi li tiira ~indamål , men då sällskapet började utrusta tyska han 

el el sfar tyg med sina apparater, vägrade, som ovan ~ir sagt, Mar

tonibolage t sina stationer all utväxla telegram med d e tyska. 

1-lii rigeno m tvungos de tyska rederierna all på sina fartyg in

staliPra marconiapparater samt ombord m edföra marconitel c

gra l'islc r. Då beslölo sig Sicmens & Halske samt A. E. G. att 
11Wd Ma rconi gö,ra en J.;:oslsam överenskommelse, varigenom 

d r i l' !t•n a v radiostationer å de tyska fartygen iiverli:il s till el l 
11 ~-h ild a t bolag. >> Deulsche Betriebsgesellschafl fi.ir drahtlose 

'l' l'l l'graphie » kallat >> Debeg >> , Yilk et skulle hava rätt till alla 
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1
,-ska Telefunken- och Marconi patent , och vilkets fartygssta

tioneJ skulle å tnjuta samma rätt som Marconis talioner. 

1 fråga om produktion av apparater blev Marconibolaget, 

vill' l'l till en början hade ett stort försprång, så småningom 

örerriYglat av det tyska, vilket för närvarande är det främsta. 

Dc 2 ovannämnd a sällskapen, med sina resp. dottersäll

ska p i olika hinder, ä ro långt ifrån de enda, som nu existera. 

1'\"iirlmn är sä llskapens antal mycket stor t, men ungefär 85 % 
:w alla stationers apparater, äro från det förstnämnda. 

Ti ll följd av det stora antal patent, som ~iro uttagna och 

ai!Ljiim t ti ll följd av utvecklingen uttagas , hava ett mycket stort 

an Utl patentprocesser igångsats i olika länder. Den största och 

dvrharaste av dessa utkämpades mellan det tyska Telefunken 

siillskapet och det engelska Marconisällskapet, vi lka till hjälp 

kallade de skickligaste experter och jurister. Processen avveck

lmks hös ten 1912 i godo, i det respeklive sällskap tillbakakal

lad e \ ina anspråk . 
Spridn ingen av radiostationer har emeller tid gått hastigt 

frama L 
Den 30 juni 1908 funno 76 kuststationer, clåruv 14 öppnade 

fö r allmän kor respondens; vå ren 1912 funnos respektive 286 

oc h L)5 . Den 30 juni 1908 funno 246 fartygsstationer , därav 

52 iippnade för allmän korrespondens; 1912 funnos respektive 

1.57/ och 926. 

D riften a,- sta tionerna sker på olika säLL På en del håll 

bekosta teleg rafsällskapen apparaternas installation och beman

ni ng men upptaga i så fall avgifterna, i andra länder ex. Öster

rikl' ii Ycrtager kronan s tation erna på vissa vi11kor. 

\len man har ej nöjt sig med atl utnyttja radiotelegrafien 

p;\ l.m cl och p;\ sjön. F lygskepp och aeroplan hava i stor ut

striickn ing erhållit sådan, och flera lyckade resultat haYa upp -

11a l ts. För anneemas behov hava konstruera ts automobil och 

fiil lsl<t li oner, på ,:ilka stränga fordringar dessuton1 stå llas a tt 

h n ~tigt kunnn apteras och förflyttas. 

Fiir regeringarna ~ir radiotelegrafiens spridn ing av stor be

i)'d l'!se. De kunna härigenom komma .i m era direkt förbin-
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delse med sina intressefärer; så har t. ex. Tyskland beo"11t . t 
t>J el t 

medels en rad av stationer samma.1:binda samtliga sina kolonier 
med varandra och moderlandet. Ovriga länder hålla på att för
verkliga liknande planer. Norge har t. ex. genom uppförandet 
av radiostationen på Spetsbergen uppnått en gynnsam förbin
delse med detta sitt intresseområde. 

Den tekniska utveckl'ingen uneler de senaste åren. 

Tack vare det stora intresset för radiotelegrafien har ut
veckl ingen och fullkomligheten av system och apparater gått 
framål med stora steg. 

Till följd av utrymmesskäl komma dock här nedan a tt be
handlas endasl 3 konstruktioner, vilka mer än andra låtit tala 
om sig, nämligen: högfrek vensmaskinen, jordantennen samt 
radiofyren (eller Telefunkens kompass). 

Inom radiotelegrafien i antennen använda växelströmmar 

hava en frekvens av minst 30,000 perioder i sele (frekv. = 3
·
108

; 
},m. 

}. =våglängden), men mot så låg frekvens svarar ända till10,000• 
m. våglängd, vilket fordrar kollossala antenner. Det använd
bara periodtalet måste därför vara minst 100,000 och i allmän
het användes ett periodtal av 300,000- 100,000. 

Under de senaste åren hava allt flera försök gjorts-att fram
ställa de för radiotelegrafien nöd väneliga högfl·ek vensströmmar
na direkt i en maskin, varigenom en serie av odämpade vågor 
skulle erhållas. En vanlig växelströmsmaskin sl,ulle kunna 
hinkas åstadkomma detta, om motorn får ett enormt stort om

loppstal eller ett tillräckligt an tal magnetpoler användas. Men 
materielen sälter snart en gräns, och med denna princip har 
man ej lyckats -uppnå större frekvens ~in 1-!,000 vid ett om
loppstal av 12,000 pr minut. 

:Man övergick då till en annan princip, ni1mligen att låta ett 
mjukt järnstycke röra sig fiirbi de linelade magnelpolerna. Bär
igenom uppstår elektrisk ström i ena riktningen och därefter 
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i Jll otsatta, alll efter järnstycket genom närmandet av avlägs
nande! förstärker eller försvagar magnetiseringen. Då detta 
"·iiller fö r varje pol i stället för varje polpar, som vid de vanliga 
" nwskinerna, bliver frekvensen fördubblad vid denna princip. 

~Ia n kallar sådana maskiner för induktormaskiner. Ge
nolll at t öka rotation och antal polpar kunde man på detta sätt 
uppna höga frekvenstaL Den praktiska gränsen är även för 
denna metod beroende a v vilken rotationshastighet, som kan 

111ecl hållbarhet för materielen åstadkommas, samt av polanlalet. 

Dc moderna högfrekvensmaskinerna äro av induktortyp, 
och med användande av särskilt material och särskilda lind
ningsm etoder erhölls t. ex. med 300 tänder och en rotations
hast ighet av 20,000 varv per minut en frekvens av 100,000. Med 
amändandel av 800 tänder har man lyckats fördubbla fre
k\~en sen. 

En annan princip använde professor Goldschmidt, vars ma
ski n d. s. k. reflektionsgeneratorn på sin tid väckte mycket upp
seende. 

P rincipen framgår av fig. 13. 
I statorn S uppväckes elektrisk ström med tillhjälp av bat

ter iet B över självinduktionen D. I rotorn R uppstår då växel
ström av ex. 100 perioder. Denna ström kortslutes genom kon
densaLm·n C,, självinduktorn D 2 , och kondensatorn C4 (Kret
sen aYstämd för 100 perioder). Det av strömmen med denna 
frek\ ens uppstående fältet återverkar på statorn och inducerar 
i denna en ström av frekvensen = 200, vilken kortslutes i den 
för detta periodtal a v stämda kretsen C1 , D 1 , C2 • I rotorn R 
in duceras av dess fält en ström av frekvensen 300, som kort
slu tes i elen härför avstämda kretsen Cx, C". I statorn uppstår 
d~\ en ström av 400 perioder, vilken då kretsen D,, C2 ej är 
aYst iimd för detta periodtal ej kortslutes, utan kan uttagas vid 
Pnnkterna a och B. 

Genom att fortsätta enligt ovanstående princip kan frekven
sen stegras i hög grad, och lyckades det för professor Gold
sclnniclt a tt uppnå en frekvens av något över 30,000. 
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Svärighe ten med samtliga högfrekvensmaskiner har Yaril 
ntt under ås tadkommande av elt högt periodtal få någorlunda 
tiJl fre h ställande verkningsgrad , men under det senaste året har 
det (•Jl ligt utländska litteraluren lyckats greve Arco att lwn
stru crn en högfrekvensmaskin för 120,000 perioder med nöj
nktig verkningsgrad. 

Högfrekvensmaskinens fördelar framför sättet att fram
bringa hög frekventa strömmar m edels gnista kunna samman
fatt as i följande punkter. 

J. Vid en bestämd antenn är utstrålningen större vid 
odäm pade Yågor än vid sådana dämpade vågor, som erh ållas 
rid g 1is tmeloden. Vid gnistmetoden erhåller antennen t. ex . 
1,000 energistötar i .sekunden , var och en efterföljd av en serie 
diim pade vågor. Vid en högfrekvensmaskin erhåller samma 
antenn 200,000~400,000 en ergislölar, beroende p å om maski 
nen ii r byggd för 100,000 eller 200,000 perioder. Utstrålningen 
bör all tså bliva mycket gynnsam vid sådan maskin . 

:! . J u fler en ergistötarna ~iro per sekund desto mindre spän
ning behöver varje energistöt hava för att nå samma effekt. 
Vid högfrekvensmaskiner bliver, i det spänningen i antennen 
blir liten, den förstörande inverkan på andra elektriska kretsar 
mi ndre. 

:1. A vstämningsmöjlighelema äro vid högfrekvensmaski
nerna större. Vid gniststationerna söker man att forlast möjligt 
el'ter den första urladdningen släcka den ledande gnistan, för 
att hiigfrckvenskretsen fritt skall kunna utladd'a .sig med sitt na
turliga svängningstal. Varje sådan urladdningsstöt efter följ es 
Sli lu nda av en serie tämligen hastigt dämpade vågor , och ju 
mindre denna dämpning ~ir , desto större är möjligheten för av
;; tii nllling . Vid högfrekvensmaskinerna ~ir serien a,· Yågor 
odämpade, och den praktiska möjligheten för avstämning en
dast heroende på periodtal ets konstants. 

-l. Ti ll följd 'av framalst ring av odämpade vågor kan hög
lrek , Pilsmaskinen anv~indas vid den trådlösa telefonien . 

:i. Stationens armatur bliver mycket enkel. Antennen 
ko pplas direkt till ena polen på maskinen, vars andra pol jord
förb indes. 
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Det har dock ej lyckats trots väldiga tornkonstruktioner 
' d k 'Il .. kl' 'J k 'll o att asta ·omma en ti rac · 1gt stor antenn, VI ··en Il ater utny tt.ian. 

del av högfrekvensmaskinerna s energialstring, eller som, kan 

nöjaktigt utstråla e ller mottaga dessa maskin ers stora våa 
j oo d 15' 
ang er. 

Det är först i samband med d. s. k . jordantennerna, 5 0111 

problemet, högfrekvensmaskinernas praktiska användning, mö j . 

ligtvis skulle kunna anses löst. Utvecklingen av och försök 

med dylika antenner har till största delen utförts av d:r von 

Kiebilz. Efter vittomfattande försök kom v. Ki ebitz till resul

tate t, a tt varje nu använd av torn och master uppburen luftled

ning kan överallt, va res t vågräta ledningar kunna uppsä ttas, 

ersättas av en vågrät antenn. 
Denna antenn kan ligga under jordytan eller utspännas en 

bit över densamma. Den kan i andra ändan vara jordad eller 

ej, allt beroen de på lokala förhålland e. 
Den gynnsammaste form en för en sådan jordantenn är en 

rak till ändarna isolerad ledning med en längd = h alva den 

avsedela våglängden, som lägges tätt över jord en eller ock i 

kanaler und er densamma. En sådan rak ledning· har dock den 

nackdelen , att en tillräckligt fast koppling ej kan åstadkommas 

till den even tuella primäravsändarekretsen eller vid mo ttagning 

till detektorkretsen. Jordantennen erhåller därför t. ex. en kon· 

s truldion efter fig. 14 där h ela systemet svänger med 2 halva 

vågor, vars spänningsbukar ligga vid y tterändarna av den våg

rilla antennen och vid kondensa torn c, och vars spänningsknutar 

ligga i närh eten av de inre antennändarna. Sådana jordanten

ner äro mycket lätt att uppbygga och ställa s ig naturligtvis, 

även om längden av dem uppgå till fl era kilometer, ofantligt 

mycket billigare än de lodräta. 
Små stationer, som arbeta m ed liten kraft och små vågor 

iiro billigare a tt anordna med lodräta a ntenner. Är våglängden 

över 1,000 m. visade s ig de vågräta gynnsammare. Jordan ten

n erna erbjuda spec. vid stora våglängder stora fördelar. Deras 

utstrålningsförmåga äro betydligt större än d e lodräta anten

nernas. På grund härav kan avsändarens koppling göras fas ta

re och antennen tillgodogöra sig mera energi från primärkret-
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sen. Den i jordantennen uppträdande strömstyrkan sam t spän. 

ningarna bliva vid användning av samma energi mindre än vid 

de Jodräta antennerna. Dessutom äro jordantennerna m indre 

mollagliga för atmosfäriska störningar, och utbredningen av 

den elektrisl'a energien sker huvudsaldigen endast i den rikt

ning, i vilken antennen är utsträckt (s. k. riklad telegrafi) . Så

som ovan är sagl komma dessa jordantenner, användbara och 

gynnsamma för s tora våglängder samt med stor utstrålnings

förmåga, måhända a lt möjliggöra den praktiska användningen 

av högfrekvensmaskinen. 

Anordnas vid en radiosta t i on antenner för riktad telegrafi 

alla kompassens väderstreck, och tillkopplas dessa med' be

stämda tidsintervaller i lur och ordning till givarekretsen, ut

s~indas elektriska vågor huvudsakligen åt del väderstreck, den 

inkopplade antennen sträcker sig. Det tyska sällskapet Tele

funken har utsläppt en konstruktion enligt dylik princip fö r a tt 

användas vid fartygs ortbeslämning (s . k. radiofyrar) . Be

skrivning: 
En vid kusten liggande station utrustas med en van lig lod

räl antenn samt m ed en mängd i de olika kompasstreckens r ikt

ningar liggand e antenner, avsedda för riklad telegrafi . E tt far

tyg liggande i någon riktning från stationen hör denna station 

biist, när den mot fartyget riklade antennen är inkopplad . Me

delst den lodräta an tennen avgives från stationen e tt visst begyn

nclselecken, varefter medelst en motor med bestämda t idsin ter

valler de olika antennerna (alltid börjande t. ex. med N- S an

tennen) inkopplas. Med varje antenn avgives ett visst tecken. 

Ett fartyg, som vill bestämma sitt läge med hjälp av radiofyrar, 

igångsälter i samma ögonblick, som begynnelsetecknet uppfat

tas, e tt stoppur , uppgrad erat i kompasstreck. Urets visare för

far sig lika has tigt till de olika streck~na på uret, som m otorn 

inkopplar resp. strecks antenn. Då fartygels telegrafis t upp

faltar det starkaste ljudet, stoppas uret, och avläses den önsl,ade 

hi1ringen. Genom flera bestämningar ökas observationens nog-
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"rannhet, och om 2 sådana radiofyrar observeras, kan en orl

~esl i1mn ing erhållas, vilkens värde dock blir problematisk. I 

frankrika äro 3 sådana stationer upprättade. 
Atl pa fartyg kunna använda högfrekvensmaskin, jordan-

elle r radiofvr är ännu så länae överlämnat å l framtiden. tenn J v 

Racliotel'egraj'ien i lwnclelssjöj'artens tjänst. 

Flerfaldiga gånger under de senaste åren hava i tidningar 

omniimnls, huru radiotelegrafien uppträtt som räddare ur sjö

olvckor. Senast den stora Titanie-olyckan visade den stora be

Lydel sen rad iotelegraficn har för säkerheten till sjöss, och rädd

ningen av över 5,000 människors liv från diPckt förolyckande 

kan redan inregistreras i dess historia. 
Likväl har i många land bra litet förstående för radiotele

grafi ens vik tigaste betydelse visats, och det är först på det se

naste aret, som ,en kraftig ändring till det bättre inträtt. Det 

behiinles en förlust på en gång av 1,500 människor, som skulle 

kunna hava räddats, för att alla staler och redare till fullo skulle 

inse, al l radiotelegrafien först och främst är till för säkerheten 

till sjöss och i andra hand för kommersiella telegraferingen .. 

.Jag skall här nedan något ingå på radiotelegrafiens använd

ning i handelssjöfartens tjänst. 
Dess viktigaste användning bliver då: 

Förebygganclet av sjöolyckor. 

Pa detta område erbjuder radiotelegrafien en mångsidig 

och Yiirdcfull användning. Medelst tidssignaler, som pr radio 

utsiindas från olika länd ers observatorier, kunna fartygen er

h~\ll a noggranna tidsbes tämningar, och efter erh1Ulna väderleks

ra pporter och stormvarningssignaler kunna de träffa förbere

delser fö r sin säkerhet. Från fyrskepp eller lands tationer kunna 

de i tid få meddelande om förändrad utprickning, nya grund, 

vrak m . m., och alla dessa meddelande kunna spridas vidare 

Pr opt isk ell er akustisk signalering till mindre fartyg. Vik Liga 

Uppgi fte r för sjöfarten, som av fartyg iakttagas, kunna intele-
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graferas till kuststa tionerna för att därifrån komma andra far
tyg till nytta. Slutligen kunna, om radiofyrarna visa sicr . 
praktiken motsvara förväntningarna , fartygen erhålla nöd~u~ 
ortbestämningar även i dimma och utom synhåll från land. "'' 

Så småningom insågo en del regeringar denna radiotele
grafiens stora användning, och redan 1909 tog Frankrike initia
tivet, i det att Eiffeltornets militära radiostation uppläts för tids
signalers avgivande. För närvarande avgivas fr ån E iffeltornet 
tidssignaler och väderleksrapporter. De förra aYgivas på mor
gonen kl. 10,4 5 , l O,.,, l 0,. 0 , på aftonen kl. 11 ''"' 11,47 , 11 ,40 . 

Tornet utför sina signaler p å följande sätt: Kl. 10,44 t ill 10,45 

på morgonen en serie av ttttt under en period p å en minut, kl. 
10,45 en punkt, kl. lO.,G en serie av ddddd och kl. 10,"' en punkt. 
Kl. 10,48 en serie av bbbb och kl. 10,4 9 en punkt. På aftonen 
kl. 11,40 , 11,41 och 11,4 9 sker signaleringen på samma sätt. 

Tiden, som Paris signalerar, ii.r Greenwich 's medeltid, och 
våglängden är 2,250 meter. 

I omedelbar anslutning till tidssignalen avgives väderleks
rapport enligt följand e. 

Signalerna inledas med bcm. = Bureau central meteorolo
gique . De angivna uppgifter för kl. 7 f. m. (8 f. m. för St. 
Pierre) för följande 5 punkter: 

Reykjavik, Island (betecknas med bokstaven r) 
Ouessant, Frankrike >> >l >> o 
Coruna, Spanien )) )) )) c 
Horta, Azorerna )) )) )) h 
St. Pierre-Miquelon, Amerika )) )) s 
Valentia, Irland )) )) v 
Telegrammen utgöras av grupper (en för var och en av 

dessa orter) bestående av ovannämnda bokstäver, å tföljda av 
siffror. 

Dessa siffror betyda: 
De 2 första - barometers tån d (hundratalssiffran ute

lämnad). 
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Dc 2 nästa -vindriktning i streck; t. ex. 02 = NNO, 08 
::::::=- 0 !>1, 16 = Syd, 32 = Nord. 

])L'n 5 - vindstyrkan från O = stillt till 9 = storm. 
])L'll 6 - (gives ej för stationerna r och s) sjöh ävningen 

fr ån O = lungt till 9 = ytterst hög. 
Varje grupp skiljes från närliggande av åtskillna dstecken . 

Efter dessa grupper givas upplysningar på klart (franskt) språk 

0111 Juftrentra, vind, himmel i Paris e tc. 
Telegrammen rcpPLeras bitvis. Uppgifter i grupperna, som 

sa knas, ersä ltas med bokstaven t. 
T T yskland började 191 O radiostationen N orddeich vid 

~ ordsjiikusten att utsända väderleksrapporter 2 gånger dagligen. 
1\umera utsändas från Norddeich dagligen kl. 12 md. och 

J 2 mn. Greenwichs medeltid, tidssignaler, som automatiskt 
givas från Kejserliga observatoriet i \Vilhelmshaven. Skulle 
någo t fel likväl förekomma gives omedelbart efler signalerna 
·, Zei tsignal ungiiltig >> . Använd våglängd = 1,650 m eter. Tids
signale rna givas enligt nedanstående tabell. 

G-reenwich Tecken Förklaring medeltid 
- ---

11 t, i>Sm ti ll 55 m ••• -l ••• - o. s. v. Endast för avstämning 
l l t 57m 47sel< -.-.- Lystring 

-.-1-·1-·· k. n. d. Igenkänningstecken för 
Nonideich ' 

--~--.,-- .. m. g. z. Greenwich medelti d 

11 t 58))1 38
sek. 

långt uppeh åll } Lystring 
- o - o -

kort uppehåll ) 
46 , (streck) l 
47 ,, ,, l 
48 " " 

f Tidssignal 

49 " " l 

50 " " l 
. kort uppeh åll l 

56 , , - (streck) l 
57 

" " ~Tidssignal 58 " 

ll t - 111 59 " 
A om. V .ej"'"'',.,. '" ~"'l , l aktighet av c:a ' /e sek. 

;)D O , streckets början beteck-,, J nar tidsp unkten för den 
kort uppehåll bredvidstående sek. 
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Greenwich 

l 
=-

medeltid Tecken Förklaring 

11
t 

59
111 

6
sek l - (streck) Il 

7 " , l 
8 " " 9 ,, 

" 
>Tidssignal 

10 " 
långt ~ppehåll J t 111 

11 59 36 " - (streck) l 37 , 
" l 38 " " 

39 " ' l 
} Tidssignal 

40 ,, 
" l 

kort uppehåll J 
46 , - (streck) l 
47 " , l 48 ,, 

" 
49 " , >Tidssignal 

50 " ,, 
J kort uppehåll 

56 ,, - (s treck) 

l 57 " 
58 , >'l' id ssignal 

t 11159 " " 
l 

12 o o " " J 
kort uppehåll 

} Slut 
6 " .-.-. 

Stormvarning, som angår tyska nordsjökusten och vid en
staka tillfällen ä ven andra delar a v N orclsjön, översändes från 
Deutsche Seewarle till N ordcleich, som genast trls~incler elen och 
repeterar elen 3 gånger. 

Ston~varning, som angår tyska Östersjökusten eller väs tliga 
delen av Ostersjön, utsändes av stationen vid Bi.illc De stann
varningar, som inkomma till radiostationerna före kl. 1 e. m. 
repetcras långsamt Id. l e. m. och vad angår Norcldeich efter 
elen nedannämnda Yiidcrleksrapporten. De stormvarningar, 
som inkomma efter kl. l e. m. repeteras långsamt kl. 11 e. 111· 

Den långsamma repetitionen kl. l e. m. och kl. 11 e. m. är när
mast avseeld för fiskefartyg, som på dessa klockslag skola vara 
Hirdiga att taga emot. 
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\Tar förmiddag utsänder Seewarte genom N orddeich en vi:i

, terld>srapporL Den sändes från Norddeich i anslutning med 
··dssi"mtlen kl. l e. m., är på cirka 25 ord och innehåller en 
Ll · ,.., 
(ivers

1
kt över den kl. 8 på morgonen observerade lufllrycksför-

deln ingcn över Europa, i det platserna för max. och ·l~~in. luft
tryck angivas liksom vindförhållandena i Nord- och Ostersjön 

och viiclerleksutsikterna. 
Yiiderleksrapporterna skola av tyska fartyg, försedda med 

radiotclcgra f, medelst optisk signalering repeteras till fartyg 

jnom synhåll. 
l· ra n N orddeich utsändas likaså underrättelser , som angå 

naYi ge ringen vid tyska kusten, exempelvis fyrskepps indrag
ning m. m. Samma stat ion tjänstgör även såsom säkerhels

sta ti on mot kolera, i det från kolerasmittade trakter kommand e 
ångare elit kunna giva underrättelser 0111 tillståndet ombord, 
vilka meddelanden sedermera sändas till alla hamnplatser. I 
för st:t hand avse dessa meddelande att minska karantänstiden. 

Tack vare tyska och engelska regeringarna pågå försök ett 
pr rad io från oceanen sända väderleksrapporter till Europas 
obsen·a torier, och under ticlen 1

/ 4 1910-31
/ 3 1911 insändes om

kring -!,000 viiderlekstelegram av stor nytta till Europa. Fran 
Engla nd utsändas pr radio 4 dagar i veckan unelerrättelser om 
vrak , isberg 111. m. i Allantiska oceanen; likaså fr ån Amerika, 
vari Iran ä ven tidssignaler uttelegraferas. I juli 1912 uls~indes 
fru n sistniimnda land en kryssare, som skulle uppehålla sig Yid 
Ne"' P oundland för atl pr radio meddela atlanterångarna om 
isherg (e fter Titanic-olyckan). På sista tiden har föreslagits 
att '>liincligt hålla en sådan observator för sjöfartens s~ikcrhet. 

Under de 2 sista åren hava de större makternas regeringar 
haft sin uppmäl)'-samhet livligt riktad på den fördel, radiotele
gra t' ens anv~inclning på fisk efartyg skulle föra med sig. Dessa 
skulle hi1rigenom kunna meddela varandra givande fångstplat
se r. inrapportera till auktionsförrältarna i avlastningshamnarna 
ont riskens kvalitet och kvantilet samt ständigt stå i förbindelse 

Radiotele
graf på 

fiskefartyg. 
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med sma redare, av vilka de kunna få order om lämpligaste 
marknadsplats m. HL Vad angår båtarnas navigering och sä. 
k er h et kunde de från N orddeich och Eifieltornet erhålla tidssig. 
naler och vädrrleksrapporter samt slormvarningssignaler. Ra. 
diotelegrafens införande på fiskefartyg skulle sålunda helt säkert 
astadkomma stora besparingar, men till följd av radiostationer. 
nas stora kostnad (radiostationens kostnad = ' /" kutterns) skulle 
de enskilda redarna aldrig med ekonomi kunna införa radio
stationer å sina fartyg. Dc olika telegrafsiillskapen hava för 
den skull utsläppt i marknaden en enkel mottagn ingsapparat 
för fiskefartyg , varigenom de åtminstone k unna er hälla väder
leksrapporter och stormvarningar. I Tyskland, som förs t bör
jat experimentet med radiotelegraf å fiskefartyg, voro före år 
1911 genom understöd av s iaten och föreningar 7 ångare avsedda 
för utsjöfiske försedda m ed fullsländig radiotelegrafanläggning, 
och hava numera några kuttrar erhållit mottagningsapparater. 
Amerika och Frankrike hava följt Tysklands exempel. I det 
förra landet har staten upphandlat ett stort parti av små mot
tagare för fiskefartyg, vilka uppges kosta 500 mark stycket, i 
det senare landet har förslag blivit framlagt om ett anslag av 
:250000 m ark för a tt användas till premier och unders töd åt 
fiskefartyg försett med radiotelegraf. Varje fiskefar tyg skulle 
enligt detta förslag erhålla 2000 mark i premie samt hjäp med 
underhållet, om stationen sköttes på tillfredställande sät t. 

Räddni'ng ur inträffad sjöolycka. 

Efter inträffad sjöolycka bliver radiotelegrafiens uppgift 
utt skaffa räddningshjälp. I denna uppgift har elen sannerligen 
ej få tt det unelerstöd av mänskligheten, man kunnat vänta. 

Ett slående exempel härpå är Titanicolyckan. Då olyckan 
inlräfTade utsände T i La nies telegrafist nödsignal. Signalen 
uppfattades först av Joydå ngaren Frankfurt, vilk en repeterade 
densamma till den närmare belägna ångaren Carpathia, vilken 
omedelbart begav sig till olycksplatsen. Det är konstaterat, att 
fraktångaren Lena befann sig i omedelbar närh et av olycks
platsen, men då den ej hade radiotelegraf ombord, hade· 
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· 1 aning om olvckan. Hade den haft sådan, skulle 
l l Cl Cl ~ J c eJ . l .l 
l 

allra iles ta av Titanies ombordvarande kunnat räc c as. 
c e C "f · l P · · et ii r oc k konstaterat, att ångarna ah orma oc 1 ansmn 
~- ru nno sig elen förra 18' den senare 100' fr ån olycks 
,) ~at sen . De äro visserligen upptagna i förteckning en över 
p 1·05 ta·tioner för oavbruten tj-~instgöring, men h::~dP. båda blolt rac J ' ~ 

1 telegra fist ombord, och dessa hnde efter resp. 14 och 18 
tim lll <t r~ o a v bruten tj~instgöring gått till vila. Oeh_ det ~ar 
bio t l, ma u kan ju kalla det en tillfällighet, att C::~rpathws radJO
telegrafis l, vilken just avslutat sin tjänstgörin~ och var på väg 
till y j],~, anyo begav sig till r::~dioh y tten, vangenom han kom 
att uppfatta nödsignalerna. En tillfällighet, som räddade 700 
männi~kor . (Titanic sjäv hade blott för resans stora betydelse 
2 telegrafister ombord). Och under det att nödsignalerna ut
sändas, hålla andra fartygssta tioner inom räckhåll på att i tim
tal aYi iisa från kuststationerna på stor våglängd utsända press
telegram . I sanning ansvarslöst! 

Bel iinker man dessutom, att Titanies radiostation under 7 
limm:u under resan varit till följd av apparatfel otjänstbar och 
förs! kor t före kollissionen blev färdig, så finner man ännu etl fel 
bcgange l, som kunde blivit ödesdigert. 

:\lan hade nämligen ej försett Titanie med nödslation, som 
kun de användas, om dess ordinarie bleve oanvändbar. 

Il uru förebygga återupp repandet av sådana ödesdigra fel? 
Sii ke rheten till sjöss ökas naturligtvis med antalet fartyg, 

som iiro försedela med radiostationer, förutsatt att dessa statio
ner iiro ständigt påpassacle. För närvarande äro de fl esta ej 
P ~'lpassacle från midnatt och till morgonen eller jusl den tid , 
da dt' fles ta sjöolyckorna inträffa. 

Del m åste vara alla regeringars oavvisliga skyldighet att 
111 ed t>l~L Jagbestämm elser och koncessionsfordringar se ti ll , atl 
sii kerhc ten till sjöss blir tillgodosedd. Så har även skett i många 
slute r. I Tyskland t. ex. trädde elen l oktober 1912 en lag i 
kraf t, Yari bestämdes, att passagerareångare, som föra 75 per
son er eller mera, inberäknat besättning, måste vara försedd med 
radiosta tion av minst 100' räckvidd. Med passagerareångare 
1ll cnas alla ångare, som ~iro inredda för minst 25 personer samt 
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a lla fraklskepp, så snart de fö ra m er än 60 personer ombor 

Bestämmelserna gälla endast sådana fartyg som trafikera Atla~~~ 
ten och Slora oceanen. Liknande lagbestämmelser äro antao 
• • • • •• < c ona 
1 Spamen, Östernke, Forenta Staterna och Canada, i de 2 sista 

länderna med straff för överträdelse mot lagen (För e1· la··1 

sedan blev ett svenskt fartyg bötfällt). 
. 1ge 

Vid Lonelonkonferensen 1912, vilken nedan behandlas, på

pekades kraftigt radiotelegrafiens betydelse för säkerheten till 

sjöss, och fattades flera vik Liga bes l u t i frågan. 

J( ommersiel/' tel egrafi. 

Trots att de flesta radiostationerna inrättats för den kom

mersileila telegraferingen, måste man sätta denna deras u ppgift 

i 3:e rummet. Dess an vändning härvidlag ligger i öppen dag. 

Internationella öuerenskommel'ser. 

Det enorma uppsving, radiotelegrafien uneler de senaste 

å ren undergått, har sålunda givit den allt större och m ång

sicligm·e anviindning och förnnlelt makterna att medelst inter

nationella konferenser samt nationella lagar reglera dess verk

ningssätt och användning. År 1906 samlades så lunda makter

nas delegerade till internationell konferens i Berlin, och voro 

här representerade 31 stater från olika världsd elar. En inter

nationell konvention, som skulle träda i kraft elen l juli 1908, 

förutsatt att den ratifieracles av resp . regeringar, antogs av 27 

s tater i november 1906. Enligt å konferensen fatlat beslut 

skulle ny internationell konferens h ~tllas i Lonelon 1911, fast 

densamma till följd av elen engelske konungens död uppsköts 

lill 1912. 

Innan denna lwnferens sammanträdde, hade så gott som 

alla makter ratificierat Berlinkonventionen, Amerika dock förs t 

efter Titanicolyckan. 

Berlinkon- Det viktigaste beslutet i denna Berlinkonvention va~· stad-
ventionen. 

gandet om skyldighet för kust och fartygsstation att utan hän-
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rn till system utväxla telegram med varandra. Att i konven-

s ) f" l Id ' h f"· f t' · l 
ti onen in ora samma s ,;y 1g et or artygssta wner sms eme -

]an riinte molstånd från flera makter, vilka för hårt bundit sig 

del , issa telegrafsällskap, och måste därför denna bestämmelse 

införas i en särskild tilläggsförbindelse, vilken antogs av alla 

dc vid konferensen representerade makterna med undantag a,· 

Storbrit tanien, Italien, Portugal och Japan. Övriga huvuclbe

sliinnn elser i Berlinkonventionen voro bestämmelserna om nöd. 

signalernas absoluta företrädesrätt, om bestämda våglängder 

111 • m. samt antagandet av ett tjänstgöringsreglemente. 

E nligt Berlinkonventionen åtogo sig de olika regeringarna 

den högsta kontrollen över inom resp. länder upprättade radio

stationer , och det bedrövliga tillstånd, som i Amerika rådde, 

innan della land ratificieracle Berlinkonventionen, visar n yttan 

med ordnade förhålland en även inom luftens område. I detta 

upp fin n ingarnas och experimenternas land uppfördes den ena 

pr iY ata radiostationen efter den andra, så alt t. ex. i början av 

nr 1912 endast i New York med omgivning funnos ej mindre 

iin :JOO amatörstationer, av vilka de allra flesta betjänades av 

oöYadc telegrafister. Utspridandel från dessa av falska telc

gram ökade fö rvirringen, och mängden av stationer omöjlig

gjorde telegramhemlighetens bevarande. 

Alla de möjligheter, som finnas för att utnyttja radiosta

tione rn as anviinclning som medel mol och hjiilp vid sjöolyckor, 

ti i!Yaratogos dock icke på Berlinkonferensen, där ej ens del 

fi ktigas te steget av alla makter blev an taget, nämligen: Tele

[.{ram u tviixling mellan fartyg utan avseende på system. 

Londonkonferensen var sålunda efterlängtad . Den öpp- Londonkon

nades i juni 1912 och räckte cirka l månad. De flesta länd er ferensen. 

fr:m a lla världsdelar voro representerade av tillsammans 150 

d<' lege rade . Dessutom 1hade de flesta telegrafsällskapen sänt 

representanter till konferensen, vilka representanter ägde ytl -

ra nclcrii tt men ej röslrätl. 

Hesultntet av Londonlwnferensen blev antagandet av en 

kon,ention m ed 2 akter: slutprotokoll och tjänstgöringsregle-

111 en tc. 



Lonelon kon
ventionen. 

Tjänstgö
ringsr egle

mentet. 
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Konventionen: (N edan anföras endast de vili:ligaste beslu. 
len). 

Genom konventionens an lagande s l.: ull c makterna förbinda 
sig a l t tillämpa konventionens föreskrifter vid alla statione·· 
som av dem anläggas och äro öppna för allmän telegramu;~ 
växling mrllan la nd och fartyg på havet. De skulle vidare för. 
binda sig att föreskriva iakttagandet av ovannämnda konven. 
tio n som villkor för beviljaneJet av tillstånd :i t privata aU an
lägga ellr r driva radiolandsstation, avsedd för offentlig tele
gramutväxling m ellan land och fartyg på havet, eller att 0 111 _ 

bord nytlja eller inrätta radiostation, vare sig denna är öppnad 
för allmän korrespondens eller ej. 

Konventionens föreskrifter med undantag av föreskrifterna 
om nödsignalers upptagande behöva således ej följas av statio
ner avsedela för militärbruk eller radiostation på luftskepp och 
aeroplan ej heller vid telegrafering från en landstation till en 
annan. Upplåtas dessa stationer vid vissa tillfällen till allmän 
telegramutväxling, skola dock konventionens föreskrifter följas. 

Fartygs- och kuststationer äro sk yleliga att ömsesidigt ut
växla radiotelegram utan hänsyn till de olika stationernas ra
diosystem. 

Fartygsstationerna sinsemellan äro unel erkastade samma 
förp liktelser. (Lonclonkonferensens viktigaste beslut). Nöd
signaler, varifrån de än komma, hava ovillkorlig företrädesrätt . 

Telegraferingen från radiostationerna bör om möj ligt så 
ordnas, att ej andra stationer bliva störda i deras telegrafering. 

Konventionen sk all träda i kraft den l juli 1913. 

Tj änstgöringsreglementet gav anledning till långvariga för
handlingar. Det var först och främst säkerhe ten till sjöss, man 
ville tillgodose, och händelserna vid Titanieolyckan gåvo upp
hov till flera vittgående förslag. Ytterlighetsförslagen fordrade 
obligatoriskt införande av radiotelegraf på alla fartyg m ed stän· 
dig påpassning, m en då detta föll ulanför konferensen s räck· 
vidd, resulterade förslaget i uttalande om önskvärdhe ten av obli · 
gatoriskt införande a v radiotelegraf på vissa fartyg, reglerat av 
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J 
o~n· ullärclade av respektive länd er. För befrämjandet nv ao' , 

. 1 .. 1-(le len till s j ö ss borde vidare enligt konferensens m ening sH , L . 
res pekt ive länder uppföra ett tillräcld~gt antal fa~ta kus~sln-
ti on er, Yi lka skulle förs es m edmeterologiska upplysnmgar, vilka , 
neddelade till fartyg, vore av nytta för sjöfar ten. 

1 
I de t följande lämnas en kort överblick över det nya tjänst

oör ingsreglementet, speciellt i de stycken, där förändringar äro 
b 

vidtagna. 

\'arje station får använda vilket system som helst, m en System. 

börn apparaterna stå på höjden av teknisk framställning. 

Yicl allmän korrespondens få vid kuststation användas 2 Kuststatio-
nees våg-

vågliingder, 600 och 300 meter, och skall varj e sådan station längcl. 
kunna använda båda två . En av dessa två våglängder blir sta-
tionens normala våglängd, och skall varje kusts tation, då den 
är öppen, påpassa på denna våg. Angående användning av 
1800 m. våglängel se sid . 410. Andra våglängder än ovan nämnda 
m~1 med regeringens tillstånd användas vid vissa tillfällen, exem-
pehis långtelegrafering, dock skall sådan våg antingen vara 
större än 1600 m. eller mindre än 600 m. 

Radiofyrar får ej använda större våglängd än 150 m eter. 

Varje fartygsstation skall kunna använda 600 och 300 m. 
vftgliingd . Vågen är, normalvåg, och må denna ej överskridas 
utom vid Yissa tillfällen (t. ex. se sid. 410). Då sta tionen är 
öppen, skall elen påpassas på 600 m. våglängd. 

Om fartyget är så litet, att därslädes är omöjligt att uppnå 
GOO m. våglängd, må det använda 300 m . m en skall mottagaren 
!ik Yiil vara användbar för 600 m. 

Fartygssta
t ionernas 
våglängd. 

Yid telegrafering m ellan 2 sta tioner skola båda använda Iakttagelser 
vid telegra-samma våglängd, m en kunna bägge övergå till annan reglemen- ferin g. 

Lerall våglängd. Återgång till normalvågen sk er efter telegrafe-
ringens sint. Vid telegrafering får ej användas mer energi än 
nöd Yändigt. 
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Fo,rdrin~ar Utsända vågor skola frambringa i mottagaren ren ton samt 
P>~ statw- , 

1
. .. . . .. 

nernas appa- vara sa Itet dampade som mojhgt. 
rater. Apparaterna skola tillåta avsänclanclet och mottagandet av 

tecken med en hastighet av mer än 100 bokstäver per m inut. 
?'\yanskaffade apparater skola kunna använda flera räckv idder 
mindre än den normala (den minsta skall vara omkring 15'). 
Aldre apparater skola i delta avseende snarast förändras. Mot
tagningsapparaterna skola kunna mottaga vågor upp till 600 
m . Radiofyrar få ej hava större räckvidd än 30'. 

Fart~·gs~ta- Inga fartygsstationer får installeras eller nyttjas av priva ta 
twner maste .1 .. 1 f'·· d . innehava personer u tan ett certi 1 ;:a t, ut ar al. av den regermg var under 

certifikat. fartyget lyder. Detta certifikat godkännes av andra länder, 
och hava dessas myndigheter rätt atl fordra uppvisande t av 
certifikatet eller, om detta ej medhaves, att underkasta appara
terna prövning. Utfaller denna ej tillfyllest, göres anmälan till 
fartygets -hemland. Certifikatet intygar, alt stationen fyller de 
internationella fordringarna. 

Radiotele- Fartygsstationerna skola skötas av en telegrafist, som måste· 
e;rafister. · l 

Fordringar. mne 1ava ett certifikat, utfärdat av den regering, varuneler far-
'l'j änstgöring tyget lyder. Dock må i nödfall, och gällande enelast för en 

m. m. resa, certifikat utfärdas av annan makt. Certifikaten äro av 2 
klasser: I. klass certifikat utUirdas åt telegrafist, som visat sig 
innehava: l) nödig kunskap i apparaterna, deras funktion och 
be tjäning; 2) Förmåga att avgiva och med hörsel mottaga m ed
delande med en hastighet ej understigande 20 ord per minut 
(varje ord = 5 bokstäver); 3) Kunskap i reglementen och för
ordningar. För erhållande av II. klass certifikat äro samma 
fordringar, med unelanlag a ll avgivnings- och mottagnings
hastigheten är nedsatt till 12- 19 ord per min. Certifikatet be
kräftar, att vederbörande regering ålagt telegrafisten lysthetsed. 
Telegrafister, som innehava II. klass certifikat, få användas en-
ligt följande: 
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.
1

) På fartyg, som blott använda radiotelegrafen för farly -

t
. :.:,en lJ"änst och för besättningens korrespondens (speciellt o·e s "-t') 

"n fi skefa rtyg); 
P· h) På alla fartyg såsom biträdande telegrafist, förutsalt 
, tt det f innes minst en I. klass telegrafist ombord. På fartyg 
~nligt !dass I. (se nedan) fordras dock 2 st. I. klass telegrafister . 
Meddelande får ej sändas från fartygsstation av annan person 
iin med cer tifikat försedel telegrafist. 

Hadiostation ombord är und erställd befälhavarens 

digheL 

my n_ Befälhava
rens ställ
ning till 

radiostation. 

1\.. lls·tstationers tj"änstetid skall om möj"ligt pågå dag och stationers ~ tJänstetid. 
n all. 

Fartygss tationerna indelas i 3 klasser. 
l. klass med oavbruten tjänstetid. 
H . klass med tjänstelid av begr~insad varaktighet. 
III. klass utan bestämd tjänstetid. 
I. klass fartygsstation skall uneler gång ständigt lyssna. 
fl. klass fartygsstation skall under gång lyssna under den 

ti d deras tji-instetid varar samt dessu tom de 10 första minuternn 
av var timme. 

Den regering, varunder fartyget lyder, bestämmer den 
kln ss, till vilken fartygsstationen skall höra, samt bekräftar 

de lta i cer tifikatet. 

Fartyg försett med radiostation av de 2 l'örsta klasserna 
skall vara utrustad med särsl;.ild station avsedd för avgivande 
av nöds ignaler. D enna skall hava egen energik~illa, hastigt 
kunna sä ttas i gång, arbeta uneler minst 6 timmar och hava en 
räckv idd av minst 80' för I. !dass och 50' för II. klass fartygs
stat ion. Denna nödsignalsstation behöver ej installeras i far
ryg, vars ordinarie station uppfyller ovan nämnda fordringar. 

Nödstation . 

Anmärkningar mot radiostationer eller dess telegrafister _Anmärk-
l· .. . .. l .. 

1.. el nmga.r mot 'unna goras av de olika landerna, oc 1 over amnas essa an- racliostatio-
lll ~i rkningar ti ll respek t i ve stationers regeringar. ner. 
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Nödsignal. Station, som uppfattar nödsignal , är förpliktigad att fo"l· 
. Ja 

Press tele
gram. 

de anvisningar, som det i nöd stadda fartyget g1ver med avse. 
ende på telegramutväxlingen. 

Kuststation, som avsänder längre telegram (t. ex. presstele
gram), skall efter 15 min. avbryta telegraferingen och vara 
tysta i 3 min. Kust- och fartygsstation som arbeta med 1800 111 . 

väglängd (se nedan) skall efter 15 min. avbryta telegraferingen 
och de 3 närmaste minuterna lyssna på 600 m . 

Telegrams I regel skall telegram sändas till närmaste kuststation I 
avsändande · 

till viss kust- speciella fall får telegram sändas till annan längre bort belägen 
station. station, men äro härvid stränga bestämmelser antagna. Vid 

sådan telegrafering skall 1800 m. våglängd användas. 

Tidssignaler Regeringarna böra giva sina kuststationer officiella med-
och meteoro- l l d o d l . l r·· l o ll d t t r·· logiska sig- ( e an en angaen e meteoro og1s ~a or Ul an en av ny · a or 

naler. sjöfarten, vilka meddelanden, som ej får överstiga 20 ords 
längd, signaleras till fartyg, som fordra detsamma. Ersättning 
för telegrammen påföres fartygen. 

Telegrams 
vidare be
fordring. 

För att erhålla meteorologiska observationer från haven få 
vissa av regeringarna beordrade fartyg l gång dagligen såsom 
betalt tjänstetelegram intelegrafera dylika observationer till 
viss kuststation, vilka vidare befordra telegrammen. 

Tidsignaler och meteorologiska signaler skola utsändas efter 
varandra under ej längre tid än 10 min. Alla stationer , som 
kunna inverka störande, skola under denna tid vara tysta. 
(Undantag: fartyg i nöd samt statstelegram l. Regeringarna 
böra meddela kuststationerna om inträffade haverier och för
lisningar, så att dessa kunna meddela fartyg därom. 

Varje station måste deltaga i vidarebefordring av telegram, 
om direkt förbindelse ej kan upprätthå llas. Antalet telegram, 
för vilka vidarebefordring kan fordras, får ej överstiga 2. Så
clan vidarebefordring får enelast äga rum till närmaste kust

station, om telegrammet skall sändas till fasta landet. 
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Denna skall periodiskt utgi\·a kort och kustkartor , på vilka Internati?-
d d · 1 d. · el . l n e !la b yran. iiro ut lag a ra 10 an sstatwnerna me angl\ranc e av normala 

,.:ick \ idden samt de viktigaste h andels - och passageraretraderna 
> < 

med :mgivancle av de tider , då fartygen ordinärt p assera ham-

Radiote legmfiens'i) lllueckling i Suerige under cle senaste åren. 

Ar Hll l öppnades Göteborgs gniststation för allmän korres
pondl'ns med en räckvidd av 1,200 km. på dagen och 2,000 
km. pa na tten. 

Primär energi, 20 kw. 

Sanuna å r öppnades Trelleborgs gniststation avseeld spe
ciell t fiir färgtrafiken Trelleborgc---Sassnitz. Räckvidd 500 km. 

,\r 1912 öppnades Karlskrona gniststation för allmän kor
respondens. Räckvidd 800 km. på dagen och 1,600 km. på 
nal len. 

Un eler år 1912 blev clessu tom Tingstäcle gniststation färdig 
att iippnas för allmän korrespondens. Denna station ii.r lika 
med Karlskrona station. 

Föru tom ovan nämnda stationer finnas de uteslutande mi
litiira landstationerna Stockholm oeh Oscar Freclriksborg . 

Sam tliga ovannämnda stationer använda systemet Tele
f'un kPil. 

(; ~mska få fartyg a v svenska handelsflottan hade till januari 
Hll:l skaffat sig gnisttelegraf ombord. Staten har låtit inrätta 
sådan om bord på de svenska färgorna på traden Trelleborg 
--Sassnitz. Thulebolaget h ar insatt gnisttelegraf å ångarna 
Th ule och Saga, på traden Göteborg---England och en del andra 
hota;.; s tå i begrepp att följa exemplet. 

SYerige har visserligen iinnu ej antagit någon lag om gnist
telegraf å handelsfartyg, men rederierna bliva likväl så små-

t . .;.,) Enär i 8verige endast gniststationer finnas och ordet gnist
s ab c·n ännu användes i officiella språket, kommer ordet radio ej att 
anYiindas i nedanstående avhandling. 

l'ids lcrift i Sjöväsendet. 28 

Land
stationer. 

:Fartygs
stationer. 
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ningom nödsakade att allmänt installera sådan, på grund av 
passagerarnas önskan att gnist skall finnas ombord. 

För utbildande a v gnistpersonal anordnade telegrafverket 
under 1912 utbildningskurser efter vilkas genomgång certifikat 

lämnades . 
Telegrafverket har sig ålagt att besiktiga och eventuellt 

godkänna de gniststationer, som installeras å svenska handels

fartyg. 
I detta sammanhang må påpekas behovet av en lag, som 

reglerar amatörstationernas användning inom Sverige. 
Telegramhemligheten är illa bevarad då man vet att vilken 

skolpojke som helst, som är någorlunda händig, och som bor i 
närheten av en gniststation, kan med hemmagjord apparat av

läsa in- och utgående telegram. 

Fabrikation. Inom landet har Elektriska Aktiebolaget A. E . G.- svenska 
filialen av den tyska firma med samma namn - börjat en vid

sträckt fabrikation av gnistapparater. 
Firman har levererat ett stort antal stationer till flottan 

samt en hel del till såväl svenska som utländska handelsfartyg 
samt utländska krigsfartyg. Firman arbetar med svenska ar
betare samt på visst sätt fullt oberoende av den tyska firman .. 

Inom det militära underrättelseväsendet fyller gnisttele-Gnisttele
grafiens an

vändning grafien en mycket vik tig plats. 
inom clet Det torde därför vara av intresse att undersöka i vad m ån 

milltära 0111- d "l" .. f d . m rådet. Sveriges gnisttelegrafväsende fyller e nu Ilara or nngar, so 
borde ställas på detsamma. 

Dessa fordringar finnas, så vitt jag vet, ej formulerade, 
åtminstone ej officiellt, ehuru det är att förmoda att veder
börande myndigheter hava behövliga planer utarbetade. 

De myndigheter, som tagit gnisltelegrafien om hand fö r 
mil i tärändamål, äro för flottan K ung l. Marinförvaltningen och 
Marinstaben samt för armen dess Generalstab. 
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Gnis ttelegrafen är ej något vapen, varmed en fiende kan 
besegras, m en utgör ett viktigt strategiskt hjälpmedel och torde 
i taktisk t avseende även få en mission att fylla. 

.-\ntalet gniststationer, deras storlek samt apparatkonstruk
tionerna böra avpassas uteslutande med hänsyn till militära 
kr a v och önskemål. 

Den militära personal, som praktiskt skall använda mate
rielen och är ansvarig för densammas funktion, bör hava be , 
slutanderätten i ovannämnda frågor och verkställa slutpröv
ningar av de konstruktioner som av teknici utarbetats för att 
fylla de fordringar och önskemål som blivit framställda och 
rilka ansetts böra åtgärdas. 

Inom den militära tekniken gjorda uppfinningar, som hava 
nyhetens och mystikens prägel såsom gnisttelegrafi, undervat
tensbåtar, flygmaskiner m. m. omfattas ofta nog i sin början 
med överdrivna förhoppningar så att t. o. m. penningemedel 
gärna anslås måhända på bekostnad av övrig krigsmateriel. 

Härvid kan fara uppstå att, till föl jd av de gynnsamma 
konjuk turerna ej alltid nyanskafl"ningar eller moderniseringax 
hinna alt få den allsidiga och förutseende planläggning som är 
n v niiden. 

Vid penningemedlens fördelning bör emellertid tillses att 
blott så mycket utlägges per gniststation, som för fyllandet av 
stationens militära uppgift är nödvändigt. 

Att hava goda gniststationer är alltid bra, men att skaffa 
hiittre och därmed dyrare stationer än vad nödvändigt är torde 
~' ara dålig ekonomi när medelanvisningar för försvaret i övriat 
- o 
aro ~orgligt knappa. 

Gnisttelegrafien har uneler hela sin utvecklinn av rikeclacren o o ' 
gl ii djan de att nämna, hittills blivit rikligt tillgodoseeld och de 
l11 il iUira önskemålen hava här mötts med förståelse och intresse. 

F ör bedömandet av gniststationernas antal och styrka an
fördes här ovan att de militära kraven enbart borde vara be
stii mmande. 

Våt lands gniststationsnät borde först och främst ordnas 
dter en plan, som kunde medgiva samtliga stridskrafters säkra 
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clerigerancle vid eventuellt krig oberoende av nu befinlliga tele
·graf- och telefonkablar eller ledningar. 

Enhetlighel i led ningen a v allt rörand e den militära gnist
lelegrafien silsom anskaffningar (sä all ej olika system m. 111 . 

infördes), utbildning m. m. vore ju önskYärcl, men med känne
dom om elen svårighet som finnes för samarbete myndigheter 
em ellan , tord e della näppeligen kunna ås tadkommas, även o111 

det klart framträd er för en var a lt dylikt ,·ore förmånligt såväl 
för fredsövningar som för ga mnti av säker funktion i krigs tid . 

Fordringar. De fordrin ga r som borde slätlas på vårt lanels gniststations-
nät skulle kunna sammanfallas i följande behov av säkra för

lJindelser: 
A) mellan utlandet och r egeringen, 
B) mellan regeringen och högkvarteret, 
C) mellan högkvarleret och resp. befälhavare för land- och 

sj ö s trielskrafterna, 
D) mellan självständigt opererade stridskrafter och resp. 

högste befälhavar e samt 
E) mellan befälhavare för taktiska enheter och honom 

unelerlydande s tyrka. 
Vi skola nu undersöka, vilka egenskaper som gniststatio

nerna böra äga för att ovanslående fordringar skola hmna 
fyllas. 

A. Den vanliga l;:abellelegrafen blir vid ett krigsutbrott 
lä tt avbruten, da det är omöj ligt aU hemlighålla kablarnas läge. 
I senaste Tri poliskriget blev sålunda telegrafförbindelsen ti~l 
Tripolis a Y sk uren 5 timmar efter tidsfristen för Italiens ulti
matum. 

Därefter upprätlhölls förbindelse med hemlandet medelst 
en radiostation, vilken stod i förbindels e med en dylik i Mindre 
Asien . Den senare låg emellertid mycket nära havet och ble,· 
snart av italienarna förstörel medelst beskjutning från sjön. 
Tripolis blev härigenom ulan direkt förbind else med h em lan~~t. 

Ett lanels förbindelser m ed utlandet uneler krig måste dar-
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för siikersUlllas genom anläggand el av en eller fl era gnistsla
tion er som hava: 

11 nöd ig räckvidd dag och nalt, 
~l fö r beskjutning och överrumpling skyddat läge, 
;)) placering i närh eten av eller i säker förbindelse med re-

geringens s ä le, 
-!-) om möjligt skydel för anfall från flygm askiner och 
;)) jorclantenn. 
H. Med tillhjälp av elen i föregående punkt nämnda sta

tio nen torde förbindelse m ellan regering och högkvarteret alltill 
yara Jllöjlig enä r fällgniststationer städse torde sl å till högkvar
tereh fö rfogande. Enär högkvarleret kan förläggas långt fr ån 
regeringens säte blir det nödvändigt att högkvarterets gniststa
tion ha r sådan kapacitet att den varhels t högkvarteret befinner 
sig kan berä knas å någon av de i punkt C omnämnda fasta 
sta lionerna. 

C. F ör i denna punk t nämnd förbindelse torde det, vad 
betridfa r sjöstridskrafterna, förutom kraftig gniststation å flagg
skeppe t, erfordras att landgniststationer finnas med räckvidd 
hehii rska nde angränsande vatten och nående den i punkt A 
niinmda gniststationen. 

Dyli ka stationer finnas nu såvi:il å Västkusten som å Syd
oc h Os tkus ten, m en saknas för Norrland. 

Yad be träffar landstridskrafterna erfordras för elylik för
binddse att varje fästning äger tillräckligt kraftig gniststation 
för di rekt föbindelse med huvudstationen (punkl A) samt att 
resp. armefördelningars fältgniststation er hava rä ckvidd till när
ll1 ask stora gnis tstation . 

Hiira ncle skydel och försvar kräves samm a anordningar som 
för p n nk l A. 

D. För ifrågavarande förbindelser fordras att vid varj e di
\isio n - avdelning eller floltilj inom flottan samt vid varj e 
arnw riin altning finnes gniststationer , vilka , var helst sagda 
>lr i(bkra fte r kunna länk as befinna sig inom Sveriges försvars 
onnad(', iiro i stånd a tt nå niirmaste stora land gniststation 
lpunkt C). 
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E. Kravet enligt denna punkt nödvändiggör anordnandet 

~
0

t flottans fartyg av gniststationer till den utsträckning och styrka 

alt varje befälhavare kan hålla förbindelse med sina under

lydande fartyg inom det skärgårdsområde styrkan befinner sio 
tS · 

Kan Sveriges gnisttelegrafväsen nöjaktigt fullgöra ovan 

nämnda uppgifter? 

Om man först tänker på förbindelsen med utlandet kunna 

följande l and~tationer erhålla tryggad förbindelse med konti. 

nenten nämligen Göteborg, Karlskrona och Tingshide (Trelle

borgs gniststation frånses alldeles i det följande). 

Samtliga landstationer ligga inom fästningsområden och 

skydelas för direkt beskjutning från sjösidan, dock blir Ting

släde mest beroende av GoUlands försvar. 

De två förstnämnda ligga oskyddade för anfall ovan ifrån 

och samtliga hava stora sårbara nätkonstruktioner, som i övrigt 

lätt röja stationens plats. 

Av befintliga stationer ligger endas t Oscar Fredriksborgs 

gniststation i närheten av regeringens säte. 

Stockholms gnis tstation som för närvarande endast är en 

övningsstation, under vilken egenskap den bör behandlas, kan 

ej tagas i betraktande som ordinär gniststation. 

För armens behov anställdes under 1912 med olika fält

gniststationer försök, vilka lära utfallit tillfredsställande. 

Försöken torde utförts alldeles oberoende av inom flottan 

förefintliga gniststa tioner och därmed vunna erfarenheter, och 

~iven om p laner för armens gniststationer hålla på att taga fast 

form kan man säga alt i början av 1913 ej fanns något å tgjort 

för alt fylla armens behov av gniststationer enligt punkterna 

B, C och D. 

Ifall planerade gniststationer i Boden och eventuellt Öster

sund upprättas torde fordringarna för punkt C, i vad som rör 

sjöstridskrafterna, kunna fyllas . 

Om gniststationer för Norrland anskaffas skulle hela Ian

det kunna komma i god förbindelse med en eventuell centraJ

station (punkt A) vare sig denna blev lagd i Stockholms närhel 

eller annorstädes (Örebro). Mot Tingstädesstationen kan man 
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end ast anmärl'a alt den möjligen är onödigt kraftigt tilltagen 

för de t militära behovet. 

\ ngåencle punkt C och D komma befälhavarne för flot

tan s vik tigare enheter inom närmaste tiden att erhålla tillräck

ligt starka stationer, med vilka de kunna komma i förbindelse 

med en eventuell centralstation. Likaså få samtliga i den sjö

gående flatlan ingående fartyg erforderliga stationer för att 

hålh s ig i förbindelse med högste befälhavaren. 

1\Iinclre viktiga fartyg och förbandsenheter sakna för nän'a

ra ndc gniststat ioner, men dylika kunna lätt anordnas, varom 

mera här nedan. 

Yåra nuvarande landstationer äro således ej rätt avpassa

de för fylland e av de uppgifter som blivit i här ovan angivna 

pu nkter uppställda. 

F ör närvarande torde det ej vara planer på att anlägga 

nagon s tor centralstation vid Stockholm. 

Den nuvarande gniststationen inom d~irvarancle varv an

lades 1909 endast avsedel som övningsstation. År 1911 omänd

rades elensamma med ganska s tor kostnad till tonstation och 

har seelermera varit föremål för många utredningar. 

E när platsen visat sig oförmånlig för en gniststation, och 

omritdet för övrigt torde vara eller bliva för varvet behövliot 
o ' 

kan någon utvidgning eller vidare modernisering av ifrågava-

rande station å nuvarande platsen ej gärna ifrågakomma. 

När deL visade sig att Stockholms övningsstation lämpligen 

kunde anv~indas för åstadkommande av förbindelse med flot

ta ns fa rtyg inom närmaste skärgårdsområde blev stationen liv

ligt använd av de maritima myndigheterna. 

Anspråken å gniststa tio n en ha va s tegrats och vid beclö

tn ~n clet av densammas förmåga hava i de flesta fall ej ihågkom

lll tls a tt sagda st!ltion enelast är en övningsstation. 

... Fii r den teoretiska utbildningen av gnistmän torde uneler 
r ors ta t) •t l . . d . .. 
" .' < u JI c mngspeno en eJ behova användas någon komplett 

" ntsts tation utan bö 1·· 1· 
• - < c r man amp tgare anordna övningsstationer 
1 k+ tim 1 o •• 

' 1ssa ar sasom aven numera hos oss praktiseras. 
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Den praktiska utbildningen böra gnistmännen få ombord 
m en mobiliseringsmaterielen bör aldrig anviindas fät' uppläran~ 
de t av oöYat folk. 

Huruvida cen tralsta tionen (punkt A) lämpligen borde pla
ce ras i Stockholms närhet eller på en från kusten mera undan. 
d t'agen plats får väl närmast bero på om stationen kan påräkna 
ett hetryggande skydel i Stockholms närhet. 

Skulle det anses önskvärt alt välja annan plats iin Stock
holm blir det dock nödvi.indigt att en mindre gniststation an
ordnades i Stockholm för tryggad förbindelse till centralstatio
nen ifall kabelförbindelsen till elensamma skull e skadas eller 

förstöras. 
Centralstation borde endast användas för militärt ändamål 

amt kunde, om den placerades i Stockholms närhet, direkt 

mo ttaga meddelanden från fartyg opererande å ostkusten. 
I början av 1900-talet hade de flesta av flottans större 

fartyg gnistslationer. Ar 1908- 1910 började en vittgående mo
dernisering varigenom ett mycket stort antal gnistapparater kas
serades, vilka nu för en ringa penning säljas till skolor och 

1111 clervisn ingsanstalter. 
Ar 1910 hade flottan antagit systemet »Tönende fu nken » 

a lt införas å fartygen. 
Sommaren 1912 voro 11 fartyg försedda med nya appara

ter och det var första gången som flera än ett fartyg u t gått på 

l~ xpeclilion med nya tonstationer. 
Tillräckligt omfattande försök hava ännu ej blivit utförda 

l'iir utrönande om våglängdsskiftningen har så stor praktisk be
lydelse att det berättigar till införande av dyrbara variometrar. 

Enär en stor del av flottans fartyg , såväl i fr eds- som krigs
l id, torde få sitt operalionsområde förl:1gL till hafsbandet eller 
dess omedelbara n~irhet saml på ganska begränsade avstånd 

mellan fartygen, kan man helt säkert å dessa fartyg vara be

lji"inad av moderniserade äldre stationer. 
1\an man i st. f. turbin::lVbrytare insätta hammaravbrytare 

hava vi en .mångfald anvi"indbara gniststationer just för ovan

niimncla fartyg. 
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E nligt ovanslående skulle det sålunda förefalla lämpligt 

ntl giYa de i.ildsta pansarbåtarna aggregatstalioner, övriga l :a 
!dw-.s pansarbåtar , kryssare och jagare, tonstationer , samt övriga 
fa t :yg gamla stationer försedela med hammaravbrytare. 

Okningen av antalet gniststationer medför även ökning av 

gnist personalen. 

På gnistpersonalen måsle sättas de högsta fordringar , t~' 

nl :ill en ytters t väl utbildad personal blir gnisttelegrafen ell tve
eg;.;a t svärd, som kan göra innehavaren lika mycken skada 

som ny tta. 
P a grund av elen självständiga ställning, som gnistpersona

len kommer att intaga ombord, fordras att utbildningen blir 
ondn n att personalen blir vuxen denna ställning. Ej nog med 
all gnistmännen måste äga fullständig kännedom om de appa
ratn , som sättas till deras användning, man måste även fordra 
att denna följer materielens utveckling samt genom ·ständig 
iim ing söker vidmakthålla sin förvärvade skicklighet. 

IIär mer än annorstädes fordras ständig praktisk övning, 

l~' l'l jest bliva de förut avlagda proven, hur bra de än voro, av 

fiig:. Y ä r de. . 
Den goda utbildning, som gnistmännen för närvarande er

htlLt, skulle nog visa sig än förmånligare ifall utbildningen 
ku nd e ske mera enhetlig, så alt alla kurser och skolor förlades 

till -amma station (Karlskrona). 
Fordringarna å såväl moltagningshastighet som säkerhet i 

tel egra fering måste höjas , varvid en viss telegraferingshastighet 
borde fas tställas. 

Här ovan har visats att en civil l :a klass telegrafist m ås te 
ku nna mottaga 100 bokstäver per minut, då däremot godkänd 
fororan vid flottans U. O. K. kurs är 80 bokstäver. 

E fter befordran till U. O. I<. och U. O. blir tillfälle för 
gn ish lyrmän att underhålla kunskaperna ofta nog mycket 
ri nha . 

Vare sig på pansarbåt eller jagare kanuner den till däcks
li i ins f'i') kommenderade gniststyrmannen att få sin arbetstid -, * ) Se nedan röTande förslag attl en ordinarie gnistman är U. O. K . 
a pnns ar bat. 
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upptagen av helt andra å ligganden än sådana som kunna under. 
hå lla eller öka förefintliga färdigheter inom gnisltelegrafien. 

På en del fartyg upptager besättningslistan endas t två 
gnistmän, men vill man fordra ständig påpassning å fartygens 
gniststationer måste man hava tillgång till flera än två gnist
män, isynnerhet om hytterna äro så pass obekväma som å ja
garna varest en tjänstgöring vakt om vakt under hårt väder 
torde vara allt för ansträngande. 

På oTund a v den vik t gnisttelegrafen intager ombord torde 
"' o det törhända ej vara för mycket att t. ex. en av pansarhatarnas 

-! anistmän tillhörde o. u. K. grad en. 
"' Ökning av gnistmännens antal för ovannämnda stationer 

och ökning av gniststationernas antal drager som konsekvens 
med sig behov av ökat antal gnistmän i sin h elhet. 

Dylik övning, som man måste underkasta sig, om man vill 
u tnyttja gnisttelegrafin till sin största möjlighet, får dock ,ej ske 
genom anlitande av m ind re kvalificerad personal och salunda 
ej medföra någon sänkning i fordringarna. 

Vid krigstillfälle och även under fredliga förhållanden vore 
det av ofantligt värde om landstationerna äveq. betjänades av 
flottans gnistmän eller f. d. sådana, varigenom man skulle kunna 
p åräkna en stor lik formigh et i telegraferingen. På g~·und av 
det ringa behov vi hava å flottan för gnistunderbe/al skulle 
plats som gnistmän å landstationer kunna bliva som en sorts 
civilanställning efter väl vitsordad militärtjänst. 

Telearaferincren skulle också befrämjas härav, ty de, som 
"' "' 'k en länare tid arbetat i eskacl erförbancl, lära sig känna igen oh ·a 

s tatim;er på elen ton de hava och fientliga försök till störning 
torde hava mindre utsikt att lyck as . 

Vid krigstillfällen, då näs tan uteslutande chiffer konuner 
till användning fordras det nödvändigt atl nyeidarna skötas av 
gnistmän, som äro vana vid apparaterna och systemen, och 

h iirför fordras övning i fr edstid. 
Vad särskilt fr ågan om chiffer beträffar så sakna vi tyvärr 

planlagda grunder för gnistchiffer och härigenom torde f~r
d elen av gnisten i krigstid bliva ringa och de höga förho ppnJll· 
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"arna på värdefull va luta för nedlagda kostnader å materiel 
~ch utbildning bliva grusade. De för gnistchiffer komplicerad e 
svstem och föreskr ifter som vid å tskilliga krigsövningar förfat
t ~t s torde på grund av deras komplicerade karaktär och ringa. 
effek tivitet ådagalagt nödvändigheten av frågans ordnande re
da n i fr edstid. 

Och detta så mycket mer som korrespondensen mellan far
tygs- och landstationer kräva militära föreskrifter , vilka när 
som he lst skulle kunna vid krigsutbrott följas och m edgiva. 
dl'ddi v heml ighet. 

F iirslag i berörda avseenden hava framlagts. 
[ fall de pa militära fordringar baserade gniststationerna 

und erkastas en systematisk ordnad utveckling, vad appara terna 
beträffa r, och i övrigt h andhavas av en enhetligt utbildad och 
cftn behovet ökad personal, skall gnisttelegrafin helt säkert 
fylhl en mycket viktig plats bland de militära hjälpmedeln . 

Några synpunkter beträffande kustfäst
ningarnas personalorganisation. 

Anfiira nde avgivet i Kungl. örlogsmannasällskapet den 5 mars 1913, 

jä mlikt sällskapets stadgar§ 31, AV ledamoten F. E. von Otter. 

Två av de Yiktigaste grundsatser , på vilka all militä r orga 
nisation m åste Yila , därest den skall på ett tillfredsställand e säll 
l'ylla sitt viktiga ändam ål, äro som bekant: 

l). organisation erna i fr ed och krig skola, så lå ngt möjligt 
ii r, överenss tämma; 

2) organisationen skall vid mobilisering uppställa en strids 
Lirdig trupp . 
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Undersöker jag, i vad mån dessa fordringar vunnit beak. 

!ande Yid organisationen av våra kustfästningar med till deras 

försvar avdelade trupper, befinnas de blott i ringa mån, delvis 

lill namnet, m en ej till sin inneboende mening, vara iakttagna. 

~[an tord e utan överdrift kunna påstå att någon gen 0111 _ 

förd taktisk organisation av kustfästningarna i fr edstid icke är 

befintlig. Det finnes visserligen en kommendantsstab, ett ar. 

lilleriregemente, befästningar, e tl infanteriregemente, förvalt

ningsclirektion, sjukvårdsanstalter m . m., men något helt, orga. 

niserat med tanke på ett enhetligt funktionerande i krigstid , 

bild a de ingalunda. Det samband, som dem emellan förefinnes, 

aner i huvudsak blott ordningen inom fästningen i fredstid 

sam t i någon m ån förberedande arbeten för k rigsorganisationen. 

Ett väsentligt viikor för det lyckliga genomförandet av en 

strid är att elen föres m ålmedvetet, att en enhetlig ledning före

finnes samt att utbildningen bedrivits med klar insikt om stri

dens fordringar. Dessa betingelser kunna knappast ernås utan 

at t deras grund redan i fredstid blivit fast lagd. Härför fordras 

dock, att redan i fredstid en kraftig, m ålmedveten vilja fin nes, 

som så leder utbildningen och, vid en fästning, planlägger för

_·varsarbetet, att striden, då den en gång blir verklighet, med 

minsta uppoffringar kan föras till önsJ,at res ultat. Det gå r där

för ej vid en fästn ing, lika litet som det kan tänkas vid en arme 

eller en flotta, att med verkligt hopp om ett framgångsrik t krigs

tag först vid fredsbrottet sammaföra truppförband , vilka dess

förinnan sakna allt organisatoriskt samband, och vilka ej varit 

underställda en Yiljas målmedvetna utbi ldning. 

Denna enhetliga, kraftiga, m ålmedve tna vilja skall i freds

som krigstid naturligtvis vara personifierad i fästningens kom

mendant. Nödvändiga förutsättningar för att kommendanten 

skall kunna göra sin vilja gällande och med kraft kunna ägna 

sig åt försvarets p lanläggande äro att Histningens samtliga trup

per sla under hans omedelbara och oinsk6inkta hefäl sr~1tt samt 

a l t k ommendanten har tillfälle att utesJu !ande ägna sig å t denna 

tjänst. 
Granskar jag, huru i dessa avseenden förhåller sig vid våra 

kusHiislningar , framgår emellertid först och friimst att kom-
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n1e1Hitntens befälsriilt i fr ed inskränker sig till - fransett for

tens fr<• dsbesättningar - vad som rör fästningens försvar, garni

sonsl,j,ins len och ordningen inom nislningen, samt att tjiinste n 

;oJII kom mendan t mest är all hetrakla som en bisyssla till en 

nnnan befallning, som i och för sig är fullt ägnad att helt taga 

en perso n med normal arbetsförmåga i anspråk. 

Da frågan om kustartilleriets organisation i slu tet av 1890-

l:llel 'a r uppe, framhölls som e tt s ~·nnerligen tvingande skiil till 

den n:;, at t elen avsåg att upphiiva den dualism i försvaret, som 

förcl' tn ns, så länge artilleri- och minförsvaren hörd e under 

skil dn hefiilhaYare, t. o. m. skilda huvudtitlar. Denna dualism 

iir \"i-serligen hävd , men trängde man verkligen därvid Jiingre 

ii n till ytan av problemet? Knappast. Artilleri- och minför

svnr ha va visserligen , å lmins lone belräiTancle personalen (ty 

mat erielen å terstår), förenats, d. v. s. fortens försvar, i vad detta 

omi H'~iirjes av artilleri och minor, har erhållit en viss en hetlig 

organisation, men beträffande sektionerna och framför allt fäst 

ningl·ns fö rsvar i dess helh et ii.r enahanda dualism, för att ej 
siiga l ri alism, alltjämt rådande. 

1\ommendanten har ej riitt att inspektera i fästningen för

la gci a truppers övningar, ~in mindre attleda dessa i den riktning 

han kan finna önskvärd och behövlig. Kustarti ll eriets personal 

lyd er Yisserligen under samma statsdepartement som komm en 

dani t 11, m en h~irlill inskr~inker sig- i det stora h ela deras oemen-
" o 

' ka p i fred. Kustartill eriets materiel är ställd under inseende 

av u tan för både kommendant och kustar tilleri s lående myndio. 

hete r. L ikaså fästningsverken. Infanteriet lyder helt och hå ll:L 

unel er annan huvudtitel. Med förpliignaclsväs enclet i fred har 

ko mn1enclan ten inte t att skaffa . Sjukvårdsv~isendet, som i 

and ra fästningar och s törre garnisonssliider är det första , som 

pliigar ordnas under gemensam ledning, är vid Karlskrona fäst 

tJin g ordnat på e tt sätt, som med all tydlighet visar, huru liten 

berörin g de i fästningen förlagda truppförbanden, oaYsett om 

d_e ti llh öra marinen eller armen, hava med Yarandra och med 
fastn inc'eJ1 t"> • 

:\ agon gemenskap, Yare sig i övningar än mindre i oroani -
~a li < - _ .. . . ' .' . ' .. o 

)lt, mellan l~ustfas lnmgama och J dessa forlagda trupp-
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förband och den för fästningarnas försvar nödvändiga sjöstyr
kan kan knappast sägas hava förefunnits. 

I stället för att den fordran, som ovan angavs, att freds
och krigsorganisationerna skola vara sammanfallande, ä r till
godosedd, finner man alltså att krigsorganisationen av fäs tnin
gens centrala myndighet i fred är latent för att först vid m obili
seringen väckas till liv. I vad mån den då skall ku nna full
göra de mångahanda och maktpåliggande värv, som åligga den, 

måste anses mycket tvivelaktigt. 

I fråga om lämpligheten av att kommendantsbefattning 
förenas med truppförbandschefs tillåter jag mig anföra ett ut
dracr ur vad dåvarande chefen för lantförsvarsdepartem entet o 
anförde i statsverkspropositionen 1906 på tal om upprä ttandet 
av ett kommendantsskap i Boden: '' Det är min bestämda över
tygelse, att en var, som under någon längre tid sysselsätter sig 
med de mångahanda spörsmål, som stå i samband med för 
svaret av en större fästningsanläggning, kommer till den upp
fattning , att konunend:.mtsskapet icke bör förenas med ch efs
befattning vid något av de truppförband, som äro avsedda att 
därstädes förläggas, enär det icke är möjligt för en person att 
på ett nöjaktigt sätt samtidigt sköta befattningarna såsom trupp
förbandschef och såsom kommendant. Erfarenheten h ar tyd
ligt visat, att en fästnings försvar är i så hög grad beroende av 
kommendantens egensk,aper och hans förmåga att leda fö rsva
ret, att under fredstid allt bör göras för att i allvare ts stund 
hava denna plats besatt med en person, som haft tid och till
fäll e att noga studera alla möjligheter för försvarets ledning 
och som äger tillräcklig fysisk och moralisk styrka att uppbära 
det ansvarsfulla värv, som vid en belägring åligger honom. >> 

Gentemot dessa av statsrådet framlagda åsikter hade Riks
dagen intet att erinra utan beviljade äskade m edel till ett kom
mendantsskap i Boden med kommendant på stat. 

Huruvida kommendanten i en kustfästning är sjöofficer,, 
kustartilleriofficer, generalstabsofficer eller t. o. m . infanteJ:!
eller fortifikationsofficer synes mig vara av mycket selamclar 
be tydelse i förhållande till att rätta mannen blir satt på rätta 
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la tsen i rätt tid, så att han redan i fredstid under en längre
följ d av år kan planmässigt och målmedvetet arbeta för för
s rarel~ ordnande och leda de honom underlydande truppernas 
utbildning m ed hänsyn härtill. En oavvislig fordran på kom-
1nencl anten är dock, att han genom sin föregående utbildning 
och tjänstgöring skall hava förvärvat de kunskaper och de in
sikter i truppförbandens tjänst och användning, att han ej 
mindre kan i fredstid målmedvetet och ingåend e inspektera 
deras taktiska utbildning än i krigstid i egen person planmässigt 
och ii ndamålsenligt leda truppförbandens deltagande i fästnin
gens fö rsvar. 

Innefattar jag i begreppet kustartilleri både personalen, 
materielen och befästningarna, lyda nu dessa delar under var 
sin befälhavare: personalen genom regementschefen under che
fen fiir kustartilleriet, materielen genom artilleribefälhavaren 
under den med honom likställde varvschefen och befästningarna 
genom fortifikationsbefälhavaren under marinförvaltningen och 
chefen för fortifikationen. Det måste vara i högsta grad oegent
ligt och oändamålsenligt att dessa delar av ett begrepp, som i 
och fiir sig bör utgöra en enhet, lyda under av varandra så gott 
som fr istående myndigheter och befälhavare; ur militär och 
organisa torisk synpunkt än mera ändamålsvidrigt, då de under 
krigstid samtliga underställas en ny, fjärde, myndighet, dess
rörinnan för dem ganska främmande, men av dem vid utövan
det av sin ansvarsfulla befattning ytterligt beroende. 

Det enda rätta anser jag vara, att kustartilleriet i dess hel
het -- dess personal, materiel och l;lefästningar - i en fästning 
stiindig t ä r omedelbart underställt kommendanten. 

.\r kommendanten fri från andra tjänster och i övrigt rätte 
mann en på rätta platsen, torde det ej vara svårigheter för ho-
110111 at t fullt tillfredsställande fullgöra de åligganden, som skola 
>lra hems i främsta rummet: att inspektera övningarna, utöva 
Inseende över materielen och befästningarna, sam t i vad på ho-
11 0 111 ankommer, ansvara för att de äro av bästa och ändamåls
enligaste beskaffenhet. 
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Den, som söker att fördomsfritt betrakta fö rhållandena 
torde inse, alt kommendanten under ovan ullalade fö rutsätt: 
ningar i förhållande till fästningens kustartilleri, bör innehava 
Yerklig chefsställning, närmast motsvarande arnH~fördelnings

·Chefs i förhållande till annefördelningens trupper. Chefen för 
kustartilleriet blir därför överflödig i denna egenskap, då det 
naturligtvis ej är organisatoriskt riktigt, all personalen lyder 
uneler två med varandra likställda chefer. En generalsperson 
Yid kustartilleriet blir dock allt fortfarande nödvändig för att 
genom inspektioner av den speciella vapenutbildningen över
vaka, att utbildningen vid de särskilda kustfästningarna för
lagda kustartilleriregementena bedrives enligt ensar tade grun
der; att vunna erfarenheter vid en fästning tillgodogöras vid de 
övriga; att reglementen äro iindamålsenliga, m. m. För vinnan. 
.de av plan, enhet och full ändamålsenlighet vid materielanskaff. 
ning för kustfästningarnas behov, vid befästningsanläggningar, 
m. m. anser jag att det skulle vara till fördel, därest denne in
speldör för kustartilleriet därjämte infogades såsom souschef 
eller elylikt (med hänsyn dock tagen till hans ålder i fö rhållande 
till chefen) i marinförvaltningen, i vad som rör kustfästningar

nas maleriel och behov. 

Granskas nti gällande bestämmelser i avseende på chefens 
för ku startilleriet och kommendants befogenheter, befinnes che· 
fen för kustartilleriet hava större myndighet i fråga om perso
len, medan de i fråga om materielen och befästningarna synas 
hava ungefär samma, i det väsentliga ringa inflytande. Sins 
emellan äro de ej i officiell kontakt. Det bleve säkerligen en 
riktigare fördelning av göromålen och ansvaret, om k ommen· 
danten erhölle ansvar et för besättningens krigsduglighet och 
tjänstbarhet samt för att redan i fredst id och i vad på hon~rn 
ankommer allt göres för höjanclet av fästningens försvarsfor
måga beträffande personal, materiel och befästningar. Insp_ek
lören för kustartiller iet ansvarar för den speciella vapenutbrld
ningen samt ägnar ständig uppmärksamhet åt vapnets utve~k
ling och k ommer såsom ansvarig deltagande i marinför valtnii1: 
"ens beslut i tillfä lle att ti ll se alt kus tfäst ninaarnas k rav pll Q u 

- 427-

lindamalsenliga och fullgoda befästningar med bestyckning o. 

V tillgodoses. s. . ~ 

Si nsemellan böra inspektören för kustartilleriet och kom-
rnendnnl stå i nära beröring, delgivande varandra utfailet av 
förrä ttade inspek tioner och av dem på grund av dessa utfär
dade direktiv m. m. för utbildningen. 

Ett genomförande av nu uttalade grundsatser nödvändig
r~o· ·r oivetvis kustartilleriets uppdelande på självständiga rege-
.b b 

menten m ed Fårösuncls position dock tilldelad Vaxholms rege-
men te. Någon avsevärd olägenhet av denna uppdelning kan 
Jwa ppast uppvisas, lika litet som någon avsevärd fördel av nu
varande sammanslagning. Officers- och underofficerskårernas 
jämna befordran, som väl utgör viktigaste skälet för en sam
manslagn ing, bör ändå kunna ordnas på ett full t rättvist sätt, 
då de likväl vid varje regemente (dock ej vid ett eventuellt Älfs
borgs regemente) äro större än motsvarande kårer vid t. ex. ett 
infan teriregemente. 

Infanteriets ställning i kustfästningarna är ännu ganska 
oklar, l ill väsentlig del säkerligen beroende därav att det i följd 
av den svävande fredsorganisationen av fästningsbesättningen i 
allmänhe t aldrig kunnat bliva praktiskt inpassat på rätt plats. 
I förslage t till 1901 års härordning avsågas de i kustfästningarna 
förlagda grenadjärregementena uteslutande för fästningarna; i 
Riksd agen s skrivelse om godkännande av härordningen uttala
des dock den önskan, att regementena även skulle utbildas för 
att inga i fältarm en. N å g on avsevärd olägenhet för fästnings
trnppt•rnas enhetliga organisation behöver dock ej härav be
tingas, därest det är klart fasth ållet, att infanteriregementets 
huvndiinclamål är alt ingå i fästningens besättning samt dess 
Utbildning och övpingar bedrivas i enlighet härmed. 

l fiir för är dock nödvändigt, att det inpassas i organisatio
nen ]la rä tt plats. Två saker synas mig härvid självklara, dels 
!l[t dL't fortfarande bör tillhöra armen, dels att det dock även j 

fredslid skall vara underställt kommendantens ständiga, oin-

l'idskri ft i Sjöväsenclet. 28 
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skränk ta befälsrätt. N å g ra oöverstigliga, praktiska svårigheter 
torde knappast resa sig mot en sådan organisation. Anneför. 
delningschefen bör självfallet därvid bibehållas vid inspektions
rätt av regementets speciella truppslagsutbildning samt även i 
övrigt gentemot kommendanten och regementet intaga samma 
ställning som t. ex . inspektören för kavalleriet till vederbörande 
annefördelningschef och kavalleriregementet. 

Infanteriet är nu inom fästningen uppdelat på sektioner 
och grupper. En tendens gör sig emellertid gällande att centra
lisera det inom fästningen för att vid behov disponera det till 
hotade punkter. Jag kan ej anse någondera åsikten riktig, så 
länge den ej bekräftats av praktiska övningar. Lika olämpligt 
som det torde vara att fördela för stor styrka i förhållande till 
tillgången till periferien, varigenom kommendantens fria dispo
sitionsrätt över truppen inskränkes, lika omöjligt före faller det 
mig att under nuvarande förhållanden helt blotta sjöfronten på 
linjeinfanteri. Bevakning måste från mobiliseringens början 
finnas och skall bestridas antingen av infanteri eller kustartilleri 
eller av båda i föreing. Kustartilleriets personal är icke beräk
nad härtill och är ej t illräcklig ; huruvida härför erforderlig 
kaderökning av vare sig stam eller värnpliktige kan erhållas 
är väl tvivelaktigt. Skall emellertid linjeinfanteriet helt dragas
från sjöfronternas bevakning och denna överlämnas till kust
artilleriet, blir en nöd vändig följd, att den för sjöfronternas för
svar avsedda landstormen måste knytas organisatoriskt närmare 
kustartilleriet. Jag anser dock att tillräckligt med linjeinfanteri 
skall avses för den framskjutna bevakningen inom sektionerna,, 
men att de slutna styrkorna kunna och böra utgöras av land
storm. En nödv~indighet är emellertid att full och intim sam
verkan i fredstid åvägabringas mellan de befälhavare och trup
per, vilka i krigstid skola försvara samma område. Genom de 
inom fästningen förlagda officerarnes av alla till dess försvar 
avsedda vapenslagen samstudier och samövningar under kom
mendantens ledning böra vederbörande befälhavare snart bliva 
kompetenta att leda truppförband, sammansatta av de olika 
vapenslagen, så som nu är fallet vid armen. Ingen på en 
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"erklig l tänkbar föruts~Ltning och på gällande mobiliserings
planer grundad ~em~nsm~~ övning har ännu företagits .. m e.llan 
de i Karlskrona fastnmg forlagda. trupperna ; man kan namhgen 
icke inräkna krigsövningen 1911 , vilken i detta hänseende måste 
anses hava varit fullkomligt förfelad i följd av att intet infanteri 
på grund av personalbrist kunnat avdelats till sjöfronten enligt 
.rällancle planer. N å g on på verklig erfarenhet grundad uppfatt-
" ning om infanteriets användande vid sjöfrontens försvar finnes 
dä r för ej . 

A ven har anförts som skäl för olämpligheten av att infan
teri i fredstid ingår i sektion, att en sektionsbefälhavare, som är 
infanler iofTicer, icke äger tillräcklig sakkunskap för att kunna 
handhava kustartillerimaterielens ekonomiska förvaltning. J a, 
\i sst är materielen viktig och förvaltningsbestämmelserna i 
många fall inkrånglade, men icke får en sådan sak stå hind
rande i vägen för en organisation om den i övrigt är lämplig 
och grundad på krigets krav. Det är förvaltningsbestämmel
serna och ej organisationen som i sådant fall skola ändras . 

E n oavvislig, tvingande nödvändighet för att över huvud 
taget kunna hoppas på en tillfredsställande samverkan mellan 
in fan teriet i kustfästningarna och där förlagda delar av mari
nen är även att för krigstjänstgöringen gällande reglementen 
lJringas till full överensstämmelse till sina organisatoriska prin
ciper. Huru skall ett fälttåg kunna genomföras med verklig 
utsikt t ill framgång, om till grund för truppernas utbildning i 
\ äsen tliga delar, t. ex. bevakningstjänsten, ligga reglementen, 
Yilan de på ej överensstämmande grunder? Reglementen äro 
för tjänstens riktiga utförande det normerande ; äro de ej över
l'nsstäm mande till sina grunder, bär organisationen från början 
inom sig fröet till upplösning. 

Beträffande fästn ingsingenjörkompaniet har redan från ar 
mens håll föresl~gits dess överflyttande till kustartilleriet. 

Någon tvekan om lämpligheten av förplägnads- och sjuk 
va rcl sviisendets centralisering och nödvändigheten av en fäst
n ingsintendenturs upprättande redan i fredstid synes mig knap
Past tänkbar. 
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Det torde kanske vara lämpligt, att här något nännare 
beröra frågan om kommendantens ställning i Karlskrona, där 
ju s~iregna förhållanden finnas j följd av denna fästnings egen
skap alt vara sta ti on för flottan. Vilken ställning bör ko111_ 

medanten innehava till flottans station och en inom fästningen 
varande flotta eller del därav? Det är därvid först att ihåg
komma, att ej vare sig stationen eller en sig där uppehållande 
flotta tillhöra fästningens besättning. Kommendanten skall 
alltså ej i fredslid hava annat befäl över dessa, än i vad som rör 
ordningen inom fästningen och dylikt. I J,rigstid är däremot 
kommendanten elen ende ansvarige för fästningens och alla 
däri förlagda eller sig uppehållande truppers eller fartygs säker
het och försvar, för vilket ändamål kommendanten måste er
hålla härför nödvåndig oinskränkt befälsrätt ÖYer stationen och 
där förlagd fJolla i allt vad som rör fästningens och fartygens 
försvar och säkerhet. 

Övergår jag vidare till en undersökning, i vad mån kustar
tilleriels nuvarande organisation fyller det uppställda vilkoret, 
alt freds- och krigsorganisationerna skola överensstämma, fin
ner jag, all sådan överensstämmelse nu så gott som fullständigt 
saknas. 

Krigsorganisationens bemanning av batterier och minspärr
ningar m. m. återfinnas ej bland fredsorganisationens kompa
nier och bataljoner. Materielen h:mclha,·es visserligen år efter 
år av samma kompanier under övningarna men är i övrigt i 
fråga om dess Yård m. m. fullkomligt skild fr:'m truppen. 

En nödvändig förutsättning för en snabb niobilisering är 
att den i fredstid befintliga ständiga indelningen lätt och smidigt 
kan övergå i den för kriget avseelda ständiga indelningen. Men 
härför erfordras att det i fredstid finnes en stomme, kring vil
ken krigsorganisationen kan gruppera sig. Krigsförhandel skall 
bildas genom en sammanslutning av lägre förband i högre, ej 
genom en uppdelning av högre förband i lägre. 

K ustarlilleriets personal bör därför Y ara indelad i en heter, 
organiserade med hiinsyn till alt de sFih·sLäncligt skola kunna 
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"enoml'öra en strid. Artilleri- och minörpersonalen får alltså :j utgöra frå n varandra skilda enheter med i väsentliga delar 
skild u tbildning m. m.; det måste ihågkommas, att de äro delar 
::tY samma vapen , avseelda för intim samverkan, och icke olika 

vapen. 
Inom varje sådan enhet uppdelas den i fredstid befintliga 

personalen på de batterier, minspärrning m. m., med vilka en
hetens s trid skall genomföras, för att utgöra den stomme, kring 
d kell cle värnpliktige vid sin inryckning till freds- eller krigs
ljiinslgiiring skola ordnas. Enelast genom en sådan organisation 
tonll' de t bliva möjligt alt ernå den andra fordran, som ovan 
sliilldes på varje militär organisation; att vid mobilisering upp
ställa en stridsfärdig trupp; endast därigenom blir det nämligen 
möjligt alt ordria utbildningen med hänsyn tagen i främsta 
rumme l till stridens fordringar. 

Söker jag nu omsätta dessa åsikter i praktiken, är till en 
börp n a tt taga j . betraktande att befästningarna äro av olika 
storlek och beskaffenhet, alltså fordrande olika bemanning, 
Yadan organisationen av dem ej kan ske efter en schablon med 
lika sammansatta kompanier, som nu är fallet. 

l tjänstgöring varande personal, officerare, underofficerare:, 
stam och värnpliktige skola alla ständigt vara tilldelade viss be
l'iistning i viss befattning. Endast härigenom kan det intima 
samhand knytas mellan personalen, materielen och befästnin
garna, som er fordras för att truppen skall genomträngas av 
ett fas t medvetande om sill ansvar vid krigstillfälle, utan vilken 
aiL'Yarskänsla utbildningen löper fara att förvanskas och in
rik tas i banor, där ofta medlet blir viktigare än målet, skolans 
teorier viktigare än krigs-, skjut- och bevakningsövningarnas 
p ra k ti k. 

Vid de medelstora befästningarna sammanföras dess be
sii ttning till en ~nhet - som gärna må benämnas kompani -
he;..Laen de både av ar tillerister, minörer och ekonomimän. Den 
styrka, en besältning bör hava för att bilda en ·sådan enh et, 
bör utgöra högst 100 och minst 45 man stammanskap, till vilka 
komma ett ungefär motsvarande antal värnpliktiga pr årsklass. 
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Större styrka bör en enhet ej hava, då elen annars är för sto. 

för att chefen skall kunna utöva ett personligt och omedelbar: 

inflytande över densamma samt känna och i striden överse 

dess personal. Mindre bör den ej i fredstid vara med hänsyn 

till svårigheten all på ett effektivt och ändamålsenligt sätt ordna 

utbildningen. Enhetens chef skall vara chef å befästnincre1 t:> 1, 

leda dess strid och personalens utbildning för denna. 

Vid befästningar, vars tilldelade bemanning i fred utgör 

mer än 10 man stam med motsvarande antal värnplik tige pr 

årsklass, uppdelas bemanningen i erforderligt antal delar av 

nämnd storlek. Indelningen grundas i övrigt med hänsyn till 

ind elningen av bcnistningens materiel, varvid i den mån så kan 

ske, tillses att personal vid dc slag av materiel, som skola stå 

i intim samverkan, tilldelas samma enhet, t. ex. strålkastarper

sonalen vid etl riktljus tilldelas artillerienhet och ej minörenhet, 

där b{tda slagen finnas. Beroende av befästningens storlek och 

betydelse är antingen chefen för en av enheterna chef för be

fästningen eller också finnes en särskild chef, i båda fa llen med 

full inspektionsrätt över hela bemanningen. Chefen för den 

andra eller en annan befästningen tilldelad enhet skall i fö r

hållande till befästningens chef stå i ett liknande förhå llande 

som sekonds till fartygschefs. Härigenom vunnes en beh övlig 

decen lralisation i göromålen u ta n att ansvare t fördelades. 

Vid mindre befästningar, där bemanningen ej uppgår till 

ovan angivna minimum, foga s denna till annan besättning, vars 

krigs tjänstgöring är möjligast ensartad m ed dess. Denna be

söttning bör helst vara större och förut bildande en enhet, vars 

chef då blir ansYarig för den planmässiga, ändamålsenliga u t

bildningen i fr ed jämväl av den mindre besättningen. Samman

föras två mindre besättningar, skall chefen för den ena besätt

ningen med dess beföstning vara ansvarig för hela enhetens 

utbildning. 

Det är tydligt, att i vissa av dessa enheter stundom blott 

komma att ingå ett fåtal av vissa yrkesgrenar, allt för få för 

alt deras enskilda utbildning med tanke på elt gott resultat 

skall kunna b edrivas uteslutande inom enheten. I sådant fall 

blir de t Yedcrbörancle sektionschefs eller r egementschefs sali: 

-433 -

all pa anmälan eller efter vid inspektion vunnen erfarenhel 

anbefalla behövlig samövning mellan personal tillhörande sam-

111a H kcsgren inom olika enheter. 
De enheter med befästningar, vilka avses för försvaret av 

-et l inlopp, sammanföras till en sektion under en sektionschef, 

an svarig för försvaret av inloppet genom sektionen och för per

sonalens utbildning för detta önclamål. 
Sa mlliga sektioner - befästningar och bemanning - bilda 

regem entet, vars chef tillika är artilleribefälhavare inom fäst 

ning·en, i vilken egenskap han inför kommendanten föredrar 

ärenden rörande materielen. 
De t är klart, aU den invecklade frågan om rätta organisa

tionen av kustartilleriet ej löses helt med nu skizzerade förslag. 

Andra faktorer, L ex. vissa befästningars beskafTenhet och läge, 

infan teriets ställning till befästningen och dess chef, m. m. spela 

in, men det huvudsakliga är att vid organisationen orubbligt 

fasthalles vid att freds- och luigsorganisationcrna, så långt möj 

ligt ii. r , sammanfalla samt att fredsorganisationen skall medgiva 

·en p lanmässig, målmedveten utbildning för kriget, därvid upp

slilllande en ständigt stridsberedd trupp. 
Vid ett vapen med kustartilleriets natur m åste utbildningen 

Ya ra så anordnad, all det krav, som i hög grad måste kunn a 

stiillas på kustartilleriet, nämligen att dess personal ständigt kan 

Yara i hög stridsberedskap och beredd att omedelbart vid ett 

k rigsutbrott- kanske före eller samtidigt med krigsförklarin

gen - t6icla i verksamhet, fylles. Detta krav har städse med 

skiirpa framhållits i alla kommittl~belänkand en m . m., vilka 

~n·hancllal kustartilleriels organisation och ändamål, utan all 

dock ä nnu hava medfört, alt organisationen givits härför l ~im

pad fo rm . 
Såclan organisationen är, sådan blir ock utbildningen. Hå l

Jr ~ Yid organisationen krigets fordringar såsom främsta 1m'll, 

kommer säkerligen den fordran att kunna ställas på utbildnin 

;.;en, a lt en · stridsfärdig trupp finnes vid mobilisering. Säller 

·organisationen däremot andra m ål före, blir även utbildningen 

s~ulan, alt vid mobilisering särs k il da övningar erfordras för a t t 

~ammankitta truppen till en enhet. 
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Ur gamla rullor från karolinernas dagar. 
Anteckningar av E. H-b-g. 

III. 

Från de blodiga sjöbataljer, som under Carl XII:s senare 
regeringsår utkämpades med danskar och ryssar, hava de gamla 
rullorna bevarat många dystra minnen. Dödskorset står för så 
mången tapper sjöman, och vem kan räkna alla dessa m ånga,. 
som för livstiden fingo på sin kropp bära märken efter erh ållna 
blessyrer! Ett och annat, mer eller mindre förgätet namn bland 
dessa vår flottas karoliner må här dragas fram. 

Främst möter oss det av tapperhet och oförskräckt döds
Jörakt omstrålade namnet Nils Ehrensköld. Under den för
tvivlade striden mot den övermäktige fi end en vid Hangö udde 
den 27

/ 7 1714 blev han mycket svårt blesserad i vänstra armen 
och benet och förd som fånge till Ryssland. Under sin fången
skap å tnjöt han underhåll av Am:ts-krigsmanskassan med hälv
ten av den å stat uppförda lönen , belöpande sig halvårsvis till 
i375 daler. Han dog i Karlskrona 1728, fick sin högtidliga mili
tä rbegravn ing i Am:ts-kyrkan, varefter hans jordiska kvarlevor 
fördes till Kalmar enligt en uti församlingens dödbok gjord an
teckning. 

I rysk fångenskap råkade vid samma olyckstillfälle kapte
nerna Anders Sund och Peter Merser, vilka aldrig återsåga sitt 
fädernesland. 

Pastorn vid galer-flottan Nils Kjellström, som även var 
med vid Hangö och togs till fånga, har enligt en · anteckning i 
rullorna lämnat detta intyg om inventarie-konstapeln Carl Berg, 
att han '' sig manliga förhållit, och oaktat han under attacken 
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l·,·ssarne illa blesserats, blivit m ed hugg och slag håreliigen 
•JV ·' 
' l· tcracl» . Kjellström (död i Stockholm 1737) synes hava varit tra' 
den ende vid flottan tjänstgörande präst, som råkat i rysk fån-
denskap . Om en annan prästmans sällsamma öden och äventyr 
~nder Carl XII:s krig lämnar oss en i Krigsmanskassans arkiv 
förefintlig handling denna berättelse. Hans namn är Laurentius 
Lekander. Landsflyktig och utblottad hade han en dag kom
mi t till Karlskrona och uppvaktat Am:ts-collegiet och där om
talat sin nödställda belägenhet. Under kriget had e hans vid 
IivHimlska gränsen belägna församling blivit av '' den barba
riske fienden ryssen alldeles uppbränd och ruinerad ,, . Sedan 
had e han av överheten fått föror dnande att uppvakta vid pei
perska flo ttan, varunder han ej mindre än två gånger, nämligen 
då skeppen >> Vivat» och ,,carolus >> blivi t sprängda i luften, 
lyckals helt underbart rädda sitt liv , m en förlorat all sin egen
dom . Enligt företett intyg hade han under denna sin uppvakt
ning Yi d flottan ))ej allenast i lärdom och leverne ställt sig som 
en redlig prästman ägnar och bör, utan ock som en trogen 
1\ongl. Maj :ts och fäderneslandets välmenande undersåte låtit 
sig angeläget vara att förmedelst sig bekanta och tjenliga perso
ner ~kaffa goda kunskaper om fiendens förehavanden i en och 
annan måtto ." Herrar ledamöter i collegiet kunde p å grund a v 
denna h ans sannfärdiga berättelse ej annat än känna det hjä rt
ligaste medlida nde m ed honom, varför de även rekommenderade 
honom att få ett understöd av Am :ts-krigsmanskassan på 100 
daler, enär ,J{ongl. Maj :t förmodligen ej lärer ogilla, att en 
man, som genom en sådan olycklig h ändelse råkat både från 
emhetc och välfärd, med en så ringa summa må bliva bisprun
gen ". Detta hade denne karolin i prästkrage sannerligen väl 
för tjii n t. 

De gamla rullorna bära genom sina anteckningar vittnes
bön[ om, huru många de voro, som under danska sjökriget 
antingen blivit do.dsskjutna, blesserade eller tillfångatagna och 
~ed an till venetianerna försålda. Här möta oss följande namn : 
Kaptenen H åkan Ankarlou, som >> efter berömligt förh ållande 
171;) under aktion i Bell» blivit tillfångatagen och sedan m ed 
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döden avgått under sin fångenskap. Hans änka Beata Sor· 
1a 

trädde sedan i nytt gifte. 
Underlöjtnant Benjamin Rauman, fången under slaget Vid 

Belt och »Utstått så mycken olägenhet, att han alltsedan Och 
intill sin dödelag ej haft någon hälsa ". Hans änka Sofia Lovisa 
Ankarlon blev sedan omgift. 

Kaptenen Zakris Åberg, dödsskjuten uneler slaget vid Feh
mern 1715, efterlämnande sin sörjande änka Maria Bulich. 

Kaptenen Erik Grolher, dödsskjuten elen 28
/7 1715 ombord 

på skeppet >> Brehmen " vid Rudön. 
Löjtnant Lars Lehrberg, dödsskjuten den 28

/7 1715 vid 
Ruelön på skeppet >> Skåne >>. Hans änka hette Kristina Hahn. 

Kapten-löjtnant Martin Fredrik Miiller, tillfångatagen under 
slaget i Belt 1715. Han hade själv >>ranconerab (friköpt) sig 
från sin hårda fångenskap . Var sedan 1720 med vid sjöslaget 
vid Fliseberg med ryssen och togs Lill fånga. 

Löjtnant Johan Wessman, som tjänat upp sig från volontär, 
blev som extra-löjtnant 1715 tillfångatagen av danskarne och 
fick kvarstanna i fångenskap till krigets slut. (Död 1722). 
Änkans invid Am:ts-kyrkan i Karlskrona belägna gårdstomt 
blev sedan såld och använd till kronomagasin. 

Underlöjtnant Peter Enberg fick uneler aktionen med 
dansken 1715 en invärtes >>corporalis passion >>, som ej stå tt atl 
övervinna. (Död 1751.) 

Överstelöjtnant Johan Hagegren, dödsskjuten i danska sjö
kriget den 28

/ 7 1715. 
Löjtnant Daniel Ekekrantz, illa skadad genom ett fall från 

galliolen ,, Enhörningen >> vid vVismar 1715. (Död 1716.) 
Amiralen Mikael Henck, dödsskjulen under sjöslaget vid 

Ruelön 1715 28
/ 7 • Efler att hava tjänet sig upp från båtsman till 

kapten 1703 hade han med mycken tapperhet bevistat alla flot
tans förrättningar och tagit många danska fartyg som priser. 
Med tre fre«alter och tre mindre far[vcr sloo·s han med hela " b J b b 

danska flottan den '"/7 1712 mellan Riigen och Ruelön alltifrån 
morgonen intill kl. 5 e. m., då danskarne slutligen måste draga 
sig undan efter at hava äntrat i sju timmars tid, och sedall 
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fl enck själv under drabbningen blivit blesserad. Tre dagar 

d
··refter anfölls han åter av elen förstärkta danska flottan, då 

. fl 
han efter e lt tapper t motstånd, och seelan han tillfogat fiend~n 

)•eken skada, nödgades att draga sig tillbaka. I anseende tlll 
!11 
detta. si tt tappra välförhållande blev han adlad med bibehållande 
av si tt förra namn. Blev 1712 schoutbynacht, 1714 vice-amiral 
och 1715 amiral. Nohrborg berättar i sin Carl XII:s historia 
att eJ a k onungen den 19

/ 11 1714 gick ombord på hans amirals
skepp, r opade alla malroserna och båtsmännen >> vivat CarolUS >> 
så hiigt, att det hördes till Straisund. Amiral Henck fick sitt 
sista Yi lorum i Tyska kyrkan i Karlskrona. 

Am iralen Erik J o han Lillie, dödsskjuten vid Ruelön 1715. 
Ha de 1705 en skarp träffning med 7 ryska galerer, som han 
slog på flykten, och likalecles 1706 en lycklig aktion mot rys 
sarn c, då tvenne av deras fartyg blevo skjutna i sank. Han blev 
am iral 1715. Fick sitt lägerställe i Tyska kyrkan i Karlskrona. 

Löjtnanten Kristoffer Fred. vVulff blev enligt ett intyg av 
kommendören Paul Umbehawen under aktion vid Anclane 1715 
skju tl'n i högra armen av en muskelkula, varvid stora armpipan 
krossa des och kulan blev kvarsittande. Blev först behandlad 
av konungens egen livfältskär och sedan vid Stralsunds över
gång av andra fältskärer och någorlunda botad. Han hade 
»tappert och redligt sig förhållit». (Död i Wolgast 1738.) 

Kap ten-löjtnant Carl Ekling, svårt blesserad ombord på 
»Prins Carl» 1715. 

En arklimästare Magnus Morell, illa blesserad ombord pa 
»Nordsljernan" under slaget i Bell 1715 ; måste i sällskap med 
111t1nga andra undergå en hård fångenskap, försåldes seelan å l 
Ycnetianerna », el. v. s. >> al brukas mot turken ». Hemkom efter 
fe m ar . Gamm al och orkeslös förtjänade han sitt knappa leve
bröd pa Öland genom barns information. 

Konstapeln Apelers Flygare tillfångatagen av danskarue 
171 :J, fö rsåld å l venetianerna och utstått »stora t ra va iller» .. • 
Ef'l cr sin hemkomst död i Karlskrona 1735 . 

En gammal >> krutgubbe >> båtsman Skilling omnämner i sin 
an siikan om gralial , att han varit kommenderad på »Postiljon >> 
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und er kap ten Gahns befäl för a t gå Lill Stralsund och 
111 

.. 

kon ung Ca rl XII , varefter han följande år et m ed de andra kaota 

ratern a blivi t beordrad att »gå till fots till Norge under 
11 

In. 

.. t l s, l d el , "J! . .. I ' ainn 
av an crgas ar>>. a mn e e t ga t1 alt l.J ana \.Ungl. Maj:t Och 

kronan under elen s tora ofred ens dagar, då man här·dad 
" •• ~ ' < 111ot 

a lll , ocksa kunde utharda allt.. Det var ett rekord seg uthållig. 

h et inför de mest krä vande strapatser. 

Bestyckade och 
båtar 

bepansrade undervattens
tyska flottan. 

(Eo rrcspond cns från Berlin till den engel ska tidskriften >> The Navar 

and Military Record >> ). 

Att un<l ervattcnsbåta rnc, efter att under må nga å r h ava varit 

jämfö relsevis fö rsummade, nu ti ll sist kommi t i gunst på högre ort, 

f ramgår av elen tyska p ressens många notiser i denna r iktning. Dessa 

gå naturl igtvis icke så i detalj , som man skulle önska, men dc konsta

tera alldeles tyd ligt, att Tyskland till sis t uppfa ttat undervattens

båtarnos stora möjlighete r och nu är besl utet att taga igen det för

summade, för vilket ändamål man där ämnar hädanefter bygga fartyg, 

som skola gå upp emot, om icke övertr äffa, dc kraft igaste i andra 

stater föreslagna undervattensbåta rne. Ett steg i den na riktn ing har 

bliYit taget genom at man bestyckat och bepansrat nu snart full 

bo rdade undcrvatensbåtar, enligt vad som meddelas i den vä l under

rättade fackt idn in gen >> H ear une] Politik >>. Dc nu uneler utrustning 

Ya rancle båtarna hava omk ring 850 eller 900 tons deplacement, då de 

äro nedsänkta, och lära i ytläge gö ra en fa rt av bortåt 18 kn op. Men 

om de ta lri ka tidningsnotisern a ä ro grundade, komma de tyska båtar,. 

som skola sjösättas uncl<•r detta och nästa år. att bliva betydligt större, 

snabbare och bättre arme rade med torpedutskj utningstuber och snabb
"kjutandr' kanone r. 

Marinmini stP r iets nya strävanele n i detta avseende äro så olika 

dc fö r ett eller två år seelan härskande. att något mycket överraskande 

bevis på und ervattensbåta rnos ve rkn ingsfö rmåga må ste ha va framträtt 

s ~· cla n dess. Ännu förr a somma ren uttryckte två Yälkända kri tiker sin 

allvarli ga oro över den tyska flottans efte rblivenhet inom detta om
råLle. och åtminstone en uppseenclcväckancl c bok sk revs för att övp,r-
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na ti"nen om elen fa rl iga bel ägenhet, i vi lken flottan kund e k om

tyga tt hdi nna sig gentemot en makt, som förfogade över en ta lrik 

fl1
3 ~·l'a tt•'nsflottilj. På alla sådana varningar gåvo myndighetern a det 

uncle. cl "l·l i o· a svaret, att un dervattensbåten ännu befunn e sig på för~ r ·an ' "' 00! shlrli d. <ltt det skulle Yara ett oförn ufti gt slöseri att bygga ett 

=~:,st an !<~ l sådana fa rtyg , innan en tillförl itlig typ h ade bli1·it ~ltarbetacl . 
5 h un rln tiden tyska sakkunmga voro sysselsatta med stud1er , utom

oc 1 v·ll'i o·rnom de förvärv ade mycken och värdefull erfarenhet utan 
Iancs, ' b 

kostnad fiir elen .tyska ~ta t en. .. . 
M>l ll ha r skal at formocla , att overg1vandct av denna avvaktande 

hållning iH• rnddc på dc lysande resultat, som nådeles av de i de stora 

manöl'r<'l' '" sistlidna höst deltagande uncl crvattensbåtarne. Dera s 

goda sji·, ,,ende egenskaper och el en lätthet, med vilken .de vid f~cre 

tillfällPil lyckades överraska och to rpedera slagskPpp . lara h a gJort 

ett cljup l i ntryck på dc högre officerare, som bevi stade manövern. 

Efter iivningarnas slut lyckönskades undcrvattensbåtarnes officerare 

och hrsiittningar av de åskå dan de högre officcrarne till deras lysa nde 

bedrift rr. Anmärkningsvä rt Yar enligt en rapport, att undcrvattcns

båtarn<' kommn så jämförel sevis oskadda undan, även då dc anföllo på 

ljusa rln g·,•n, ty uneler h ela övningens lopp blcvo enelast två båtar dömda 

ur stri rkn. Huruvida de tyska bå tarnos periskop äro mycket ända

mål senli.lntre än dc av andra stater begagnade, ä r icke känt. I alla 

häncl cl" ''r synas dessa båtar va ra i stånd att med stor noggrannhet 

manönr·ra uneler vattenytan och att komma upp till denna precis på 

rätt n v>~ nnrl från rlet fa rtyg, som sk all anfallas. Enligt Y ad som be

rättn<ks dter manönerna, aYsköto undervattensbåtarna sä llan sina to r

peclrr J• n nvstå n cl, utöver 400 yards; mer än en gång VA r distansen där

emot l>r· ~-<lligt kortare. :Men vid k nappt något tillfälle iakttogs å 

det an J tll na fartyget deras närvaro i tillräckligt god tid för att de 

skulle h i n n a beskj u tas. 
En •la g mot slutet av manöverperioden var vädret så dåligt, att 

dr smii rrt• jagarn c v oro ur stånd att deltaga i ö,·ningcn och måste 
8ökn lii. E n elivision stora kryssare, tillhörande >>blockadflottan>>, pa 

trull rr:lilc omkring tjugo mil från kusten och höll skarp utkik efte r en 

ay drn tnotsatta siclans slagkryssare, som väntades försöka en genom

brytn in". På grund av det stormi ga Yädret ägnade ingen en tanke 

åt Jniij]idJpten av ett torpedanfall, och många ombord på dc nktandc 

k~·~·, sn,· n,, blcvo ytterligt överraskade, då ett halft dussin undena ttcns

batar tliiko upp så när a dem att torpederna icke skulle kunnat förfela 

Stt llhil. "ch gåvo den betydelsefull a signalen, att alla fyra skeppen 

~"oro tnq,<•rlcradc. Men detta Yar, så försäkras det fr å n tro,·ärdigt h å ll. 

tckc nn"nt enstaka fall av sjöduglighet hos undervattensbåtarna eller 

ay ski<·klip:hct i dcnts an1·ändnndc under numö1·em. Dc bohmnos dess-
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utom va ra mindre än torpcdbåtarne beroende av moderfartyg el 
baser i land för bränsle och lättare reparationer. Om det är sant ler 

som det påstås på tillförlitligt h åll , nämligen att de tolv undervat;eså

båtar, som dcltogo i manövrerna, til lintetgjorde flere stora farty ~s
a lla dc ått~o ~!l e r nitti_o på båda flottorna fördelade jagm·nc och to~p~~ 
båtarnc, sa ar myndigheternas beslut att med all möjlig snabbh 

utveckla undcrvattensbåtsväsendet , både i avseende på antalet och e; 

storleken och kraften h os enhet erna, naturligt nog. Utan tvivel ha~a 
andr~ stater, som red~n förut h astigare utyccklat ifrågavarande vapen~ 
for Iange sedan upptackt vad Tyskland först n u funnit, men man kan 

undra, om de äro lik a beslutna, som nämnda land nu visar sig, att till
godogöra sig under vattensbåtarnes anfallsmöj li gheter. 

Två tyska skeppsvarv, nämligen statens ctablisscment vid Danzig 

och Germaniavarvet vid Kiel , äro så väl utrustade för byggandet av 

undervattensbåtar, att ingen tid behöver gå fö rlorad, om regeringen 

skull e bestämma sig för att fram lägga ett utvidgat program. Sedan 

mer än två år h a r det kejserliga skeppsva rvet vid D anzig specialiserat 

sig på förevarande gren av fa rtygsmaterielcn, och inga andra krigs

fartyg byggas där. Ifrågavarande var v har åtmi nstone tolv stapel

bäddar fö r undervattensbåtar, och vid Germ aniavar vet äro hjälpmedlen 

för byggande av en ahanda slags båtar sannolikt nästan lika stora. 

All a tyska båtar äro - vare sig de byggas vid Kiel eller Danzig -

av Gormaniavarvets konstruktion, åt vars utmärkta beskaffenhet ett. 

kraftigt erk ännande för några månader sedan gavs av elen öst errikiske 

sjöministern, vid det ti ll fälle då han redogjorde för de skäl, som fö r

anlett honom att med den världskända tyska firman avsluta ett. 
kontraid angående leverans av fem undervatt ensbåtar. 

En ny projektil, 
som lovar at bliva av stort gagn vid avslåendct av torpedanfall, lärer 

enl igt sa mma korrespondent nyligen vara antagen av tyska flottan. 

Denna speciella granat, som avskj utcs på vanligt sätt, är fylld med 

kalciumkarbid. Vid dess nedslag i vattnet intränger detta genom be

fintliga öppningar och åstadkom mer en l..:emisk reakt ion med gasut

veckling, som driver gr anaten upp t ill ytan. Gasen antändes därefter 

genom en automatisk anordning och lyser omkring en timmes tid med 

en styrka av ända till 3,000 normalljus. Ett antal sådana projektiler· 

kan tydligen skjutas så, att de åstadkomma en belyst zon omkring ett 
fa;·tyg eller en eskader, varigenom det bli r nästan omöjligt för torped

batrtr att osedda närma sig . Såsom en förbättring av dc-n fö rr i lant

kriget använda lyskulan väntas denna nya projektil komm a att utöva 

dt väsentligt inflytande vid ope rationer till sjöss och bli va en allvar
sam fiende till torpedbåtarne. 
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