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Årsberättelse i reglementen och förvaltning 

samt hälso- och sjukvård. 
JisgiYt' n Yi cl K. örlogsmannasällskapets smnm anträclc elen 1 npr il 1914 

ay ledamoten S. P. Lagerlwlm. 

(Forts. från sid. 250.) 

J/ orinj"ömallningens y tf rand e a v gavs den 29 n ovember 

]\)l :L 

.Hi m! i k t den n ad iga remissen tillkom det marinfönailnin

gen al l inkommn med nnclerd:.l nigt utlåtande över belänkandel 

enel as t i vad clelta_iim1Jetsverk anginge. I ~n-seende därpå ha-de 

mar införvaltningen ftmnil betiinkandet utmynna i följande tre 

!örs !:t g: 
l. De flesta nuva rande centra la ämbetsverkens, däribland 

arm (· - och marinförvaltnin garnas, :.wskafl"ande såsom fris taende 

inst itu tioner genom deras inflyttande i vederbörande statsde

pa r tem ent såsom hes li\ndsdel::!r av dessa . 

LT. Lant- och sjöförs\·arsdepartcmenlens sa mmanslagning 

till t> tl försvarsdepa r tement. 

HI. J\rme- oeh marinfönailningarna s sammansmii.llning 

·inom del n_va försvarsdepar tementet. 

Vart och e ll av dessa förs lag hava av marinförvaltningen 

linde rkaslats en noggrann och saklig gra nskni ng. 

Yad [örsfr1get J betrii.ffar framhåller marinförvalln ingen , 

at t, d{l chefen för jusliti ederpmlementct en lig t allförand e till 

~latsradsprotokollel den 11 december 1908 angay det uppdrag, 

\on1 bord e <'lt kommi tterad e ÖYerliimnns, någon tanke p ft för-

Tidskr ift i Sjöriisendet. 21 
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ändring av dc nuvarande ce ntrala iimbe lsYerkens s tällninn 1 .. 

Y i el i~ke funn i~ l!- ~ l ryck.. >> Kom m i li er ades förslag i d enn: ~:~·: 
- sager ma rmfon·a llnm~en - >> lärer förele nskull r ;' llel· 

u u . ]D~ 

ntra all anse sasom elt aY dem sjiilva upptaget inilia ti v u tan°fö~ 
de l er'h[tllna uppdraget». 

De a,. kom m i lier ade i fy ra leser samman förda olägenhe. 

terna, som s],ulle Yi dl{tda del nuvarande förva lln ingssys temet 

göras a,· marinfönallningcn lill föremal för niirmare skärsk å~ 

dan de. 

Den försia tesen lyder: ·> Erforderliff fod·kunsl.:np vid rege. 

r inysärendenas IJelwndlinu i stalsdeJJnrtementen och särsl.: ilt vid 

deras lördrcrgn ing i s/olsrådsberedningen förefinnes i allmän het 

kl.- e >> . l ett hiin secnde lUlSL'r marinförvalln inge n denna tes 

or i k Ii g, nämligen sa li lh ·icla smn inom depa rtementen redan 

förefinnes ena handa fackkunskap som inom de centrala äm

be lsYCrken. De allmi1nt aclminislraliva och juriel iska k valifi

ka tionerna hos bådas civila personal finge niimligen i s lorl se lt 

anses för ena han da. Om ocksa icke marinfönaltn ingen i övrigt 

frånkänner tesen en Yiss sanning, fram h ailer dock iimbetsver

ke t, a tl >> erfo rderlig fackknnskap >> tonic få :mses Yara e tt rela

tivt beg repp , och alt ordet >> fackku nskap >> rymmer fl era olika 

be lydelser. Den er forde i·liga genom yrkes u l öm i ng el ler sär

skild u tlJ ildning ulanför det a el m inis ira l iv a eller juridiska om

rådet vunna .speciella fack k unskap, varö ,-er de l centrala äm

be tsverk et förfoga r , k unde visserligen understun d om salmas 

vid iiren de ts behand ling in om dep arlem entet och i stalsrådsbe

r edningen, men a lt fö r avhjälpandel a v dessa b ri s ter· skulle 

erfordr as en så våklsanl" å lgii rcl SI()I11 att samm ansmiilta rim b ets

v:erk e t m ed vederbörande departement kund e ick e m edgivas. 

Ulviig till vinn and e a v iin dam ålet erhjöd e sig i stället i a lt lå ta 

anlingen elen , som föredragi t ä rendet inom verk e t, eller ock 

de tl as chef ii ven verk s l ~ill a föredragnir>~gen i st a tsrådsbered

ningen . 

F rågan h iirom h ade de k ommitter ad e h af t under övervä

gand e, m en anisat d enna ulväg· av skäl a tt ett regelbundet 

full gör ande av sådan föredra gning ick e utgj orde ett åliggand e 
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... r , L'r kens chefe r eller tjiiu slemiin och all , da föredragn ings

lo!· ·]dJ•' he ten skulle giiras be-roende av bemyndigande fr:'m cle-
5'~ ~ c . . 

pnr1Pllll'l1lSChcfen, en olika pr~_xi s i ämnel oskuJJe ktull~:t ulbrlcla 

sig 0 l·h oklarhet uppsia belrafTande hyrachefernas 1110111 de

):~rlenll'nten s tällning samt verkens arbete förryckas och i al lt 

]·all gara n ti icke vinnas för att fackkunskapen vid regerings

iirende nas behandling komme till sin •rätt. 

l)cssa dc kommitlerades inYiinclningar - ansag marinför

rall n·ngcn - mas lc emellertid sam tliga förfalla Yicl del för1wl

landd, a lt, om regering~ärenclenas för edragning i s lal srådshc

rcdn ngcn skulle överlämnas lill Ycrken pa nn aniylt säll, skulle 

sacl :11tl na lll rlig l,·is icke fa hero aY clepartemcntschcfen all be

slii mm a ntnn ordnas genom lag, kanske enelast föreskrift i ver

k en~ instruktioner, oc h hära,· tilliiYen lyrs pakallad föriindring 

bel r ii fiande personalen och arbe l_ssii lid inom dcpar lemen len 

sam ol ik t icke möla synnerlig svarighet. Vad hetritflade ma

ri nfiirYa ltningen i delln a\'Seende hade föredragning, varom n u 

vore fraga , för ekommit ytlerst sällan och aY iimhelsYcrkets 

ci,·ila ljii nstemän icke--mlgon gång under senasle 21 frren. N~\

gol hincler diirfö r sk ulle icke mö tt , om nämligen s:\ dan före

dragning p{t k alla Is. A Il säd an föredragning bleve regelb un det 

an ord nad, Yore enligt ma·rinförnt llningens tanke elt betydelse

fu ll! framsteg och det enda, som u tan förspi llande ~w befin tliga 

riirdcn skull e lösa p robleme t om sakkun sk apens framförande 

sa n ii r a sta lsrådsb or det som möjlig t. Men för lösningens prak

li ska genom förande k riiYCles vad sjöförsvare t anginge elen de

ccn lra li a ti on aY ä rendena, som, oaYsc lt Yilken de;par temen lal

refnrm iin komm e till s tån d, vor e, vad depar tem entschefen an 

gin;.,c, nöchänd ig fö r att h an , befriad fr ån d e löpande }irende

na ~ tyngande börda , m ULte hmna h ell ägn a sig åt sina egenlliga 

li ppgifler. 
Den and ra tesen lyder : >> Dubb elarb ete i avseende u rege

rinysiirenclenas handläggn ing äger rum gen om dessas belwncl

linu bdde i siatsdepart em ent och i centrala v er1 , v i1ket club bel

w·bctc , fr änsett ök ad e j'öruccllningskoslnader, v ällar omge/ng och 

tidsu td räkt v id d essa ärendens beredning' och avgörande . >> 
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Att cluhbelarbele i Yiss ma n iiger •rum genom regeringsä ren_ 

dcnas behandling bade i centralt ämbctsn;rk och sta lsciepart e_ 

me!ll hile sig Yisscrligen icke förnekas, men skulle i väsentlirr 

m{m aYliigsnas , därest den föredragningsskyldighel Cr verken~ 
chefer eller tjänstemän, varom marinförn1ltningen för·ut utta
lat sig, bleve lagfäst. Mecl denna föredragningsskvldighet k unde 

och borde ni1mligen förenas itliggande a lt 11ncler ledning av och 

i samråd med exp eclilionschcl'en u larbeta förslag till proposi tio

ner eller till Kungl. Maj:ts beslut .samt attföresladen fm··m, var

lmder beslutet skulle expedieras. Lika litel för del ta iindamå] 

som för sjäha föredragnin gen ansag marinförvallningen det 

vara behövligt att formligen in förli,-a det cen trala verket med 

vederbörande departemcn l. 

I sammanhang hiirmed berör marinförvnllningcn de för

delar, som genom den av d.e komm itterade föreslagna organi

sationen Hppgivi Is skola vinuns utöver dennas sy !'le alt a v hjälpa 

befintliga brisler i föna1lningss.-.-stemet. H iirvid s~iger sig ma

~·infönallningen halla före , all det icke är en enda av de nämn

da fördelarna, som ej sku ile vinnas enelast genom en sådan an

ordning av ämbe lsYerken s dellagande i arbete t inom vederbö

rande cleparlemenl som marinfönnitningen nu fiirorda l. 

Den tredje tesen h a r följande lydelse: »De centrala äm
betsverl>en inlaga i förlull/and e Ii[[ depmtemenlschefenw en så 

j'rislående sliillning, all en enhellig och plnnmiissig ledni ng av 

stats}' ärvalt n ingen clc'i'rigenom f örsvåms. >> 

Riktighelen HY d enna les vad marinförvallningen angår 

finner marinfönallningen sig på det allvarligaste böra bestr ida. 

Om för sjöfö•r'S\'arels del - säger marinförvalln ingen - del 

brustit i enhetlig och planmiissig ledning nv förvaltningen, icke 

har det berott pft mnrinfön-allningens frisl ~tend e ~liillni ng i för

hållande till dcpnr lemenlschefen. »Intet enda fall hirer kunna 

11ppvisas, clär marinförvallningen fått fr ån departementschefen 

mollaga clit'ekti-.-, som iimbe lsYCrket icke slillll s ig till efterrä t

telse. !.'[en Y~il har J'örh{tilnndet varit, a ll elirekliv ulehlivit, där 

dc kunnat vara av nöden. - - - Vissl iir al l hos marinför

Yai lni ngen understundom fiirrllmlmil-s beho v av lc<lning från 
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l P
•t rl emenlels chef, liksom det förekommit alt sådant behov, 

c e ' 
fnsliin a nmiilt, icke vunnil önskal beaktande. -:\ien härifrån till 

l 
.1, - k ommitleralle ifrrågnsalla införlivningen av ämbels,·crk c l 

<en , · ... . 
'<l s'J iil'örsnusclepartemenlel ii.r dock elt all tfor s tor l sleg, nl-

nJL . 

kel det vo re synn erli gen heUinkligt a tt utlaga. >> 
Dit kommitterade skarpt be tonat, a lt deras erinringar i nu 

.1. "t " 't nt rande stvcke icke avse de cenl·rala ämbetsverkens fri-
' ,, t"l ( .J 

stående s tä llnin g geni emot regeringen, Kungl. Maj:t i s lat sr~l-
det, ul an enda s t i förhållan d e till cheferna för de deparle menl, 

dil de höra , sk t~lle man - anser marinförvaltningen - kunna 

1ock:1~ till den föresläll11'ingen, al l del icke ,-ore fråga om nagon 

rub bn ing av del viisentliga i deras s tällning, ulan att del endas t 

vore nago t· mindre väsentligt, som iindringen gällde. 1\larin

för valln ingen funne elen av kommitterade gjorda :'\lskillnaclcn 

allenas t skenbar och att, vnd kommilleracle sökt göra till skild a 

ting, i ve rklighe ten vore e ll och detsamma. Ämbetsverkens 

förha llnndc till regeringen fö-rmedlades n~imligen i alla hiinse

ell'd en genom depn~·ler~entschefen, och hnde ämbetsverket k om

mil i ofr i ställning till den senare, vore själv.stäncligheten mol 

den förra ingent'ing värd. 
1\ om milleraclcs påstående, alt enhe tlig och planmässig led 

ning av sta lsfönallningen försvårades genom ä m hetsv erkens 

fris iaende sliillning i förhållande till <lepartementsch efcn, ansåge 

mar in fö rvallningen obevisat och alt clet knappast stocle i sam

kl ang med kommitter ades ullalade uppfattning, att det endast 

vore mod avseende å reger ingsä rendena, som behov yppat sig 

all :'Il departem.entseheferna b er eda en stm-knre ställn ing i för

häll a nde till verken. D å ämbetsverken i avseende å reger'ings

iirendena endast hade att verkställa d<en förberedande utrednin

gen och y llra sin mening, men ick e a l t faltn besluten , syntes de t 

tn a r infii rvnltningen som om den genom dessa beslut utövade 

ad m inis trativa ledninge111s brisler omöjligen kunde förevitas äm

bets, erken. Påstående l i f råga an sel' marinförvaltningen ockstt 

va n t i sig' själft or iktigt. Ty omr brister i ledningen förel<om

tn it , ku nde sådant icke sägas hava berott på ämbels.verl.; en, 

vilka h~inridlag vore hänvisade till en mera passiv ställning, 
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lllan ct iirp å :1ll n : de rbörande depa rtementschef icke gjorde brt 
. ""lt l" l .,. . l ,.. ' 8 . lk 

av s1n ra en 1g nac 1ga c1r i.tuarel uen l maJ 1849 att bevis. 
. ·1 l Il · ·· 1·· · • l,t 

sosswncr oc 1 c c aga 1 over aggnmgar •lOs u nderordnade verk 

samt enligt S 38 R F alt meddela dem föres krif ter och er· 

ringar. 
lll. 

All på sätt kommilleracl e föreslagit herecia departements. 

cheferna en starkare sl:'illning i a\seende p~'i. d e centra la iimbets. 

verken skl1lle m edföra e tt berö vande :1v iimhcl.s\·erkens själv. 

släncligh e l. Hii·P möter nwn - siiger marinförvaltningen __ 

en av kommitt cbe liinkanclels svagaste p1mkter. 1\:ommiLtera. 

d es 11pprepacle förs iikringar, att nagon rubbning i nu va rande 

förhallande i de lta slyeke icke vore avsedd, vore li.rafllösa gent 

emo l den föreslagna organisationen sji1h. I-Iärvid framhål ler 

marinförvalln,ingen vilka befogenrheler Ö\·er clelt'ill clepartements

avde]nilllg fiirvandlatde iimbetsverket , som den föreslagna orga. 

nisationen lilliigger departementschefen, b e fogenheter, som mer! 

naturnödvändighet skulle giva honom så många grepp om äm

helsverkels frihel i sin pliktutövning - iimhel,s\·e rkens själv

ständighet vore intet annat iin deras frihel att göra sin pl ikt

alt denna frihel i vc rklighe len bleve illusorisk. De sk ulle giva 

oss den iiven av kommilleracle med så mycken styrka avvisade 

minis.terstyrelsens r ealitet, fasliin ulan kontrollerbara former 

och ulan dess ansvar. 

Den fjärde tesen lyder: >> Samarbete mellan flera verk ocli 

myndigheler, som hava ut/ tnga befattning med regeringsären

denns handläggning , är icke i erforderlig män eller lämpliga for

mer genom[ Ö·rl. , 

AY vad kommitterade anfört om sin omsorg för att sam

arbete mellan olika myndigheter må komma till stånd i styrelse

~irenden och av den kraftiga moliveringen för samarbetets nöd

vändighet i regeringsärenden finge icke dragas den slutsats, a tt 

intet sådant samarbete redan ex isterade. Tvärlom påvisar ma

ril11förvaltningen hurusom ett livligt samarbete råder både i 

slY'r'elseärenden och regeringsärenden på äm bet:sverkets ege t ini

ti a tiv med såväl andra myndigheter tillhörande marinens över· 

s l~rrelse som ämbetsmyndigheler· utom marinen och det under 
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nlda oc h praktiska form er. Riklighe ten av fj iirde tesen kan 

e .1ri nli)n·allningen ick e medgiva. lV[ en - siiger marinför valt-
ll'' 

-11 .,-c n - naturligl vis möter inlel binder aLL genom en allmän 
j]J o • 

föreskri fl y l lerliga r e inskii rpa Yili.l en a v atL säclant samarbete 

iigcr ru m, cliir del kan ,·ara till gagn för föreliggande iircndens 

]Jebandl ing. 

Yid b ehandlingen i sill yllr:mde av förslaget Il eller 

»Lanl- och sjöförsvarsdeparte mentens sammanslagning lill e tt 

för s ni rs depnrlemen l , har marin föna l tningen uneler siirskilda 

und erru briker gemlriYit kommill erades uttalade meningar i 

denna del. 
Till en början erinrar marin förvaltningen om alt det varit 

behO\cl av nya departement, m ed minsla möjliga ökning av 

1ota l:1 deparlemenlsanla1el , som utgjort de l särskilt dri\'ande 

mol in·l till a tt frågan om försvarsdepartementens sammanslag

ning lagils upp, och i allmänhet icke hänsynen t ill något behov 

från fii rsYarets ,sida. - Härefter visa'l' marinförvaltningen, att 

kom mi tterade icke kmmat ur be tänkandets historik hämta sin 

up pfatt ning om fördelarna av en sammanslagning. Visserligen 

hade 1894 års kommille jakande besvarat de båda frägorna, 

hnrtiYi cl a lant- och sjöförsvm·sdepartementen kunde och borde 

förenas, dock med resenationer av 5 av kommillens 7 ledamö

ter, men vid ärendets föredragning ~ stalsrådet av chefen för 

.insl iliecl epartementet hemställdes på grund av då gjorda an

llliirkningar , Yilka ännu icke lmn!cle anses hava blivit vederlagda, 

att kommiltens förslag om försvarsdepartementens samman

slagn ing icke målle föran leda någon framsl~illning i sådant syfte 

till Hik sclagen. A v kommitterades u !redning i övrigt finner 

Inar införvallningen elen karaktäriseras av elt genomgående drag· 

att asicl osiilla de synpunkter .som från sjöförsvarets sida kunde 

göras gällande mot sammanslagningstank•en. 

Den av kommitterade utan verklig utredning eller känne

dotn m yck et omordade och s·om första skälet för sammanslag

ningen framhållna större enh eten i försvarets mili/ära ledning 
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och på grund därav bättre samuerlem me l lem f örsvarets b å el Q 

lwuudgrenccr är enligt marinförvaltningens mening att anse en
das t såsom >>fåv itsk t tal». 

Då frågan om enhet i försvarels milihira ledning och sa111_ 

verkan mellan dess båda huvuclgrena•r strax före tidpunkten för 
dess yttrandes avgivande varit uti e tt i krigsYetenskapsakade
mien hållet föredrag behandlad a v en framstående sjömilitär 
förfaltare just med hiinsyn till elen ifrågasalta sammanslagn.in
gen av försvarsdepartementen, samt d å vad däri blivit anfört 
jämväl ut!:r>yckle marinförvallningens tankar i delta ämne, hade 
marinförvaltningen låtit en del av detta föredrag såsom citat 
inflyta i dess y L tran de. 

Den omständighe ten att, såsom av nämnda citat med tyd
lighet framginge, lant- och sjökrigets olikartade natur uppdroge 
en oöverstiglig och tämligen snäv gräns för enh eten i militär 
ledning av de för vartdera avsedda stridskrafterna och för des
sas samverkan, gåve stöd för att - såsom de kommi tterade 
också iakttagit - låta general- och marinstaberna förbli va från 
varandra helt fristående. Den enhet och samverkan, som vore 
möjlig och behövlig, representerades i farans stund av Konun
gen och det kring honom samlade högkvarleret samt de båda 
staberna och vore dessförinnan under freden omsorgsfullt för
beredd genont de för krigsmakten utarbetade planerna för ·rikets 
försvar. 

Kommitterades bev.i,s för kravet på större enhet i försvarets 
ledning och bi{tlre samverkan mellan mrsvarets huvudgrenar 
hade de byggt på det påståendet, att många steg till ernående 
av enhe tlighet blivit tagna, men att vad som gjorts ick e varit 
på långt när tillräckligt, samt till bevis därför anfört »de många 
anmärkningar, som i detta hänseende framkommit från skilda 
håll och e j minst tagit sig uttryck i motioner och anföranden 
inom Riksdagen >> . Riktigheten av det nämnda påståendet be
sh'ecls av marinförvaltningen och de till bevis för påståendets 
riktighet angivna anmärkningarna hade marinförvallningen 
ingen kännedom om. Kommitterades uttalande, att )alla torde 
vara ense om att enhetligheten i försvarets ledning måste vinna 

- 28~) -

r
1 

en sammanslagning av försvarsdepartementen >> ansåg ma-
p• . l 'l . h t 1'1 "l l lt rin fö rvaltnmgcn vara >> ett postu at, vars g1 t1g e 1 ~va 1e 
visst ic ke str'äcker sig till de kretsar, där sakkunskap i ämnet 

är all finna >>. 
Såsom andra skälet för elen ifrågasatta departementssam

manslagningen hade kommitterade angivit kravet på: >> Äncla
mdiscnrigare fördelning mellan försvarels båda llllvuclgrenccr ou 
de medel Riksdagen beuiljm för försuoret och nu andra därför 
disJ!Imib la medel >> , och såsom lreclje skäl kravet på >> Siörre 
planmiissi[J'het och enhetlighel i försuarsföruoltningen, vorige
nom til/'gängligcc medel skulle bliva bättre utnyttjade >>. 

Sasom i allmänna ordalag uttalade önskemål anser mann
för ntlln ingen dessa k'r'av i och för sig oantasllj.ga, men för att 
kunna åberopas såsom skäl för elen påyrkade sammanslagnin
gen had e en nicirmare uhcckling av deras innebörd varit höge
ligen av nöden tillika med elt angivande av de grunder, varpå 
kunde byggas en förväntan, att efter en omorganisa Lion enligt 
kommi tterades för~lag_ k'l'nven skul1e bättre än med den nuva
rande organisationen kunna fyllas. Några synpunkter hade av 
kommitterade anförts, och genmäler marinförvallningen härtill, 
,811 en viss konkurrens mellan de mångfaldiga behov, som vid 
uppgörande av förslaget till statsregle~·,ingen i dess helhet måste 
laga-, i betraktande, väl aldrig skulle kunna undvikas, samt a tt 
v::td kommitterade yttrat i fråga h ärom i övrigt innebure en 
anmiirkning mot de regeringar, som framlagt våra statsbud
geter, fö r vars hemul icke bjucL:ils ens skymten av bevis. En 
egendomlig tillämpning av kravet på en ändamålsenligare för
del ning mellan försvare ts huvudgl'enar av Rikselagens anslag 
Påv isar marinförvaltningen finnas i d e kommitterades fö r slag 
till sta t för en för båda grenarna gemensam fjärde huvudtitel, i 
vilken anslagen i e tt flerrtal fall, långt i:från att ändamålsenligt 
fördelas, blivit på ett så vitt marinförvaltningen kunnat finna 
fö ga iindamålsenligt sätt hopförda till' väldiga klumpsummor. 

Kommitterades ·optimistiska förmodan, att det >> tor de m ed 
Slor sannolikhet kunna förutses, att ett sammanförande av de 
centra la förvaltningarna och förläggning av likartade ekono -
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miska angelägenheter under samma myndighel skola leda tU! 
ett bättre resultat i ekonomiskt hänseende än det som med nu. 
varande organisation uppnatls », delas ingalunda av marinför. 
valtningen. Del ~ir genom specialisering i syfte att underkas ta 
varje behov med d~irlill börande utgifter den sakkunnigas te 
möjliga prön1ing, som elen bästa ekonomien ernås . 

Marinfö<rvallningen bemöter även del kommillerades po.s. 
1ulal, alt inom försvarsväsendel inLI·äclda nya förhilllanden och 
genomförda reformer, d. v. s. utvecldingen i del hela, skulle 
hava väsentligen underlällal · en sammanslagning av de centrala 

fönallningsorganen. Påståendet skulle måhända kunna sägas, 
om man endast toge sikle på utveckliJ11gens yttersida eller endast 
på formerna fö•r försvarsiirendenas behandLing. Men tänkte 
man på vad den senaste utvecklingen inom v:lrt försvarsvä
sende i realiteten med för l i fråga om m·betels d i fferensering, 
skulle man finna, alt denna utveckling så långt ifrån under
lä ttat, att elen tvärtom allt mer försvårat en sådan samman
slagning, som ·här är 'i fråga. 

Lika visst som de tekniska och fackmässiga ärendena på 
lanl- och sjöförsvarels områden vore av så olikartad natur, att 
vardera måste handläggas och bedömas efter de regler och er
farenheter, som gälla på deras eget men icke på de andras om
råde, lika vissl kunde icke de nutdera området tillhörande 
kamerala ellet' administrativa tirendena eller de, som anginge in

tendentur ·eller .sjukvård, behandlas ulanför de områden där 
de uppkomm it, enär det vore alt lösrycka dem från deras fak
tiska och naturliga sammanhang. Och ett sådant lösryckande 
skuHe icke låta sig utan stor skada Yerkställas, även om de 
båda försvarsdepartementen bleve sammanslagna. 

Om. också det ovan refererade redan angiver den s tällning 

sjöförsvarets centrala förvallningsorgan intager lill depa~·L emen

talkommitterades förslag, .så torde för fullständighetens skull 
även de av marinförvaltningen uttalade skäl, som tala direkt 
mol detta förslag böra refereras. 

- ~:.Jl -

1 delta aneende anfiir marinfönailningen följande. Eni.ir 

en ~ umn anslagning a,· försYarsd epartemenlen skulle m edföra 
n!L rlii resl förs,arsministern ble,·e en Jan!- eller sjömilitär, han 

"!l tid masle Yara friimmande för den ena delen av sin fön·all
;;ings uppgift eller, om han blcYe civil , frö.mmancle för hela upp
,,.j['l en, kunde snmmanslagningsförslagel, :cHminslone i fråga om 
~len högs ta ledningen aY cleparlemenlel, icke Yara ägnat atl av
yii nda den brist på fackkunskap vid 'regeringsärendenas b ehand
lin g, ,·ars aYhjiilpande kommitterade ställt först bland princi

per na för .sin organisa tion aY slatsdepartcmenlen. 

~I ed a Y Seende tl 
de l av de kommilleraclc sasom norm. för ärendenas sam

ma nförande inom et t cleparlemcnt uppställda syftet, alt depar

tementschefens sakkunskap och erfarenhet måtte kunna täcka 
sl iir~la möjliga• om råde av departementels fönaltning, 

d eras åsi kt, at t Yid Yalet av departementschef det gäller all 
fin na den, .som bäst kunde gagna försvaret och föra dess talan, 

, amt den av dem framhållna å tskillnaden p<\ sakkunska-

!Jen i e()'entJina fö~·,aitnim!sfduor och sakkunskaj)en i kom-o . o . ~ ~ 

mandomal, Yilka dock skulle genom elen föreslagna organisa 

linnl'n komma till sin räll, 
anmärker marinfönaltningen, 
a tt sa mmanslagningsförslaget innebure, alt del område, 

so m icke täckes av deparlemenlschefens sakkunskap och erfa

renhe t, komme att göras Lill del slörsta möjliga, 
al t det syntes omöjligt alt an taga den vara i .stånd att bäst 

gagna fö rsvaret eller föra dess talan, som icke kände eller för

stode dess behov, samt 
a ll sakkunskapen i kommandom~tl fönän·ades på alldeles 

samma Yiig som sakkunskapen i den övriga försvarsförvallnin

gen eller den Yerkliga tji:inslens. 
Redan omfattningen ~w de arbe tsuppgifter, som äligga la nl 

för w arsdepar lementet, syntes marinförvaltningen förbjuda, att 
en chef fö r clet ta deparlemcn l sku ll e ytterligare belastas med 
de n arbetsmängd, som. tillhörde sjöförsvarsdeparlementet, där 
gö romålen, enligl departementschefens yttrande vid behandlin-
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gen av 1913 ~t rs s la tsYerks.p ro:posi li on , öka ts till v~il lre gånger 

så mycket som arbe tsbördan uneler m· 1878 och därför nödvän. 

diggjor t anställande från och med år 1913 av y ll cr1igare en 

föredragand e vid si cl an av ordinarie expedi ti onsch efen. Den av 

k ommitterade beräkn ade minskn ingen av .görom ålen genom 

regerings rä ttens tillkom s t h ade, Yacl sjöförsYar sclepartementet 

angingc, mer ii n upp ,· iig ls av nyss omförm ~il da ökn ing . . 

Kommitlerades under >> allmänna synpu nk ler vid en refonn 

av depar lcm enlsincl elnin gcn » gjorda u ltala ncle, alt de t vore av 

väsen Ll ig vik t, a lt a rbetsbördan på såda n t s ii l t fö rd elades mellan 

de särski lda depart emen ten, at t icl'e någon depar tem entschef 

belas tades med görom ål i den omfattning, a ll h an icke m ä ktade 

beh örigen tillgodose sam ll iga de intressen han såsom departe

men tschef had e att vårda samt ullalandel i d ess argumentation 

m ot a lt området för el l ny tt nii r ingsdeparlem ents verksamhet 

tilltoges fö r stor t, anser marinför valtningen u tgöra ordagrann t 

lika må nga sk iil m ot till skapande t av e lt ny ll depa rement med 

de t ona turJii,gt s tora förvaltningso mråde, som det gemensamma 

försva r sdepar tem en tet skulle erh:l lla . 

Mo l sammans-l agnin gen, sådan den av kommitt erade före

slagits, talade även kraftigt exemp let frå n dc friimmande län

der , vilk a försökt sig m ed för lan l- och .sjöförsvaret gemensam

m a mmJstrar. Gem ensamh eten vore dock ick e dri ven längre 

än Lill den gem en samma förSYarsminåstern , und er vilken de 

beh ållit s ins em ellan självs liindiga o rgan för arm ens och ma

rinen s förvaltning. 

Genomförand el av departem cntalkommillens förslag skulle 

medför a ett å terföTancl e av förs vare ls adminis tration till samma 

förh ållanden som före år 1840, vilka d ock beteclma de en svag

h etsperiod fö r vårt försva r både t ill lands och sjöss. 

Det tredje förslaget, vari departem enlalkommiltcrades be

liinkande utmynn ade, vnr >> Arm e- och m a r,införvaltningarnas 

sammansmältnin g inom de t nya försvarsdepartem ente t». 
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Kommit lerades mo tivering för att snmmanslagningen av 

wn l- och sjöförsvarsclcpar lemenlen borde ~lr~icka sig till hela 

den ce ntrala för\'allningen, således även till arme- och marin

fö n all ningarna, vor e enligt marinförYaltningens mening dels 

oriktig dels icke övertygande. Den bestode av e tt nega tivt skiil, 

en fii•rhoppning om öka! samarbete på andra områden och etl 

alleropande aY 189-! hs kommitles auktoritet, vilken dock ge

nom dess egen menings:,plillring och de anmärkningar, chefen 

för jliSliliedcparlemenl e l riktat mol densamma, blivit grundligt 

beskuren. 
P a skiiligen sYag grundval hade kommilleraclc byggt sin 

sa ka tegoriskt uttalade övertygelse. Förkla•ringcn härtill lftge 

i den redan förut kons lateraclc fria stiillning de intagit till vad 

sakk unskapen lillii.Yenl~' rs knnnat göra gi111ande i avseende å 

deras förslag. Alt i flera fall faktiska misstag i fråga om för

h~l llandena inom marinförvallningen och delta ämbetsverk un

f;crlydande fiirvallningsomddcn f:\tt bliva bestämmande för 

de ko mmilleracles . sy 1~ pn problemet, det påvisar marinförvalt

ningen med all önskYii.rd tydlighet. 

Ambetsvcrkcl höllc före al l den undant6ingda slLillning, 

' om marinens fönnitningsorgan .skulle komma al L intaga c fler 

den föreslagna sönders tyckningen av marinförvallningen, arv

lagaren till del gamla amiralitelskollegicls stolta anor, och de 

skilda delarnas ·inplocknncle på olika håll inom det gemensamma 

lörwarsdeparlemenlet sl,ulle bli,·a betecknande för hela mari

nens försvagade s tällning i v:\rt försvar. Ilu rn deprimerande 

dclla skulle verka på personalen , liile sig väl tii.ukas. Samman

~mii llningen a,· arme- och marinfön·allningarna skulle i ännu 

högre grad än försiagel om gemensam försvarsmini s ler kriinka 

kom mitterades grundsa ls om behovet av alt sakkunskapen finge 

in om fönailningen göra sig giillande. Genom bifall till kommit

lt> rad os försl.ag angaende a nlelningarna i försvar.sdcpar lemenlcl, 

lll ari nn vdeln ingen unelan lagen, skulle n iiml igcn hos dc försvars

lll inis lcrn underlydande myndighe lerna inom depar tementet 

sam manföras störr e delar ay del honom 1mdersEillcla för valt

lli ngsumrLlde l ~in som kunde ay en Yar med verklig sakkmtskap 

hchii rskas. 
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Den föreslagna orga nisationen av dcpartemenlsavdelnin. 

gnrna behandi ns hiirefler ingaend e av marinfönailningen Och 

adagaliigges d ii n i<l obehövligheten av en samman smältnino 
.._ · - b av 

arme- och mnrinfiin·allningarnn samt a ll en s~iclan samman. 

smtiltning, diirest den genom fördes , sk ull e för var försvarsför. 

vallning icke hli,·a framsteg, ulnn desorgnnisaliun. 

Redovisningens ordnande vid flottans stationer. 

I sin den 2 april 1912 avginw iirsheriittelse har dån1rande 

föredrnganclen i denna ldnss himnat en redogörelse för tillkom

sten av del nya redovisningssyslem a fiollans fartyg, som med 

1912 ars ingang blkil infört. (Sc II. Andringar i reglemente 

för marinen del II. ) 

Till grund för det nya redovisningssystemet Wg e tt av vissa 

sakkunniga den 12 oktober 1911 avgivet förslag i iimnet, inne

fattande jiimviil förslag till fartygsräkenskapernas handl~igg

ning v.i<l flottans s la tion e r och i marinförvallningen sam t deras 

anpassning till sta tion ernas nunnancle riikeuskapssystem. På 

sistniimncla förslag grundade besliimmelser att gtilla från ingån

gen av ft r ·1912 lillwidare hade od.s~t av Kungl. 'N[aj:t faslställl s 

genom nådigt brev den 15 december 1911. 

De nu nämnda sakkunnigas arbete på genomförandet av 

räkensl,apsreformer vid marinen i anslutning till slrtivandet att 

få hela statsförvaltningens bokföring ordnad efter et t och sam

ma syslem till v.innande av enhetlighet, koncentration och fö r

enkling inom statsbokföringen överhuvud hade emellertid' fort

gått och framskridit sft, att de kunde den 15 november 1913 

avgiva förslag till redovisningens ordnande vid flot tans s tatio

ner och därmed sam!l111anhängande frågor. 

Detta förslag har varit föremål för granskning av vederbÖ

rande s talionsmyndighe ter och föreligger nu för granskning hOS 

marinförvaltningen, vars utlåtande i ämnet förväntas inom l,ort 

kommn att avgivas. 
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Fii rslage t ~ir basernl pä enahanda allmiiuna principer, som 

\'oro grundläggande för del nya reclovisningsväsenclet ombord 

H fl o Ila lis fartyg och vilka kunna sammanfatlas .sitlundn: må

natl iga avslutningar i elen primiira bokföringen liksom i elen 

ccnl rnla, bokföringens verkställande efter ell och samma sy .. 

sle!1l för hela slalsförvallningen, enkelhet och reda i bokförin

gen , s talsbokföringens inriktande på att verka som en kassa

kont ro ll , bok f öring per l'assa sam L anvti.ndauclel a v riksbanken 

och pos tverket sasom mellanhänder för kassarörelsen. 

. fc delsförvnltningen inom marinen kunde, enligt de sak

kun n ga, fördelas p[t följande enheter, nämligen: 

l .oJ periferiska förYal!ningsorgnn: fartygsföna llningnrna 

oclt diir mecl jämförliga fiinaltningar; 

2:o) mellanorgan: fiollans stationer och knslarlillerirege

nH'll kna; smnt 
.l:o) centralorgan: mminfönaltningen. 

l aYseende å mellanmyndigheternas (s tationern as och kust

~rtilk rircgementenns ) _:·edO\·isn;jngs- och riikenskapsYiisen hava 

de sakk unniga framhallil, alt del nya systemet be tingade eU 

skarpt si'irskiljande av ft ena sidan anordningsförfarandet och 

a dt•n a n dra utbetalnings- och bokföringsålgärdcrna. Den gc

nom~ae ncle principen i stationernas nuvnrancle bokföring hade 

rar il. alt densamma grundats p{t anorclningsbcslut. Den av 

ka s~iiren i flolians kassa nu förda kassajournalen gftye därför 

ej hl'l ler något Yerkligt ullryck för kassaställningen, d:\ i kassan 

kun dt• finnas dels influtna medel, som ~innu icke hunnit bol-:

för:ls, och dels anordnade medel, som icke blivit till vederbö

rande 11Lbetalda, ehuru dc redan vore bokförda som utgift. 

E n verkligt effektiv och ständig kassakontroll liite sig emel

lertid icke förena med en dylik l1okföring. Bokföringen måsle, 

Otn ma n ville vinna kassakontroll, ansluta sig till dc in- och ut

beiald a beloppen, och häri, säga de sa'kkunniga, ligger också 

den grundväsen tligaste skillnaden mellan det gamla och det 
11 Ya bokförings.sys lemet. D e t nya stationsbokföringssystemet 
111{lsl e i'iYen tillgodose andra krav såsom den fortlöpande kon

troll en å kassaförändringarna ·och den ständli1ga översHden över 
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anslagshelastningcn. Dessa kr:n betingade månalliga a \·s] 

. "l l J Il.. l.. . lll-
mng:n av ra .;:ens .;:aperna, oc 1 mc( wnsyn 1ar llll mås le fo nn 

lii.rcn för räkenskapsföringen avpassas. Slull igc n måste 
0

•
1
lt: 

, c 'Sa 
kassarapporterna, som äro del samlade ullrycket för den 11lån 

aL
liga avslutningen, nU"a fullkomligt enhetlig t uppstälilla all tifrån 

lokalförvallningarna och Yidare upp genom den centrala bok. 

föringens organ , för alt lmderliitla de l snabba sammanförandel 

av utgiflerna i dc sammandrag, som i riksbokslutsbyrån skola 

uppriil Las för va r je siirskild a v rikssta len s olik a hnvud t i tiar. 

IIära\· .följde äYen, all Täkcnskaperna hos dc olika my ndighe

terna borde Yara efter enhelliga principer uppstiillda och ome

delbart frann-isa dc poster, pa vilka kassarapporterna skola 

grunda sig. 

Genom dessa principer för det nya bokföringssystemet 

komme redovisningen och bokföringen p[t ell vida intimare sätt 

iin .som nn Yore fallet all bliva förenade med sjiilva kassarö

rclsen. I s liil let för all s;'\som nu rcdO\·isningen l:'tgc hos kassö

ren, men ].;assakontrollen och inkomstl'rs och utgifters fö rde

lan de på titlar, d. v. s. litelbokföringen, låge hos rii kensk arps

konlore l, bleve en naturlig följd av del nya syslemels bokföring 

per kassa och kassakontrollens uliivanclc jämsides härmed, att 

sm·ii l kassakontrollen som bokföringen och redO\·isningen av 

stationens medel sam la des i ett kon tor. 

Införandet av e lt nylt rcd·O\·isningssyslcm Yicl s tationerna 

en lig t förenämnda principer komme iiven all medföra en viss 

omorganisation av själva s tationsmyndigh elcma, skapande av 

nya rörvallnings- och redoYisningsorgan samt ett överfly ttande 

mellan de beslaende myndighctcma ~w Yissa deras nuvarande 

fu nktioner. 

Ett förslag Lill fullsländig omläggning av elen mari tima för

Yaitningcn i dess helhet s:hiil inom centralstueisen som vid 

stationerna förehig redan i clel av slalskomrnis~arien Tenow i\r 

1912 aYgivna , ])cli.inkande och .förslag angående den maritima 

fönailningens organisation och re,·ision >> . Med anledning här

av förordnaetc Kungl. Maj:l den 20 juni 1913 om tillka llande av 

siirs,kilda sak kunni):!a för all a r::!iva försia n 1 il! omoro·anisa tioll 
...... u ;:, b 

- 297-

. förva ltningen vid flottans stationer, därvid stalskommissa
n' 
rien Tcnows förslag. simile tagas som utgångspunkt. 

Dc sakkunniga för förenkling av redovisningsväsendet säga, 

ntl deras arbete visserligen icke kunde undgå att röna inverkan 

8 ,, clessa omorganisationsförslag, men alt del nya redovisnings

systemet kunde ulan avvaktan p~t organisationskommittens föt·

slag genomföras. 

Dc organisatoriska förändringar med avseende å .>latio

nernas redovisnings- och bokföringsorgan, som de sakkunniga 

enliht o,·an anförda principer funnit erforderliga, beslå i 

1 :o) inr~ittandel av ett kompaniernas ekonomikontor vid 

vardl'ra stationen, 

2:o) inrättandet av ell Yarvskontor YLd Yarldera varYel och 

därjämte lillii mpning av förändrad bokför-ing Y id fiollans varv, 

:):o) utvidgning av s tationernas nuvarande kassakontor till 

ett kassa- och bokföringskontor vid vardera slalionen, samt 

-!:o) överflyttning från r~ikcnskapskonlorct av vissa förnt

Ya rande åligganden till ovannämnda lre kontor. 

Såsom motiv för inr~iltandel aY ett kom[Janiernas ekonomi

krmfor hava de sakkunniga äbcropat den hittills förefintliga 

lJr isl en. på reglementsförcsk rifler rörande redov isningen av och 

lwnt rollen över kompanim ecl len. Dc hade också efter å flot

lans H:da stationer företagen närmare undersökning av det sätt, 

,·arpa kompaniernas ekonom i för närvarande vore ordnad, fun

nit en genomgripande förändring erforderlig i syfte alt vinna 

häLt re kontroll, stö-rre enhetlighel och en på etl enda st~ille sam

lad redovisning, ~ivensom all befria ej blott kompanich eferna 

utan äYen chefen för underofficers- och sjömanskarerna från dc 

ekonom iska bestyr, som nu ålåge dem. 

Del första stegel Lill ordnande a,· förhållandena vid kom

pan ierna hade de sakkunniga funnit Ya·r·a införandet av ett 

efte r mönster av p:'t andra häll inom marinen, varest den nu 

Pagi.\ encle räkenskapsreformen redan hu n n i l genom föras, an

ordn a t redovisnings- och bokföringssyslom, där in- och utbe

talningar di rek t under vederbörlig l i fel bok föreles per kassa, 

Tidskrift i ,C.,jöväsendet. 
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d. v. s. samtidia l med s.·1'älva in- och u tbetalningså tgärden oa 
~ c ' , , Il)[ 

kassarappor t och r edovisning manalligen ~vgt\vcs . Härvid hacte 
för dc sakkunniga frams tMt del önskemölct all, i den m ån så 
befunnes möjligt, befria kompanicheferna fr{m b es tyret ll1e([ 

ekonomien. Bestyret med och redovisningen för kompaniernas 
medel borde därför enlig t dc sakkunnigas ~i sik t överfly t las På 
anm:m personal, S'om vunnit riikcnskapsmiissig u Lhild n ing och 
erfarenhet. En sådan Ö\erflytlni ng skulle medföra gagn för den 
mililiira tjänsten .j del att kompanicheferna , befriade från dc 
manga gånger tidsödande ekonomiska angeliigenheterna , skulle 
bliva oförhindrade all odelat iigna sig :lt sin huYuduppgif t, den 
mililiira tjiinstcn, vilken i dc flesta fall ansi1ges stiilla sådana 
krav på tjänsteinnehavaren, all ,desammas lillfrcclsställand.e toge 
hans arbetstid fullt i ansprak. 

Ekonomikontorels uppgit't skul le Yara all dels utrii kna alla 
dc avlönings- och andra förm fmer , som skulle vid s tationen 
utgft till sjömanskärens manskap och skepps,gnssarnn, ii.vensom 
dc penningbidrag och övriga ersättningar, som vid sta tionen 
till komme viirnplikt,ign, och dels utbetala oeh redo.visa alla de 
medel, s'om skulle till sjömanskärens manskap, skeppsgossar och 
vii.rnpliktiga vid s tationen utgi't - allts :) {J ena sidan rena kon· 
torsgö·roim11 och {i. andra sidan kassarörelsc . 

Ekonomikontore t skr~llc sl~t under ledning av en !jiinslc 
man av marin intendenturkftren, benämnd kompanihtssöc·, vil
ken närmast borde lyda 1mder ch efen fö r riikcnskapsk ontoret. 
Kompanikassören skulle hava kassan och r edovisningen sig 
i'tlagd, och på honom skulle ankomma a tt ordna m"bete t enligt 
givna för eskr if ler smn L alt t illse alt alla görom ål ulförd·~S och 
m-edhunnes .jnom bestämda lider. Med avseende å ekonomi
k on tore t skulle de t till k omma chefen fö r räk enskapskontoret 
a lt utöva tillsyn diiröver, a tt gö romålen in'om elw n omikontore t 
m ed ordning, d rift och n ogt,•Ta nnhet b esörjd es och alt s:'Uedes 
en var diirstädes fullgjorde dc skyldigheter, hon om tillhörde. 
Han skulle ocksä h a va skyldigh el a tt på vis.sa ticler kontrollera 
och inventera kassan ·m. m. 
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\'id kon t oret sk ull e vida re vara a nsUillda tnt in tentlenler, 
n\' vilka elen ene vore avsedd all ljänst~öra sasom l~assakont r~~

am t crfonlerli"t an la l underofT]('era re (bena m n da a \'lo-lnnl. c;, o . . 
· a und erofficerare) ävensom skrivbilriiden frän kol1llpamerna. n In ,~ 

.r:1g iivergiir nu till del av clc sakkunniga föreslag na uarus

koiii ure t. 

Ell förslag till reformerande av bokföringen och kmtlrol
Jen id flottans yarY fö relag redan i del av Yissa snkkunniga 
(,·aJ ..,!Jokföringssakl,unniga) den 20 april 1911 aYgiYna hc! iin 
kni H L' , >i lkcl bliv it refererat i den ti ll örlogsmannasiillskn pet f'tr 
;()1 2 avgiYna ti rsherättelsen i regl ementen m . m. Della betän
kande jäm te av marinfönaltningen m. fl . myndigheter di:irÖ\'Cl' 
nv n·inJa yttranden hade hlivil till de J)ll jfragavarande sakkun 
ni ; a iiverliimnncle ntt lagas nndcr överviigande Yicl fullgö t:andc 
av de ras uppdrag i avseende i't omorganisat ionen av m armens 
red!>,· isnings,·iisencle. 

De sakkunniga siiga sig sa mycke t mera kllnnat ansluta 
sig till dc vansbokföring!>lwmm.itlcrades förslag , som fler lcllet 
a;. de m~'ndigheter, vilka hafl atl däröver avgiva y ttrande, i hu
\'li dsak tillslvrkt förslage ls antagande. Vidare hade de sakkun
niga erfari t," a ll det bokföringssys lem ::tY principiellt likartad 
na tur som sedan cirka lva år på fö·rsök tillämpa ts vid lor ped
dcp:n.'temen te l å Karlsl•rona van ', lillvunni l sig odela t gillande 
diirst iides . Då cUirför de sak kmmiga vid inarb etandet nv varvs
bo k fiiringslwmmi tterades förslag - med en del m indr e av 
pri nc iperna fö r de t n ya redovisningssystemet beroende än drin
gar - i den organisati on av bokför ingen och redovis ni ngen aY 
l'fl rYsutgifterna, som de funnit åligga dem , h a rt alt till se, a lt 
de nna organisation bleYc ordnad på e tt för redovisnin gen i dess 
hel he t v.id sta ti on en fullt iin dam ålsenl ig t sätl , h ade cl e k ommi t 
lill den ~1 sikten , att de tta sy fte bleve bäst tillgodose tt gen om 
att hela varvsbok föringen k oncentrerades inom Ya n · et till etl 
siirskilt under varvsch efen lydande k ontor , som de beniimnt 
var yskontor et. 
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Från det nuvarande riikcnskapskolorc l skulle alltså til 

varvskontoret överflytlas all elen speciella bokföring m. 111., son! 

förstnämnda kontor haft alt lllföra för Yarvets ·räkning, Yarvi~ 
skulle komma iill tillämpning dc varvsbokföringskom.mitlerades 

Jör riikenskapskonloret föreslagna handläggning av hithörande 

bokföringsåtgärdcr. Någon kassa-rörelse skulle icke tillko111111a 
varvskonlorct, ulan all utbetalning skulle ske i kassa- och bok. 

föringskonlorel (se sid. 301). S:\dana avlönings- eller andra för. 

måner, som ulgingc av anslaget Lill avlöning för flottans kårer 

och s tater, skulle liksom hittills uträknas och bokfö-ras hos rä. 

kcnskapskonlorcl. 
Ulbeh1lningsii rendc, som_ rörde varvet, skulle, förse tt med 

vanschefens medgivande om u tbelalningcn eller omföringen 

samt uppgift om den riksstalstitel eller annan räken.skaps tilel, 

som av utgiften skall drabbas, ÖYcrlämnas Lill chefen för räken

skapskonlorel. 
Genom inrii llandel av ell dyliikt kontor vunnes, säga de 

sak k u n niga, att va rvschcfen bleve i tillfälle att hava överinse

ende över och lämna direktiv för varvels egen titelbokföring 

och sålunda kunde vara i sWnd alt utnyttja densamma allt ef.ter . . 
de önskemål, han funne sig sj~ilv böra upps tälla. Arbe tsresul-

tat e t förutsat{es bliva bättre, niir allt detta arbete nu samlades 

hos vanens egna organ , vilk a otvivelal<Ligl komme a tt sam

arbeta lättare än för närvarande, då det slutliga bokföringsar

betel låge hos r~ikcnska:ps,konlorc t , son1 dels icke lydde d i1rekt 

under varvschefen, dels h ade a lt syssla med en mångfald andra , 

varvet icke berörande arbeten. 
Varvskontorels v-id Yardera stationen personal skulle bes tå 

av lvå marinin lcndenler , den ene fö r tjänstgöring såsom kam

't"erare och benämnd varvskamrerare, den andra för a tt vara 

varvsk amrerarens närmaste m an och hans s tällföreträda re vid 

förfall. Dc härutöver erford erliga arbetskrafterna i varvskon

tore t borde tillgodoses genom anställning såsom månadslönare 

eller daglönare av i bokföring kunni'ga personer, även kvinnor

.thlöni n gen till sisln~imnda personal ansågs böra utgå a v å var

vels s ta t upptagn a medel. 
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sl utligen kommer jag ti ll kassa- oc h bob:föringskon/oret, 

,
0111 

siatile k omma att utgöra en utvidgning av sta tion ernas nu

"·nt' 'tmlc ·l.-assak on lor. 
\( 1 (. 

Hedan u s id. 297 har fram h ållils dc synpunkter, som varit 

[Jcst iimmande för de sakkunni-ga, då de funnit sig bö ra föreslå 

en födin dracl organisal,ion för kassakon t oret. 
Den del av ri.ikenslmpskontorct, som hittills haft befa ttning 

med kasaskontroll en och lilelbokför ingcn, skulle komma att 

örerfly ttas till del föreslagna kassa- och bokföringskontorel. 

Del ta kontor sk ulle komma att recloyi;;a dc anslagsmcdcl, som 

stock ti ll s l a l ionsbenilha va rens och -,-:::.:"/.Schefens förfogande 

med undantag av vissa medel, som rörde sjömans- och sk epps

gossekårerna saml de värnpliktiga, och för vilka kompaniernas 

ekonomikontor skulle komma a lt h ava redovis ningen om 

hände r. 
Kassa - och bokföringsk011torets r edovisn ingar skulle endast 

avse riksstalsa nslagen eller andra räkens·kapslitlar (såsom fö r 

oli ka fonder , förråd m. m.), vilka vore för rertovisninga·r av 

medlen erforderlig~. .De nu brukliga s. k . under titlarna under 

anslagen, vill ·a ick e had e att skafi'a m ed redovisningen i vanl,ig 

mening, utan tj änade tili a tt för s tati stiskt ändamftl framvisn 

kostnad en för vissa grupper av utgifter, vore n ågo t som låge 

1·i cl sidan av redovisningen för riksstaten s ansla gsmedel och 

diirfö r borde tillgodoses 'L h elt annat sammanhang än med kas

sa - och bokföringskontorets redovisning. 
Fö r r edovisningen ino m kassa- och bokfiiringskontoret 

sk ulle fö ras sä rskilda inkoms tj ournaler och ink oms tböcker samt 

lik aledes särskilda utgiftsjourn aler och ulgiftsböck cr. De för 

t'ar l~'gsredovi snin gen föresk rivna formulären för inkomst- och 

ut gil'lsböckerna - m ed in - och utbetalningskolumner samt t i

tel kolu mner å samma up pslag - har man i dcl ln fall måst 

l'rangå, då sistnämnda anordning icke passade för sta tionernas 

bokföring m ed den m ångfald bokföringstitlar, som diiri före

fu nnes. 
Liksom. för fartygsförvaltningarna vore föreskrivet, sk ulle 

kassa - och bokföringskontoret måna tligen upprä lta k assara p -
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port för lien föregående manaden efter form tlii:it·, som 11:
1
·
1
. 

c n 
()yerenss!i:imde med det fi)r farlygsfiirvallningm·na fastställda. 

Eli förliiggandc till kassakontoret :lY den kassakontroll 

~om hittills ulöYals aY riikcnskapskontord, föran leddes av de; 

föreslagna nya räkenskapssystem els fordran pa bokföring per 

kassa, el. '· s. samlicligl med in- och utbetalningen , Yar:w också 

följde, nit den ljiinsleman, som inom riikensknpskonloret hafl 

all föra kassakontrollen och litelboken, maslc Yara placerad i 

kassakonlorel. Diirigenom komme kassakonlord all utsvälla 

till e tt kassa- och hokt'ör•in gskon lor. 

E: assa- och bokföringskon tore ts personal skulle komrna att 

bestå nY kassören och kassnkontrollanlen. Kassören simile re

dovisa alla lill kassan inflytande medel. Kassakontrollanten 

skulle Yara ans,·arig fö r bokföringen sam tidigt som han utövade 

kontrollen ÖYe r kassan. Den ledande s tiillning, som den sis t

niimncle komme att inlaga, har gi\il de sakkunniga anledning 

föreslå , alt kassa- och bokföringskontoret skall närmast uneler 

chefen för riikenskapskontoret förestås av hemiilde lj~insteman 

i egenskap nY 1-:amrerare och kassakonlrollanl. Härföru tom 

hava de sakkunniga ansett en biträdande intendent erforderlig. 

Detaljbesliimmelserna för s{l\·äl det av cle sakkunniga före

slagna n ya redovisningssystemet vid stationerna s,om de av dem 

fö reslagna nya organen "kompaniernas ekonomikonton och 

»varvskontorel >> hava de sammanrört i ett s~irskilt utarbetat 

förslag till ändringar i reglementet för marin en del I. Härfö r· 

utom hava de sakkunnirga ularhelat särskilda »anvisninga r be

träffande redovisningen vid k'ompniliernas ekonomikontor å 

flottans s tation er m. m.'' med därtill hörande exempelsam l inga r 

samt »anvisningar för verksladsbokföringen m . m. vid floHans 

varv >> . 

Del lider icke tvivel all det föreliggande reformförslage t, 

chirest det genomföres, kommer alt medföra reda och ordning 

samt tillbörlig och tidsenlig kontroll, men det får ej förbises, att 
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flrbl'lel med bokför1ingen och redoYisningen, för vars utförande 

de sakkunniga föreslagit elirekliv i minsla detalj, kommer all 

fl~" pL'rsonalen kriiva sto r noggrannhel och all mycket arbete 

masle nec!Eiggas p:cl omsorgen all noggrannt följa och iakttaga 

de givna fonnulären och av de sa,kk,unniga ularbetade >> anvis

ningarna >> . Redan av denna anledning uppslår ökat m·bele, och 

,,jrel iir ocks~t alt göromålens utbrytning från r~ikenskapskon-
" tort'll och deras fördelning på flera skild a kontor kommer att 

krii ' a sammanlagl mera arbetskrafter ii n med den centralisa

iion aY bokföPingen och redovisningen , som nu iir gällande. 

E tt syfte mod del nu föreslagna ·räkenskapssystemet och 

därmed sammanhicingancle andra r eformförslag har varit atl 

till godose kraYet på förenkling av redovisningen och bokförin

gen vid flottans stationer, men elt sådant syfle synes mig icke 

kn nn a vinnas med de a>v sakkunniga föreslagna reformerna. 

Denna omständighet torde dock icke ensamt få tillm~itas den 

he t~· delse, alt därigenom försbgens övriga förtjänster undan

skymmas, blott man, _9-ärest förslagen 1i deras nuvarande skick 

efln vederbörancle.s heprövande finnas böra genomföras, icke 

förhiser nödvändighe ten atl bereda tillriicklig arbetskraft för 

bokförings- och redovisningsgöromålens utförande på de olika 

kontoren. 
Såsom av det ovan refererade framgår hava en del ålig

g:.md en, vilka nu tillkomma räkenslwpskonloret, fi.ireslc'1gils att 

överfly ttas till dels kompaniernas ekonomikontor, dels varvs

kont oret och dels kassa- och bokföringskontorel. Härigenom 

sy nes mig vis,serl<igen räkenskapskon torels arbe ls]Jörda komma 

att lii ltas, men dels återstå många och viktiga arbe ten för detta 

kontor, dels komm er del ifrågasatta redovisningssystemet och 

an d ra a v de sakkunniga föreslagna organisationsreformer att 

llledfiira eL! tillskott av göromål, som nu äro för kontoret främ

man de. Redan -det nyligen införda redovisningssystemet för 

fl ottans fartyg anses allmänt hava tillfört 'ri.ikenskapskonloren 

en 'i ngalunda obetydlig arbetsmängd. Kommer så härtill den 

chefen för räkenskapsJ~,onLoret åliggande kontrollen m. m. över 

kassa- ·och bokfä'r'ingskontoret samt kompaniernas ekonomi-
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kontor ävensom överinseendet av del senare kontoret samt slut. 
ligen den ökning i bokföringsgöromål, som säkerligen kan för . 
vänlas uppstå av det föreslagna redovisningssystemet för s ta tio. 
nerna, i någon mån liknand e den ökning, som fö-ran le tts av 
fartygsboldöringen, så torde för Yisso kunna förutsättas a tt den 
av de sakkunniga såsom konslant behov för räkenskapskonto. 
ren beräknade in ten denturperson alen, 5 i Km·lskrona och 4 i 
Stockhohn - i båda fallen chefen oberäknad - att bliva otill. 
räcldig. 

Utbrytninge n av gö rom ål från räkenskapskontoret och de
ras förläggande till nya organ inom stalionsorganisationen kom. 
mer att medföra ett k'l·av på större kontinuitet på de olika be
fallningarna eller Mminst.one sl~indig tillgång till det antal per
sonal, som de sakkunniga beräknat. Exempclv•is måste alltiu 
å kassakontor finnas två tjiinslemä11, kassö-ren och kassakon
troUanten. 

Visserligen hava de sakkunniga utöver nyssnämnda »kon
slanta behov >> av personal för räkenskapskontoren upp tagit en 
reserv å va·rtdera av 5 i Karlskrona och 3 i Stockholm till er
sättande av den intendenlnrpersonal yj,d stationen, som vid sjö
kommendering eller annan kommendering samt vid sjukd oms
fall, semester eller ledighel av annan anledning vore förhindrad 
alt bestrida sina befattningar. Förhållandena uneler senare 
å·ren hava dock givit vid' handen, att sjökommenderingar av 
intendenlurperso·nalen förekommit i hög grad, och a tt sjuk
dlomsfall likalecles för längre eller kortare tider medfört väsent
lig inskränkning i den för de civila tjänsternas behöriga skö
lande cr.forderliga personalen samt att för uppehållande av 
dessa tjänster del blivit nödvändigt att nödtorftigt ordna perso
nalfrågan på det sätt, att flera olika befallningar, som eljes't 
skola t av var sin befattningsinnehavare bestridas, särskilt ino·Dl 
räkenskapskon loret, för tillfället lagts j, händerna på en och 
samme tjänsteman. Att med det if·rågasatla systemet med det
ta kontor s nuvarande göromåls uppdelning på flera kon tor , där 
elen åt de nya kontoren tilldelade personalen oundgängligen och 
s-tändigt erfordras till minst det av de sakkunniga beräknade 
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t•tlc l låta fl era av stationens civila befallningar förenas under an , · ' 
~J\ tjii ns loman 'låter sig enligt min mening icke göra. Följden 
)lii ra\' blir all - då redan för sjökommendering sommartiden 
);an beräknas å tgå minst 12 marininlen1denler - riikenskaps
[;onloren kunna befinna sig ställda inför eventualiteten alt helt 
och httllel sakna de för deras skötande nödvändiga arbetskraf
terna av kvalificerad personal. Räk enskapskontoren hava näm
ti rrcn att av s in personal försträcka pcrsonalbehoYel på andra 
h~ ll inom stationens civila organisa tioner. Även om på en del 
ha ll de biträdande intendenterna LillfälligLYis kunna ers}i l.las med 
numera befintliga extra skriYbilräclen , som vunnit Lillriicklig in
sikt i tjänsten, komma likväl en hel del b efattningar, som nöd
Yiindigt måste bestridas aY intendenturpersonalen, att så viisenl
li"l röna inverkan av n)·ssnämncla förhållanden, alt i allt fall 
" r iii· enskapskontoret hotas a v persona.lbrist. 

Vad jag nu anfört i fråga om elen personaltillgång, som dc 
sakk unnigas förslag velat tillföra r~ikenskapslwntoren, anser jag 
icke kunna jävas, od!_det förtjänar jämv~il p:'\pekas, al l de sak
kun nigas beriikning över behovet av kvalificerad personal synes 
mi ndre grunda sig på den för intendentur- och räkenskapsgöro
malen vid stationerna och farlyg.sljänslcn behövliga än pä en 
exak t fördelning av elen nu tillgängliga intendenturpersonalen, 
Ya rs o tillräcklighet för den nuvarande organisationen under se
nare år en os tentativt framhällils från sakkunnigt h ä ll . Dock 
iir t. a" på samma «å11cr övert~r !!ad om , alt, därest den föreslagna . ( \:) . b b .J lJ 

organisationen av nya redovisningsorgan vid s tationerna blir 
genomförd och man s~tlunda vinner den reda och ordning, som 
man därmed åsy ftat , nytlan av denna organisation skall fullt 
up pväga elen ökade kos tnad , som ett rikligare tillgodoseende av 
rii kcnskapslwntorens samt dc nya organens kvalificerade arbets
kraf ter kommer att betinga . 
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Yttrande med anledning av den upplästa årsberättelsen. 
Av ledamote n Tyde11. 

Med anledning av den i årsberiillelsen lämnade redogöre\. 
sen för u L vecklingen a v frågan: » Bcforclr.an inom sjöofTicers
kåren » och, som delta iirende ännu torde vara ;-ilande, syn tes, 
särskilt på grund av att ganska vitt skilda meningar om de av 
de sakkunniga föreslagna åtg~irclernas lämplighet för förbätt
rande av nu g~i llande föreskrifter i ämnet uttalats· i de av olika 
myndigheter avlämnade och här ålergiYna yttrandena och även 
torde vara rådande inom elen kår förslaget närmast gäller, ut
gående från elen i min mening icke tillräckligt beaktade syn
punkten av, a ll i huvudsak endast under slötjänstgöring ådaga
lagd förmåga och skicklighet böra läggas till grund för bedö
mande vid befordringar inom flottan , vissa erinringar kunna 
göras dels ifr:"tga om befordringskommissionens sammansätt
ning, dels ifråga om skriftliga vitsord om officers tjänstgöring. 
De egenskaper, som måste Yara tillfinnandes hos flottans perso
nal, för att densamma skalt kunna molsvat'a sjökrigets fo rårin
gar, torde, i synnerhel när det gäller de högre tjänstegTaderna 
inom officerskåren, icke lysa fram bättre eller över huvud tagel 
med säkerhet kunna påvisas annal än under tjänstgöring om
bord ~~ fartvg vid övningar i frcdslicl. För ett rätt bedömande 
av de till befordran till kommendörkaptens- och kommendörs
graderna ifrågakommande officerarnas lämplighet för befäls
poster på fartyg, synes därför elen kännedom om desamma, 
som inhämtats uneler tjänstgöring i land, vara av så under
ordnad betydelse, att antalet represenlan ler för denna känne
dom inom befordringskommissionen bör vLisentligt minsl{aS fö r 
alt cl~irigenom bereda ökat infly tande inom kommissionen åt 
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le med lemmar, vilka förv~irvat sf1clan kännedom under ljiinst
c ... ·t il'' t il l SJ. ö ss. Likasa torde, di i res t vitsord anses bchövl·iga , 
nOI " 
~!Il avg iYancle av dylika för tjänstgöring i land böra bortfalla. 
Ej heller Hira vitsord fr[m långt linbaka i .liden liggande ~ch 
,·id yngre år i m in d re ans ,·arsfulla be f a l tnmgm om bord f ull 

11
·ord tjiins tgöring vara av något värde för kommissionens leda 

~;öter vi d bcfordringsförslngs uppriillande. De alhnrliga olii · 

11
cnhcl cr, som kunna förvän tas medfölja infö rande a v Y ilsord :m t.1;t nstgöring !'ör oiTiccrare, torde emell er tid kunna viiscnlli

.-ren nndanröcljas, dels genom att vitsord icke införes för annan 
~jiin sl om bord iin den, varuti vederböran:clcs förmåga blivit prö
vad i sjiilvstänclig befattning, del s genom a lt vitsord ens angi
Y[!JH !c ~1lllid liigges i högslP befälhavarens över sjöstyrkan band, 
\'arigen om bedömandet blir mera enhetligt och inskriinkt till ett 
fåtal personer, så att vitsorden lättare kunna med Yarandra 
jämfi"lr as. 

På grund av det nu anförda ifrågasättes, huruvida icke de 
av sakkunniga förorcla<:!e och här berörda åtgärderna lämpligen 
böra modifieras sålunda: 

1 :o ) befordringskommissionen sammansättes enligt de 
sn.kl,unnigas förslag men med uteslutande jö.mväl av ch efen för 
marinstaben samt den av sakkunniga upptagne chefen för sjö
försyarsclepartementets kommandoexpedition och skulle cl:'i 
komma a lt beslå av: inspektören av flottans övningar till sjöss 
och slat ionsbefiilhavarena vid flottans stali.oner sa,ml - vid vissa 
beford ringar- clärjämle särskilt kommenderade kommendör
kaptener, vilka alltid borde väljas bland dem, som under de 
sena~le åren innehaft befäl till sjöss; 

2: o) skriftliga vitsord om tjänstgöring för ofi'icerare -- om 
dylika över huvud taget anses behövliga - förekomma enelast 
lln(ler tjänstgöting för sekonder, fartygschcf·er och högre befä1-
ha,~ue av lägre grad än kommendörs samt avgivas av högste 
befiilhavare, eslwcler- eller avdelningschef eller ch ef å enkelt 
far tvu varv1' cl försJaa inhimnas av vederbörande lägr'e befäl-~ ;:-,, &.- ;::, 

ha,:ne inom sjöstyrkan, en var beträffande honom underly-
dande . 
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Pansarbåten Sveriges artilleri. 

. Intet fartygs bestyclming har viii varit mer diskute rad och 

omdeba tterad av såviil fackmiin som av en i en eller· 
. . . . · annan 

n.klnn~.g miresserad allmiinhct än F-typens, nn uneler anskaff. 

nmg for pansarbftlen Sverinc och utn·örmcle ' st ')8 . 1 b b c .., . - cm. , 
M/12, 8 st. 15 cm. k. M/12, 6 si. 75 mm. k. Mi12 . · 

F-typen och Enär p{tsl:'ienden hava framkommit och iinnu clä och då 

Sverige. framkomma om all Sveriges 28 cm. kanon er skulle va ra avse

värt underHigsna dc för F-typen hcriiknadc, belyses till en bör

jan med några datn förhållande! mella n dessas in bördesväTde. 

Kanonens kaliber i cm. . . .... . . ..... . 

längel i kaliber ..... . ... .. . 

U tgångshastighe t i m. . ....... ..... . . . 

Projektilvikt i kg ..... . ............. . . 

Mynningsenergi i m. . ................ . 

Genomslagning';') min . av pansar Yid 

normalt anslag å 4,000 m. 

)) 7,000 )) 

)) 10,000 )) 
Bestruket s tycke 

mål höjd :'\. 
m. framfö r för 10 m. 

4,000 111 .. ... . .•.. . .. 

7,000 )) ......... . . . 

)) 10,000 )) ........... . 

F-l!]pi!ns. Sveriges. 
Beräknad. 

28, 0 28,3 
45 45 

784 870 
345 305 

10,786 11,757 

460 469 

387 386 
328 316 

282 357 

131 152 

76 83 

Skottvidd i m . för 15 ° e]eval'ionsvinkcl.. 18,300 19,600 

A·v dessa data framgår att Sveriges 28 cm. kanon genoJU 

sin flackare kulbana ur eldled ningssynpunkt är att föredr'aga, 

*) Beräknad enligt de Marres formel med en antagen hastighets

koefficient = HJO 0 jo. 
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triiffprocen Len under s tridsmässiga rörb å lland en hör bliva 

större. Pansargenomslagningen är å dc kortare avstånden större 

för s,·c riges kanoner, under det att F-typens först vid avslan d 

i)rc r 7,000 m. visar sig vara n:\got , knappast n~1mnd. rl krarti

'm re i detta hänseende. 
o' 

,-~_, . det o ,·an anförda torde med tydligh el framg:ci, att Sveri-

ges 28 cm. kanoner [iro överlägsna F-typens och torde över

hu nHl tagel vara den kraftigaste kanon, som till ett antal av 

fy ra J.:: m placeras på cll 7,000 tons fmlyg , om delta därjiimte 

skall fii rses med medelsvårt artilleri och ha va erforderlig fart 

för sina uppgifter. 

E ldröret till 28 cm. k . M /12, v~ignnde omkring 44 tons , 28 cm. k. 

bestar av el l k~irnrör samt tre lag mantlar och ett rekylband. Mfl2. 

I bakre yttersta manteln ~ir ett skruvmoders tycke ingängal, det 

ha r higc för elen ogi,·ala l rappskruven (Bofors konstruktion). 

Det refTiacle loppet, 37 kaliber Ii'mg t, har 72 cirkulära, 2," mm. 

dj upa rcfflor, stigning_en variera!' från 50 till 28 kaliber. 

Bakladdningsmekanismen ~ir med undantag arv kammar

skruYcn konstruerad i huvudsak lika m.ecl den till 21 cm . k . 

M/98 med Yissa ändringar där sistnämnda mekanism Yisat sig 

vara mindre pålitlig. 

E ldrören och bakladclningsmckanismema äro konstruerade 

ti ll höger eller v~insterkanoner, men kunna med vissa mindre 

algii rcler a1wändas s[t,•äl till höger som vänster i dubbeltornen. 

El dröret vilar i en rckylmantel, vars lappar !ngra i de fasta 

lavl'! tsidorna i tornet. Hekyl- och tillbordssältningsrörclsen 

regleras genom en brouscy1incler och tvenne fjiidcrslaplar. Dc 

hada rekylmantlarna i ett och samma torn äro av Yarandra all

ddes oheroende. Kanonen höjdriklas genom en från rekylman

teln nedåtgående arm, vars nedre ända genom maskinella an

ordn ingar kan röras fram eller tillbaka såmedelst ås lad kom

lll ande olika elevationslägen. 

Siclriklningen sker uteslutande genom tornels vridande. 

Till såYäl höjd som sidrik tningarna användas elektriska 

lllotorer i samband med en Janneys universa l transmission (ol-
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jeväxcl). Höjdrik tning kan verkstäHas med varierande h"s t· 
q._ tg 

heter mellan 5o och 0, 0 ,
0 per sekund; motsYanmdc gränse: 

för sidriktningen ii.ro L! o och 0, 000 o per sekund. 
1 

Som reserv k:m ~i.vcn hanelkraft anviinclas vid riktninae
11 i5 • 

Varje kanon har en fullsländig siklimältning a varje sida 
den yllrc sidans j tappens om edelbara niirhct, elen inre beläge'1~ 
högre upp. Siklinrättningen ft kmwnens yttersida har anord
ningar för korrek lianers Yidtaganclc för Yarierande utgångs
hastighet,_ 1-:rnlt emperatur och lufttii.lhcl. Uppsii tlningen erhålles 
genom en uppsällningskam som ii r sft konstruerad a t t avstånds
skalans delningsst reck a lllid ligga p:\ samma antänd från var
andra. Siktmecllen utgöras av pankratiska siktkikare (siktki
kare med fö6indcrlig förstoring) . För sikl inriitlningarna å ka
nonernas yttre sidor iiro siktöppningar u pptagna 1 Jrontpansa
ret, för dc inre siktinr~itln ingarna finnes en gemensam sikthuv 
å torntaket. 

28 cm. kanonerna förses med 75 och 20 mm. tnbkanoner. 
I normala fall kommer var je kanon all höjdriklas från sin 

yllre sida, sid riktning av torne t verkställes diin··id av en sid
riktm·,c med användande av tornsiktet, som iir placerat framtill 
och nedtill mellan kano nerna. Som reserv kan diirjiimte höjd
riktning även utföras friln vardera J,;:anon ens inre sida. Sidrikt
ning lwn förutom från ord inarie p la l sen ii ven ulföras från så:väl 
varje kanons yttre s"ida som jämväl fran platsen m ellan kano
nerna. 

28 cm. dubbellorn. Det rörliga dubbeltornet för 28 cm. 
kanonerna Yilar strax ovan pansardäck på horisontella rullar 
och slödes upptill sidvägen av rullar med vertika]a axlar, dessa 
senare rulJ.ar kunna vid behov nusältas s~\ alt all »pendling» 
hos tornet undvikes, tornstommens n ed re pi \·å slödes endast i 
sidväg av ett vanligt lager. Det rörliga tornet är fulls tändigt 
fritt från det omslutande fasta tornet. 

För att förhindra lättare sprängstycken alt inkomma ge
nom kanonportarna iiro dessa delvis tiickla av pan.sarl ucJwr, 
vilka följa kanonernas rörelser i olika elevationsliigen. 
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Anordningarna för ammun itionstillförseln i tornet är be-
.. 1.11-Hl kunna tiJJaodosc en skjulha~lighcl av omkring -± sk oll rn \. ' b · 

· ]11 inu len för varje kanon. 
1 

Fran projeklilclurkarne för as pr ojektilerna i Arms tron gsiw 
projek tilsaxar förmedelst traversvagnar till ett r örligt laddh_o rd 
rnnl den rörliga lornslommen. Fran lacldhord el rullas proj ek
tilen ned i hissk orgen, i vilkens t v{t andra fack de Lv[l krull,;: a~·
du sl·nw för hand inläggas. Hissen för ammunitionen upp IIll 
del i. \ l ' l" pansard iick liggand e omlaslningsru mm el, va res l genom 
enkl" anorclning'ar projektilen föres in i en hiss och karduserna 
i en annan. 

Projektilen hissas fran omlastningsrummet upp lill tornet 
i niira ver tikal sli11lning och kommer upp riitt bakom kanonen. 
l\r utkardusern~ komma däremo t upp pil yttre sidan om knno · 
ncns bakplan. 

\Ila hissa r drivas aY elek tri sk a motorer, men kunna. iin•n 
sklilas fö r hand. 

P rojektilens och km-dusernas införande sker med elektrisk 
kL·djcs ii ttare, ii. ven ·användbar för handkraft. Laddningen sker 
i Yis.sl bestämt laddningsläge (2- 3° elevation). 

I tornet finnes plats fö r reservammnnil ion. I dess bakre 
del linnes i härför anedcl lmv ett aYs lanclsmiilningsinstrument 
med 3 m. bas och i övrigt erforderliga orderappnrater m . m. 
för eldledningen. 

I\: rutladdningen till 28 cm. kanonen inneslutes i tYå kanlu- 28cn:-~mmu· 
· 100 l l ' l et·t ber=ii· mtwn. ser med tillsammans omkrmg ;.g. ;:ru., 'SOm mec ' ~-

na t tjiinstetryck av omkring 2,800 atm . giver den 305 kg. Lunga 
projektilen en utgångshastighet av 870m. 

Projektilerna utgöras dels av en kraftig pansargranat dels 
a\' en halvpansargranat, båda med spels och kapp av samma 
Ytl re form. Projektilens ogiv har omkring 1,, kalibers radie, 
den ihåliga ogivala kappens däremot omkring 6 kalibers . 

15 cm. k. M/12 har hksom 15 cm. k. M/03 en utgångs
hast ighet av 850 m. för den 45 ,, kg. tunga projektilen. Oaktat 

15 cm. k. 
M/12. 
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sålunda efl'ek ten vid mynningen är densamma, bli ver dock 
Sveriges 15 cm. kanon väsentligt effektivare på de olika strids
avstånden genom flackare kulbana och större pansargen

0111
_ 

trängning, vilket möjliggöres genom elen förmånligare formen 
på projektilens spets varigenom projeklilens hastighe t ej så fort 
nedgår. Eldrör, bakladdningsmekanismen och rekylmantel äro 
i huvudsak lika för de båda kanonerna. I 15 cm. dubbellavet
taget ligga dock de båda kanonerna i en och samma rekylman
tel varför de äro beroende av varandra i så väl höjd som sidled. 

Rekylmantlarna äro innanför kanonportarna försedda med 
skyddsskärmar mot genom kanonporlen inkommande mindre 
sprängstycken. 

Kanonen höjdriklas genom en mitt under rekylmanteln 
(mellan kanonerna vid dnbbela vellagct) nedåtgående höjdrikt
håge, som åverkas av ett kuggdrev. 

Sidrik In ingen sker uteslutande genom tornets vridande. 
För såväl höjd- som sidriktningsinrättningarna till enkeltornen 
användes uteslutande handkraft. För siclriklning:sinrätlningen 
till d ubbeltornet användes en elektrisk molor i samhand med en 
Janneys oljeviixel såsom för 28 cm. tornen, uneler det att höjd
riktningen u teslutande verksti.illes med handkraft; som reserv 
kan även dubbeltornet vridas med handkraft. 

Kanonerna hava en dubbelsidig siktinrättning av Coventrys 
konstruktion, för dubbellavettaget ör siktinrällningen gemensam 
för båda kanonerna. Siktinrättning,en har anordningar för kor
rektioners vidtagande för V'arierancle utgångshastighet, krut
temperatur och luftlötheL Siktmedlcn utgöras av pankratisl.:a 
siktkikare, för vilka siktöppningar finnas upptagna i tornens 

fpon tpansar. 
Sidriktnin()' är avseeld att utföras från vänstra sidan av la

vettaget, undert>det atl höjdr iktning medelst dubbelratt verkstäl
les från högra sidan. Des'Sulom km1 såväl höjd- som sidri1d-

.' h" . 'd · nkel-ning vid behov utföras från endera s10an, . ogra s1 · an 1 e 
tornen och vänstra sidan i dubbeltornet. Den elek tromekaniska 
avfyrningsimältningen åverkas a v elt t rycke i höjdr iktra ttens 
handtag. Vid dubbellave tlaget är avfyrningsinrii ltn ing så an-
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rdnacl, all höjddktaren kan avfyra säväl högra som viinstra 
0

1. 110n en var för sio eller ock båda samtidigt, sedan härför er-\.n t> 

fordcrlig koppling blivit verksUilld. 
15 cm. l;:anonerna förses med 57 mm. och 20 mm. tubka-

11oner. 

Sveri!:!·cs 15 cm. cnkellorn iiro till sitt yttre liknande Aran- 15 cm. en-
~ keltornen. 

ty pL'llS, dc hos dc s istnämnda tornen förefinlliga ol:ig~nhclcrna 
friim st >>pendlingen >> hava hos Sveriges torn unelviluts genom 
annan konstruktion vad betrötrar uppbiirning och stöttning . 
Tornet uppbäres upptill av ett kullager samt stöllas sidvägen 
av ru llar med ver t ik~1la axlar, vilka vid behov kunna ansältas så 
att glappning icke förekommer . Tornels nedre pivå stöttas 

si clYägen av e tt nmligl lager. 
Till varje torn utom dc båda mellersta kunna uppforslas 

8 sko lt per minut genom dc båda paternoster-hissarna, vilka, 
drivna av eleklri:sl;:a motorer, uppföra ammunitionen å rymliga 
ladd!Jorcl i höfthö jd 11,ågot framför kanonens bakplan, projekti
lerna till vänster och li.arduserna till höger. För de båda mel
lers ta tnrncn är langningskapaciLeten 5 skott per minut genom 
de upp- och nedgående hissarna l övrigt äro anordningarna lika 
som för de andra enkeltornen. I tornet finnes plats för ett 20-

tal r eservprojekliler. 
A torn taket finnes en u Lsiktshuv för tornbefälhavaren, hu

vr n iir så anordnad att från densamma avs tåndsmätning kan 
ske med e ll avståndsmätningsinstrument med l m. bas, i tornet 
li nnes för övrigt erforclerlga or,derapparater m. m. för eldled

ningen. 

15 cm. dubbeltornet liknar till sin konstruktion cnkeltor- 15 cm. dub-
. J 1 l J. tillaodose större beltornet. l1Pll l,anunino-,sanordnme-arna nmna c oc;:. c v 

' ·~ - b u 

rl rl has lighet än 4 skott per kanon och minut. 

Krutladclnino-en till Sveriges 15 cm. kanoner är elensamma 
som för 15 cm. t M/03 eller omkring 15 kg. NK. 15; projekli
krn a Liro däremot väsen tligt olika dem till sistnämnda kanon, 

Ticlsk?'ift i Sjöviisendet. 23 

15 crn. arn
munition. 
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de utgöms av halvpansargranat och spränggranat häda tnect 
modellåret 1914. 

Halvpansargranaten , 3,1 kaliber ]{mg, har ogival spets llle 

2,z kalibers radie, den ih:\liga ogivala kappen har omkrino ~ 
kalibers radie. 

0 

Spriinggranalen, ett för var flotta ny ll projektilslag, är 3 
kaliber Etng samt har en ogival m assiv spets mecl omkrina ~ 
kalibers radie. Den saknar k app. 

15 

Säväl dessa 15 cm. projektiler som 28 cm. projekti lerna 

äro unelerkastade för oss nya fordrande provskjntningsbes läm

melser, genom vilka man torde erhålla garan ll för all projektiler 

och brandrör äro av högsta kvalitet för ernäende av kraftig 

sprängverkan vid målet, iiven om beräknad pansargenomslag

ning t'ill följd av sneda anslag utebliver. Samtliga Sveriges 

spriinggranaler fiirscs med sparljus (tracers). 

75 mm. M/ 12. Sveriges utan skydd uppställda 75 mm. k. M/12 likna 75 

mm. k. ~f/05 i Ja,·ellage 11110 me<l unelanlag av a ll den halv

a u loma liska manii,·erin rättningen ii. r sk il j d fra n rekylbromsen 

och f1verkas av en sii rskilcl manöverfj~idcr. 

71\ mm. am- Patronhylsa och laddning iiro desamma som till 75 mm. 

munition. k. M/05, en del laddningar komma dock a ll utgöras av fiam

fritt krut. 

Båtbestyck- Sveriges stora molorbåtar komma att beslyckas med en 

ning. kanon vardera; a v hurudan typ dessa kanoner bliva är ännu 

ej avgjort. 

Stockholm den30mars 1914. 

N. de Broen. 
Kapten. 
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översikt av äldre och nyare metoder för 
konstgjord andning*). 

_-\.Y nwrinliikurcn O . • \.'JIIIInd. 

SaYiil i freds- som framför allt i krigstid ~ir sjömannen ut

salt för olyckor, där fara för livet ligger i den holnmle kväv

ningen, vare sig nu denna ii.r beroende p:\ syrebrist pa grund 

a,· luftens sa snumin gom inträdande försk~i.nming, som exempel

l'i s a en sjunken undcna!Lensbåt, eller pfl hinder för luftens 

fria tillträde, såsom vid drunkning, erJer på den menliga in

H'rkan, som en hel cl::l giftiga gaser, som uppstå vid ofullstän

digt exploderande spräng~inmen eller vid inlr~iiTacle eldsolyckor 

o. d., ha pa organismen. För alla anfiirda fall ~ir gemensamt , 

n I l del för livels existens nöd väneliga gasulhytel i lungorna ä r 

upphii. fl, ehuru av skilda anledningar, och för alla dessa fall lig

gl' r rii.dclningen i ett alersliillancle s narast möjligast av denna 

lu ngornas livsviktiga funktion. Vad som betingar alt live t 

Öv l'rhuvud laget kan återkallas lws clyl'ika personer, dä r mången 

gimg såväl andnings- som hjärtverksamheten till synes nlldeles 

:tvstmmat, är, att de i förHingcla märgen belägna centra för hjär

ta ts och lungornas rörel ser ii.ven efter :mdningens upphörande 

relativ t länge äro retbara. En sådan p erson har förlorat en 

hel del av de egenskaper, som vi tillägga livet, lzan är skendöd, 

och skall han kunna återbördas åt livet gäller mer än någonsin 

den gamla satsen: , snar hjälp är dubb el hjälp ". För alla dessa 

fall kan den konstgjorda andningen vara av livräddande bety
delse. 

'-·) Uppsat~en var anmäld s>tsom föreLlrag vicl sjöofficerssällskapets 
i Stockholm marssammanträde, men måste uppläsanc1et av densamma 
inh iberas på grund av den långt framskridna tiden. 
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Försöken alt på ko1~stgjord väg söka ~nyo framkalla en 

~ ~v en eller annan anlcdmng avstannad anclnmg kan man fö]' 

längt tillbaka i l iden, och i fråga h~irom har såsom sa of ta d,~ 
p rak liska behovet gått före forskningen, vara v följelen bli vi/ 

alt metoder, som en Lid ansågos vara undergörande, a v der: 

ökade kunsknpen i fr:l. gnn senare betecknats som olämpl"to 
' - t>a 

ofta nog skadliga. ' 

Ifräga om återupplin1ingsförsök a,- drnnknacle ha 11at 
, < Lll'-

ligt nog, de stora sjöfarande nal'ionerna ,-ari t föregångs män. 

Redan 1767 bildades i Holland det första livräddningssällskapet 

och 7 iir senare i England. Till en början gingo försöken ej u~ 
på all pa mcknnisk viig söka asladkomma audningröre lser, 

utan man använde sig av diverse stimulerande medel för att 

återuppvii.cka den skendöde, säsom vtirmc, ingnidning av huden 

med diverse retande medel, slag a fotsulan m. m. Länge var j 

bruk 'inbl:'tsning i iindlarmen av tobaksrök med massering av 

buken .för all skaffa röken omlopp. Åderlåtning var ju även 

ett av den tidens suveräna medel så väl för detta som för myc

ket annat ont. - För vårt land torde de iildsla föreskrifler an

gående hchaudling av drunknndc vara dc, som återfinnas i 

svenska almanackan för 1780, ,-ari lämnas undcrriHtelse, utgi

YCn aY Collcgium Medicum, "På hvad sätt dc, som utur wattne l 

s{tsom drunknade blifvit upptagne, och de som synns qväfdc 

av os, böra skötas ». 

Snnrl nog finner man emellertid uppgifter angående för

sök, som kunna anses som föregångare för vftra vnnliga meto

der. IIiL kan räknas rullande av patienten fnun- och fillbaka, 

placerad på magen tv~irs över en Lunna, likaså rullande t pit 

marken av kroppen omkriillg dess egen längdaxel. 

Aven luftinbläsning börjnde nu praktiseras , och skedde 

della till en början hell primitiYt från mun till mun, under det 

att pnlicnlcns näsöppningar höllos tilltäppta; mol slute t av 1700-

talet bLirJ'ade man Yicl inblåsn1in.!! i stiillet bcu:F'na sicr av en Juft-
u t_ } b b 

blåsa. 

I hörjan a,· 1800-tnlet gjo rde sig emellertid modernar,e upp

fallningar giillrmdc, och man framhöll, all huvudsaken IM 
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n1i11dre i den för u t cfterslrii v n de utspänningen av lungorna, ulan 

diiri , a ll dessa Li!Hördcs en frisk luj'l. Ynrav följde , aH mnn iiYen 

masle på ett cfTck tivt siill sörja för, all den förbrukade luften 

ad iigsnaclcs, vilket man ansi:tg ske bäst genom atl pressa bröst

benet baldit mot ryggntclen. 
Uneler millen nv 1800-lalct börjar en ny period för den 

konstgjo rda andningen, det var d[t (1866), som engelsmännen 

.lfwslwil Hall och Silwes/er framlade S'ina herömda metoder, 

lack Ya rc vilka siikerligen otaliga mii.nniskoliY blivit räddade. 

De~sa metoder ga ut pft alt söka efterbilda de naturliga and

nin gs rörelserna och därigenom åstadkomma en cfTek LiYare and

n in g. 
Halls metod (eller rullmeloden) tillg{n· s~11nnda: Patienten 

place ras på magen med en kudde under bröstet (bnkläget avser 

alt förhindra den nillid vid rygghige intr}idancle komplika tionen, 

alt lungan faller bakM och hindrar lufttill trädet). Räddaren 

pla cerar sig på knä på siclan om pat., sammnnprcssar hans 

briis lkorg på sa sätt , g lt han med sina båda hiinckr utövnr ett 

!ryck i lii.nd lralden på ömse sidor om ryggraden . Härigenom 

as lad kommes en exspiration (utandning). Därp[t rullas pat. 

ön·r i sicloläge, van-id inspirat'ion (inandning) Ctstadkommes 

dels tnck vare brös tkorgens egen clnsticitcl, dels genom skuld

rans lillbaknförande. 
Redan året därpå frnmlade Silwester sin be kan ta mc lod. 

l-Iiir pbceras pat. i ryggliige. D e t nyn i hans metod iir, at! and

ni ngen framkallas genom rörelser nv armarna, inspiration ge

nom nt l armarna föras uppåt och bakåt, varvid samtidigt skuld

ror, nyckelben och skulderblad dragas uppåt. Pa sa sätt slr~ic

kas musklerna mellnn bröstkorg och annar, vanicl redJcnen 

dragas i höjden. Exspiration framkallns genom pressning a\

arm bagarna mot bröstkorgens sidor. 

Sifwester ansåg, a t t hans metod nr att f ö red raga, enär 

(lrn mera liknade den naturlign andningen. En livlig diskussion 

utspann sig inom fackkretsarna angående dc häda metodernas 

Yiirde; för att slita hislen tillsa ll e Med. Chir. Society 1862 en 

kommission, som förordncle den Silweslerska meloclen. 
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Alskilliga and ra metoder framkomma under arens lop 
mc1· eller mindre p~\minnnnde om dessa bada " grundme tocler~ ' 
.Jag skall hiir endast omniirnna den av Schiij'er 190.;~ angivna: 
Den ansluter sig niirmast till elen Hallska . Liksom ,·id denna 
p1acerns pat. i bukliige. Och li ksom diir är riiddaren p lacerad 
vid sidnn av eller grensle över pat. me<l sina händer omfat
tande denne 'i veka livet. H~iddaren böjer sig så fram~\t med 
raka armar, s~l. a ll kroppslyngelen ,·ilar p~\ handlederna, och ut
övar på s{t sätt ett jämt och kraft igt tryck pa elen förolyckades 
veka liv och de nedersta revbenen. Pä så sätt asladkom mes en 
exspiration . D-ärp~1 flyliar räddaren hastigt kroppstyngden 
bakat, med kvarhallande a,· hiinclerna. Trycket nppkives så
lunda och lungorna utvidg-a sig åter. Sclzäj'er åstadkommer här
igenom en sammanpressning aY bukorganen och uppdrivning 
av mellangärdet, s[lledes en l>onstg}ord lmkandning. 

Sedan Silwester framlade sin metod, har densamma i åt
skilJiiga avseenden modifierats och förb~ittrals. 1893 föreslog 
Djelit::in följande avsev~irda. förbättring i metodens teknik . I 
stället för all utföra den förut hruklig,a dragningen i kroppens 
längsriktning, den giveLYis mest anstri:ingancle rörel sen i Sil
wes/ers metod, så fattar räddare pat:s armar, seelan dessa förts 
uppåt , strax ovnnför armbågslcclerna, och för överarmarna läng 
unelerlaget kraftigt mol vnrancl ra så långt sig göra låter. 1905 
sluUigen har svensken Ploman föreslagit följand e ytterligare för
ändring i avsikt all ii n mer reducera kraflansir~ingningen vid 
metodens utfömnde. Efter inspirationsrörelsen, s·om sker en· 
l igt den av Djelitzin ungin1n modifikat ion släpper riiclclaren den 
förolyckades anll'ar och liigger sina hiincler bredvid varandJ-a 
på dennes bröstkorg med lummarna på bröslhensu lskolte t och 
de övriga fingrarna snell u tåt över de nedre revbenen, varefter 
l! land ningen åstadkom mes genom alt jämn l och k ra flig t t rycka 
i rik l n in g rätt ned M. 

För alla dessa metoder är gemensamt, att dc sam tliga gi
ve h"its kräva en större eller mindre grad av kraftansträngning, 
då ju vid flertalet olycksfall av ovan angiven al"t det gäller ifr åga 
om elen konstgjorda andn ingen, a lt den måste u tövas energisid 
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och under tämligen lång tid. Del är JU därför naturligt, alt 

111
fl n sök t konstruera apparater, vilka med ringa kraftförbruk

ning tillå la en långYarigare konstgjord andning. Den bästa av 
c[essn, och s~lsom u tarbetad a v en svensk av särskilt intresse, 
iir den a,- Fries kontruerade, tm sina principer baserad huvud
sald igen på Sil\\"esters metod. Här iiro elen förolyckades armar 
fixerade l ill ett par hävstfmgsarmar, genom vars rörelser kring 
en frontall s lö.lld axel de av Silwesler angivna armrörelserna, 
och genom dessa inspirationen åstadk ommes med en gansk a 
ring.t kmflanslrängning. Expiralionen åter åstadkommes där
igenom, alt hävarmarna äro pa så s~ilt förbundna med en övre 
delen av buken och undre delen av bröstkorgen omslutande gör
del, alt när hävstångsannamn efter Yerkslälld insp·iralion åler
förn s till u Lgångsläget (vinkelrät ställning mot underlaget), pres
sas gördeln kraftigt mot underliggande delar, sålunda minskan
de brös thålans volym. 

AHa dessa metoder överl~igscn och fullt maskinellt arbe
tande är den av Drägerwerke i Lybeck för ett par år sedan i 
marknaden förda pulmotorn. Här äsladkommes in- och ut
andn ingen genom en automatiskt reglerad inpressning av sladd 
syt·gasmältad luft samt utsugning av den förbrukade. Tanken 
alt vid holande kvävningsdöd tillföm lungorna ren syrgas i'ir 
ingal unda ny ; den angavs redan år 1776 av engelsmannen Hun
ter. Och vilken stor betydelse syrgastillförseln har vid holande 
hiiming, beroende på förg1iftning, exempelvis vid elen så van
liga koloxidförgiftningen , har man läng'e förstålt och uppsknl
lat, el.~\ j u niimli gen i dylika fa ll kvävningsfaran l'igger däri, att 
kol ox iden uttränger syrgasen ur dess för andn ingen ounclgiing
l ig ~ J fö1•ening med haemoglobi·net (blodfärgämnet), så alt syre
br i\ l upps lår. E m eller t,id undnnrödjcs faran genom syre lill 
skot l, då koloxiclen enelast är hell löst bunden till haemoglobinet. 

I puhnotorn är syrgas,ens betydelse icke blott den, alt den 
i liimplig dosering fyller lungornas syrebehov, utan syrgasen 
ät· iiven den driva nde kmflen i hela elen sinnrikt konstruerade 
apparaten, för vilken jag här nedan skall bedja få lämna en 
11~\go t u lfö rligare beskrivn ing, då densamma, såsom va rantlc 
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helt ny, torde vara ganska obekant för flertaJet av lidskriftens 
Hisare. 

Pulmotorn är innesJulen i en trälåda, ej större, än att e 
n 

man med lätthet kan b~ira dens·amma i hand, och bes tår av tv:'( 
sk il da apparater, en för syrgasinhalalion, placera·d i lådans lock 
.samt den egentliga apparalcn för konsigjord andnin g. Gemensam 
för båda apparaterna iir syrgasbehållaren C (se fig . l och 3), 
rymmande 300 li ter syrgas, avstängningsventilen V samt redu. 
ceringsventilen D. Genom omkastning av en im·id denna an. 
bragt hävarm U träd er elen ena eller andra apparaten i verk. 
sam het. 

Fig. 1. 
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Fig . 2. 

Fig . 3. 
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Pulmotorns verkningsiSii lL framgår av fi.-r. l och 2 s d " . e an 
den nå mnda aYsliing ningsYenli lcn öppna ts går syruascn ut f , 

o • • ' ' " ran 
ilehallaren genom lll.Jek torn S och från denna genom ventil-
huset L med dess bada omslagbara ventiler, som päverkas av 
hälgarn c B. Då syrgase n rusar geno m inj ek torn, suger den med 
sig l u fl genom den öppna ven tik n och dr i ves därifrån ge110111 
tryckslangen E in i lungan . Nör nu trycket nätt en höjd av 
ung. 20 cm. Yallen, lrycka,s biilgarna ut och ventilerna kastas 
om (se fig. 2) ; hiirYid uppstår i sliillet en sugning, och elen för
hru k ad c luften hor! i' öres f dn J ungarna genom supslangen A ut 
genom den öppna ventilen. Dft sugningen n ~tlt upp hl\ 25 cm. 
vallen, prässas hi1ljanm åte r samman, och ventilerna kastas 0111 
i det första liige l. Resultatet hära v l)lir en rh ytmisk ganska 
kraftig syrgas,·e nlilalion av lun gorna. 

Omkas tningen fdm trycJ.;: Lill sugning sker således, som 
framgftr, f ullt automatiskt, och likas,å regler::ts andningsrhylmen 
automatiskt, allt eft er lungans kapacitet. P i't experimenlel väg 
har man lycka l s avpassa graden a Y tryck och sugning så, all 
organismen d ära" ej tager skada. 

Vid handhavand et av pulmotorn, som för övrigt är y tterst 
enkelt, är det en del saker , som m åste beaktas. Den över näs
och m unöppning' lagda, med en tjock gummiring försedda 
m.usken, med vilken pu1motorns slagsys lem förbindes, mås te 
s l ula till fulls liincl igt lufttä l t, vi lk et sker förmedelst .särskilda 
rem::tnordningar, som fästas mol huvudet (se fig. 3) . Liksom 
vid förut angivna ~1 1dre metoder fö r konstgj ord andning i rygg
läge mäste tun Qan hela lid en h ållas fram nocra vilket sker 

v D ' 
medels en särskild tungtång. Skulle det oa k lat tecken pft hin-
der i Juftvägarn e förefinnas (appm·a ten arbelar då i ell has ti
gare tempo med t~ilare omk::tslning:u av ventilerna), bör sval
gel befrias från sannolikt f6rcl'inlhgt slem. Slulligen mås,te 
man förebygga, att luften ej prässas ner i magen, vi lket kan ha 
särdeles ödesdigra följder, om pulmotorn t. ex. använd es i an
slutning till någm1 bukoperation. Detla sker h elt enkel! , såsom 
Rolh föreslagit, genom ett måttligt utövat tryck å luftstrupen 
strax nedanför struphuvude (se Pig. 3). Luftstrupens vägg är 
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nii iJlli!..(l' ll ~aSOill bcslaende aY !'us la hro~ kringar . Jangl mindre 
Jzii n, lig fiir kompression iin den ba k om liggande matstrupen , 
,·nr' slappa Yiigg genom cll dylik t tryck Jiill sammanpriissns 
JllOl del harda und erlag, som den bakom elensamma liggande 
); ot pclaren b ildar. 

:\l an h1ter pulmolom \'ara i Ycrksamh el till dess man ser, 
all dl'n fiirolyckncle sjiih· iir i slt1nd atl ulföra ::tnclningsrörclsen. 
Om sa ])('hÖYes , kan man da ÖYcrga till syrgasinhalation l'ör atl 
crs ii t ta P Y en t u el! t förefit llig syrebrist. Sasom O Y ::t n n ii mnls är 
inhal.tt ionsappara ten inrymd i ladans lock (se fig. 3) och bestär 
ut om av elen !'ör bäcla ::tpp::tralerna g-emensamm a syrgasbehål
laren och reduceringsycnlil en av en slang, som g~lr Lill gummi
siickL'll I , Yil ken avser alt reglera gasströmmen. Fr:l.n denna 
leder en annan slang till sjäha munslyeket (n v m etall ). Inhala
tionsapparaten levererar per minut 4 liter syrgas. 

T ro ts de fä år, som hillills förflutit, seelan pulmolorn kom 
i mark naden, har elen r edan hunnit få en ::tYsevi:ircl spr idning, 
och i facklitteraluren Tinnas talrika fall omn äm nda, diir den
s:mnn a Yaril ]iYsräclclande. Och ingalunda sä sällsynta iiro de 
fa ll, d ii r man förg~ives försö k L att komm a till rätta med någon 
:w dc äldre metoderna, och först m ed Lillhjiilp a\' en pulmotor 
lyckals hringa hjiilp åt elen förolyckade. Det är framförallt vid 
f(a5 !'iirgiftningar, som pulmotorn kommil Lifl användning, men 
iiYc n Yicl morfin- och kloroformförgiflningar, drunkningar m. 
111. har elen Yisat sig vara ::t \' o ,·ärderlig nytta. 

Seclan oktober 1913 iir Slockholms brandkår i bes'ittning 
nY en dylik ::tpparat, yj Jk en numera alllid medföljer dess ambu
lanw agn Yid utry ckning, och enligt erhallen uppgift har man 
li c[ flera tillfällen Yid upplivningsförsök haft god hji.ilp av pul
lllo lorn. AY intresse är dess användning [t h~irvar::tnd e garni
sonssj ukhus Yid ett operationsfall , da pal. upphört all andas. 
Omedelbart inledd konstgjord andning, energiskt bedriven un
cler l ' /

2 
limma b lev ulan resu ltat. Under Liden hade emeller

tid brandkarens puhnotor eftersänts , och sedan denna varit i 
Ve rksa mhet ung. 1

/ 2 timma, kunde pat. själv andas. 



I början av innevarande år anskaffade Marinförvaltnina . ~~ 

en pulmotor, närmast med tanke på en del försök med gifticra 
gas•er, som skulle utföras på Bofors. Under sommaren de tta ~:. 
iir denna puhnotor utlämnad till mwändn•ing å kustflottan, för 
att sedermera stationeras å floHans sjukhus i Karlskrona. 

I detta sammanhang har det sitt intresse aLL omnämna 
att enligt Suzukis rapport frän det rysk-japanska kriget be: 
gagnade man sig med stor framgång ombord å dc japanska far
tygen av Dr äger s syrgasapparat Yid behandling a v fall av gas
förgiftning (pulmotorn var cl'å ännu icke uppfunnen). Det 
lider in tet tvivel, all man i en nutida sjöstrid skall ombord på 
våra örlogsfartyg ha än större användning av pulmotorn vid 
dessa säkerligen ing1alunda sällsynta fall av gasförgiftning, tack 
vare pulmolorns tvåfaleliga uppgift att såväl åstadkomma konst
gjord andning som att tjänstgöra såsom enbart inhala tions
apparat. 

Ifråga om dessa båda sist omnämnda metoder för åstad
kommande av konstgjord andning, med användande av den av 
Fries avgivna apparaten och pn lmotorn, måste ju dock sägas, 
atL desamma, såsom beroende av tillgången på en relativt svår 
transportabel och, särskilt vad beträffar pulmotorn, dyrbar ap
parat, ha en avseviird begränsning i sin användning. De måste 
vara bundna vid vissa platser och institutioner sftsom städernas 
ambulans- och frivilliga sanitetsväsen, sjukhus, större fartyg etc. 
N onncrlmetoclen för konstgjord andn'ing måste ju alltid någon 
av de äldre metoderna förbliva. 

Om man i och för ·en värdesältning av de olika metoderna 
vil'l skapa sig elt omdöme om deras olika verkningssätt, så är 
det av vikt att känna de väsentligaste av de fenomen, som åt
följa k vii vningsclödcn i dess olika former. Särskilt i fråga om 
den rena kvävningen och drunkningsdöden som från erfa ren
heter 'ifråga om människor. Genom djurförsök (huvudsakligen 
med hundar) har man sålunda utrönt, att elen tid, som djuret 
kan hållas under vatten, och dock spontant hämta sig, är gan
ska varierande, upp till 5 högst 6 minuter. (Delta, niir d juren 
voro bedövade ; vid tidigare utförda försök utan bedövning er-
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!löllos kortare tider. ) I allmänhet upphörde först andningen 
och så hjärtverksamheten. Den lid, som förflöt mellan försö
],el s upphörande och det spontana :Hervänclanclet av andningen 

1·ar växlande, i medeltal 20-30 sele 
[akttagclser på drunknade människor visa god överens

stännnelsc med dessa djurförsök. Man kan hos den drunknade 
iak ttaga följande olika faser. Sedan han i regel h ållit andan ett 
ögonblick uppslår dyspnoe (hastig andning) sam t snart inträ
dande medvetslöshet, slundom i förening med konvulsioner. 
Dii rp:l inträder asphyxic, d. v. s. andningsstillestånd med för
svagad hjiirtvcrksamhet och lill sist följa n~\gra djupa sista an
detag. Den tid, som förflyter till inträdande medvetslöshet, 
uppskaltas Yanligen till 1

/ 2-1 minut; det asphyldiska stadi.el 
varar under en tidsperiod av varierande längd, som~ hos barn 
iir siirsk ilt läng. I regel torde en drunknande kunna räddas 
endast, om han kommer under behandling 'inom 2 eller högst 3 

minu ter från drunl.;.ningens början. Dock finnas fall i litteratu
ren omnämnda, som_gJrtt till hälsa även efter 10, ända upp till 
20 m inuter. Inför dessa uppgifter torde man dock böra ställa 
sig y tterst tveksam. Del är ju nämligen nästan omöjligt att här
\ tdlag få nftgra fullt exakta tidsbestämningar. 

Av det nu sagda framgår , att vissa önskemål kunna upp
siiii las •ifråga om den konstgjorda andningen, ehuru väl kraven 
pa densamma allt efter kvävningens natur ~tälla sig väsentligen 

ol ika i olika fall. 
Den konstgjorda andningen skall vam läll att inlära, ej 

allt för tröttsam eller svår ull utföra, förberedelserner f ör den

sam ma måste taga ringn tid i anspråk sam Line/ o elen utföras så, 

alt den ej i övrigt uerkar skadligt på den lörolyclwcle. 

Vad beträffar läUhelen såväl i fråga om iniärandet som 
ut l'örande l, m:lstc den Schäj'erska metoden ställas i främsta 
rummet (jag talar i detta sammanhang enelast om dc manuella 

lll eloderna). Denna metod kan ocksft så golt som omedelbart 
igangsättas ulan vidlyftigare förberedande åtgärder. 

En kraftig Yentilation av lungorna är naturligtvis önskvärd, 
Ol·h åtskilliga undersökningar ha gjorts för att söka uppmäta 
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graden av elensamma Yid dc olika metoderna. Uppg irtern 
härom äro ,·äxlandc och resultaten från dc olika nndersökn

1
· a 

. ~ 
gm·na rätt o1ika. Enhgl Plonwn , vars undersökningar ligga till 
grund för det nltalamle i dcnn:t fraga. som Svenska Liikarsä]]. 
sk :t pet gjorde 191 O, crh[lllcs medSilwes/ ers me lod, modifierad 
enligt Djelit::in och Pfonwn, en ventilation av 1,1 till 2, 2 liter per 
andningsrörelsc, med Schäfers metod enelast 0, ., lit. , Yilke t l11ed 
en andningshastighel av ungefär 12 andelag i minnlen blir en 
1ufhiixling för lungorna av resp. 12- 20 liL och 6-8 liter per 
min n t. 

Pä blodomloppet kan den konstgjorda andningen tänkas 
inverka på två sätt, dels astadkommande föriinclringar av tryc
kel i bröslhalan, dels genom en direkt mekanisk i1werkan på 
hjärtat. Särskilt i fraga om elen förstnämncia Q\" dessa verk
ningar s_vncs Silwcsters metod spela den största rollen. 

Komplika tioner sa som reYhcnshrol t, .skador a ex l remi teler
na och å inre organ ii ro siillsynta, men ha dock in lriifTat vid 
bryskt utförande saviii vid elen ena som tlcu andra av dessa 
metoder. 

J s,·cnska L iikarcsii ll skapcls onm anginw Hllnlande angå
ende nya regler a,· skenhart drunknades behandling framhålles, 
all cia riidcl:uen iir ensam , hör Schäfers mclod , sasom varande 
llr f!m l.-tisk synJmnkt ÖH'rliigscn. komma till aJH"iindning (genom 
den skadades placering i bukliige behöYCs hiir ingen nppmärk
samhel ägnns åt lungnn ), men ii ro räddarna l Ya, och elen ena 
saluncla kan svara för tungan, bör Sil'weslers metod enligt Dje
litzins och Plonws modifikation användas, såsom Yarande ur 
fysiologisk synpunkl överlägsen. 

Klart är ju, att har man till sitt förfogande en Fries' appa
rat eller en pulmotor, mwiindas dessa· hellre, den förra dc äldre 
metoderna a ,·gjort överlägsen genom den bclydlign kraftbespa
ringen och elen kraftigare ventilationen per andetag. P uhn:O
torns ovedersägliga före l räden framför alla and m metoder ligger 
i följande: såsom ren t maskinell kräver den ingen som helst 
kraftansträngning och är till sin skötsel ytterst enkel. Vidare 
äro de förberedande åtgiirderna synnerligen enkla , vnrföre ar-
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betel med apparaten s{\ gott som genas t kan Yidtagas. VenLi
Jnl ioncn av lungorna iir sannolil-t bättre ~i n vid n:'\gon av dc 

0 r nn nngin1a metoderna, vartill kommer al t den tillförda luften 
iir .-,la rkl syremättad, en omshindighct som vid drunknings
olyckor spelar mindre roll, men vid förgiftningar är av avgö
ran de betydelse. Slulligcn ma framhallas att pulmolorn kan 
an ,·iindas iivcn vid skador å bröstkorg och armar, clrt de andra 
metoderna komma till lwrln. Som appnraten dessutom synes 
arbeta med slo·r precision, och den till apparaten hörande syr
ga~ \ linclcrn, rymmnndc 3 liter, med lätthel kan efter förbruk 
nili c (' rsii.llas med en ny, är det klart , all pulmolorn är en upp
fin !• ng, vars tillkomst Yi mas lc hiilsa med största lillfrcd s
sliill elsc. 

Till sist m[t papekas, atl enslaka rösler ha höjts och höjas 
alll jiim l i facldilteraluren, all viirdel av den konsgjorda and
ni ng"t·n med v{tra äldre metoder, st"Jlcdes genom rytmiska kom
pr('ss ioner, i1r betydligt överskaltaL Denna uppfattning stöder 
man huvuclsaklige1! på. två omst~incligheler. Dels anser man, 
att alskilliga vid skilda tillfällen utförda djurförsök visa ntt djur, 
som hållils under valten så länge, att alla rörelser avstannat 
Il , 15 min .) icke kunnat med konstgjord respiration äterkal
las till liYel. Dels stöder man sig p:'\. den enda statistik, som 
hil ltll s upprättats ang:'\encle dödsprocentens förhällande Yid 
dru nkningsolyckor före och efter liden för den konstgjorda and
ningens allmännare införande s~tsom räddningsmetod vid dylika 
o]y(k or. statistiken är upprättad av engelsmannen ll.eilh med 
led ni ng av till the Royal Humane Society ingångna anmälningar 
om drunkningsolyckor och sträcker sig tillbaka till år 1774. En
li gt densamma synes icke antalet med framgäng behandlade fall 
'ara större efter införandet av den konstgjorda miningen än före 
detsmma, då man endast begagnade sig av äldre i början av 
Uppsatsen angivna, huvudsakligen stimulerande medel. Inför 
de nämnda djurförsöken ställer man sig dock tveksam, huru
,.ida icke de använda drunkningstiderna varit alldeles för drygt 
till tagna, och sålunda omöjliggjort upplivningsförsök , av vad 
slag <le vara må, och vad statistiken beträffar, så medgav redan 
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Keith, alt den ~ir behMlad med vissa fcl],~i ll or, som göra, aL 

den ej fä r tillmätas avgörande betydelse. Av densamma fra111 ~ 
går em eller tid dock, alt en hel del fa ll av ho lande drunknino 

död ulan använ dande av kons tgjord andning gätt lill hälsa. 
15
s. 

Inför e ll dylik t tal om övers kattning av elen konstgjorda 

andningens betydelse må emellert id framhållas, att en mer än 

halvsekellång praktisk erfaren het la la r ett anna l språk ; den har 

dock givit vid handen, alt den konstgjorda andn ingen , utförd 

med den ena eller andra me toden, varil ti ll s lor väls ignelse, och 

atl ta lrika människoliv tack vare el ensamma blivi t r äddade. 

Och vi S\·enskar med varl av va llen i så s lor uls triickning 0111 _ 

flutna land och med så talrika vallendrag inom dess gränser, 

och med en dru nkningsprocent som enlig t dc senas te årens sta

tis tiker u tgör hiilflen av alla \·aldsamma dödsfall (s jälnnorden 

ej mcclr~iknade), ha skiil alt minnas de lta, och .särskilt är det 

av vik l, att vi som tillh öra flo ttan och varje :cl r ha an svaret för 

u tbi ldn ingen av s lora lwn tingcn ler av landets kustbefolkni ng, 

att vi söka, va r och en i sin mån al l bidraga til l sprida ndet av 

kun skap om dessa förh ålland en, pf1 vars noggran na kä nnedom 

håcle elen enes och elen a ndres liv en g{mg kan vara beroende. 
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Gnistmaterielen inom svenska flottan. 

Uneler ovanst~~IJ'<.ie marginalrubrik åter:finnas. i årsberät

lebcn i torpedväsende och gnjsttelegrafi för å r 1913 (häfte n:r 

1 inn evarand e år) en del uttalanel en rörand e vår flottas gnist 

mate riel, vilka icke böra lämnas alldeles oemotsa'gda. 

T ill att börja med anföres följ and e: 

»Anmärk ningsvärt förefaUer det em ellertid a tt elen materi el, 

som började anskaffas recl'an å r 1911, icke fiin·än 1913 under

k a ~l a ts effekliva -och slutg'illiga prov. Det delvis mycket miss 

l~·c k a cle mellan l jagare och Slackholms gniststation å kort d i

stans utförda 2-clagaris försök , som föregick beslutandet om in

l'ii ran cl e a v tonsystem et i svenska flollan , kan nämligen i intet 

~il" ~ecncle sägas hava varit något prövande av materielen . 

I-lade noggrann pröYning av alla olika s ta tion slyper före

ga tt lonsystem ets införande å flollan , skulle säkerligen niera en 

hetligh et be träffande appa raterna u ppnåt ts och i1\·cn a \· se vär.cl ~l 

kost nader besparats. >> 

F ör d el förs ta bör framh å llas, alt d'et n yss omnämnda fiir 

siike l m ellan jagaren och Slackh olms gnis tstation aYsåg inga

lund a all pröva tonsys lem cl, emeda n delta unel er de för egåend e 

Tidsk rift i Sjöväscndet . 2l 
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åren pt1Övats på andra håll och tarvade icke någon fö rnyad: 
prövning. Sålunda hade Kungl. Marinförvaltningen i sin sep. 
lemberskrivelse redan 1910 hemställt om anslag för införandet 
av tönende apparater å samtliga gniststalion,er, under det att 
försöket ifråga ägde r:um i december 1910. . 

Det är därför icke l"ilktigt som författaren säger, alt beslu
tet om tonsystemets införande i svenska flottan fattades efter· 
»det delvis misslyckade 2-cJiagars försöket». Detta beslu t hade 
fallats oberoende av försöket ifr:åga, vilket endast avsåg alt vara 
en första orientering i och för gnista·pparaternas dimensionering 
för våra fartygs speciella förhållanden. Ett liknande försö k n :r 
2 ägde l'nm i maj 1911. 

Det medgives gärna, att mellan de appara ter, som användes 
vid' dessa försök, och de nuvara111de en ej oväsentlug utveckling: 
försiggått, men denna utveckling omfattar, som förut sagts, ej 
det nya systemets princip, vilken hela tiden bibehållits oföränd
rad', utan endast apparaternas dimensionering och konstruktion,. 

vilken naturligt nog rönt ·inJiytanld'e av gnisttelegrafiens u tveck
ling. Förefinnes icke samma föthållanden inom torpedvapnet 
med t. ex . alla de olika modellerna å torpederna? 

Det är oriktigt, då förfaltaren säger, att en större enh etlig
het beträffande apparaterna under avsevä rd kostnadsbesparing 
kunnat uppnås, om denna utveckling fått försiggå under en 
fullt avslutad seri·e försök, ty .skulle alla nu befintliga appara tel" 
änd'ras till d'en .s'ista typen, erfordras härför en kostnad av allra 
högst 15 % av anskaffningskostnaden, under det alt utförandet 
av en sådan serie av försök med därtill h örande för ändamålet 
extra utrustning av fartyg skulle dragit långt större kostnader. 

Vad angår enhetl igheten av apparaterna, torde ingen fl ott a
kunna Hippvisa större enhetlighet än den svenska. Skulle man 

offra ännu rme1'a på enhetligheten, bleve det på bekostnad av 
materielen, vilken måste fö.Jja med gnistteknikens utveckling,. 

annars· bleve den snart omodern och efterbliven. 
Beträffande författarens anmärkning, att materielen bort 

erhålla ·en större hållfasthet gent emot yttre åverkan, tor'de be-· 
höva påpekas, dels att de materialbrott som förekommit, kunn a· 
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hiiufiiras till två huvudorsaker , nämligen skakningar vid skoll
lossning och vårdslös behandling, dels att brott av den först-
11 ii umd'a orsaken har visat .sig kmmat förekommas genom ända
!ll ålsenlig montering och placering. Att materialskador av den 
senare or.saken knappast kunna förekommas genont en större 
hållfas thel har visat sig därav , att de av denna orsak uppkomna 

br'ol ten ·ingalunda alltid befunnits på ömtåliga konstruktions
delar utan på stäHen där hållfastheten betydligt överstiger exem
pehis den hos en så allmänt prövad apparat som våra vanliga 

telefoner. 
F örfallaren omnämner vidare, att en del haverier inträffat 

å ang ttnjbinerna, på grund av att de icke erhållit en omsorgsfull 
och sakkunnig skötsel. Om detta varit orsaken, måste man 
fråga sig, varför icke sakkunnig personal utbildats genom veder
börande departementschefs, i~nitiativ. Innan ångtm·binerna med 

ti ll hörande generatorer överfördes tiU maskinuppbörden, till
hörde de torped-uppbörden. 

Realiserandet av foTfattarens förslag till stark are konstruk
ti on å gniststräckorna torde icke vara att emotse förrän en ny 
metall av biltills okända egenskaper uppfunnits . För detta än
damål är nämligen silver den enda lämpliga metallen. 

H. M. Torpedbåt Sirius den 9 maj 1914. 

Nils ÅkerbTom. 
Kapten. 
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Olyckshändelser å undervattensbåtar. 

I första häftet av Tidskrift i Sjöväsendet för år 1914 före
kanuner en insändare med följande rubrik: 

»Kunna ytterligare anordningar vidtagas för räddande t av 
besättningarne å sjunkna undervattensbåtar? >> 

Insändaren framhåller hurusom >> i de flesta för att icke 
säga alla fallen har brist på luft utgjort dödsorsaken för den 
båten instängda besättningen >> . 

Om man skall hålla sig strängt till ordalydelsen avseT in
sändaren a11tså endast sådana olyckshändelser, där båten sjunkit 
till botten och icke av besättningen kunnat bringas till ytan med 
ombord befintliga hjälpmedel. Genomgår man de olyckshän
rlelser, som drabbat undervattensbåtar sedan deras förs ta före
komst i de moderna m-arinerna och till den dag som är, skall 
man finna, att olyckshändelser av detta slag varit relativt få. 
Med kännedom härom och sammanställt med det i art ikeln före
kommande yttrandet >> de a llt som oftast förekommande olyckor
na med undervatlensbålarne >> o. s. v. ligger det nära till hands 
all antaga , alt även andra .slag av olyckshändelser ~in sådana, 
där förlusten av människoliv varit förorsakad av brist på luft , 
föresvävat insändaren. Ehuru han även i fortsältningen endast 

talar om förenämnda slag av olyckshändelser, frestas man dock 
antaga, att en missuppfattning om arten och om fångel av olycks

h~inclelser å undervallensbålar förefinnes. Säkcrl är, a ll en dylik 
missuppfa ttning är mycket utbredd, och måhända del därfö r 
kunde vara av intresse aU med elen här omtalade insändaren 

som anledning n ågot närmare belysa hithörande fr ågor. 
Nedanstående utgör i huvudsak innehållet av cll föredrag 

h:1llet inför Sjöofficerss~illskapct i Slockholm och var skrivet, 

innan omniimnda b~ifle av tidskriflen utkom. 
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Man torde med bestämdhet kunna påslå, alt den allmänna 

upp fa Uningen är, at-t olyckshändelser å undervattensbåtar in
!riiffa betydligt oftare, än vad de i själva verket göra, om man 

niimligen tager hänsyn till, huru ofta de verkligen kunna hava 

tillf älle alt inträffa. Därmed menar jag sådana olyckshändelser, 
som inträffa, då undervattensbålen är i undervattensläge t. [ 
Frankrike t. ex. har man r~1knat ut, att uneler den tidrymd, som 
lem undervattensbåtar gått förlorade, hava omkring -!0,000 dyk
ningar med sådana företagits, alltså ett ingalunda nedslående 
:m lal olyckshändelser, huru sorgliga och omfattande de i och för 

sig iin hava vari t. 
Likaså torde föreställningen om omfattningen av förlusten 

av människoliv i fö-rhållande till elen å undervattensbåtar tj~inst
giirande personalen vara överdriven. Under perioden 1903-
1913, alllså 10 år, hava 261 man omkommit, häri inberäknat 

alla slag av olyckshändelser å undervaHensbåtar, även s::ldana 
som icke kunna anses direkt härröra från de egenh eter, som 
ii ro ulm~i rkande för undervattensbåten. Om man j~imför denna 

rörlustsiffra med hela antalet å undervattensbåtar tjänstgörande, 
skall man finna , att dödlighetsprocen len per år till följd a v 

uiyckshänclelser å undervallensbåtar uppgår till ungefär l , vil
ket ju år ganska ringa. 

Dessa falska föresiiiilningar hava nog sin grund i, a tt en h el 

del av de olyckshändelser, som förekomma i undervattensbåt
ljänsten, av elen stora allmänheten tänkas vara dir·ekl beroende 
av del för undervattensbålen säregna användningssättet. 

Så bör t. ex. icke alla gaso]inexplosioner, som medfört stora 
l"iirlusler av människoliv, skrivas direkt på undervattensbåtens 
kon to. Sådana kunna ju förekomma överallt, där gasolin- och 
bensinmoloPer anv~indas. Liknande är förhållandet med kolli 

sioner i övervattensläget, vartill vi här nedan skola ttterkomma. 
Om nu också föreställningarn-e om faran av undervattens

hat tjänsten liksom om omfattningen av förlusten av människoli v 
i fii rhållande till dem, som riskeras, äro överdrivna, så i.ir det 
dock tydligt, att tjänstgöringen å undervattensbåt medfört el t 
Ill ament av fara, som icke förefinnes å andra fartyg. Denna 
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fara består i, att man är innesluten i en båt, vars flytkraft är 

så mycket upphävd, att inträngandel av endast obetyd liga vat. 

tenkvanti teter bringar båten att sjunka, så fi·amt icke motver. 

kande åtgärdet' kunna vidtagas. 

Förutom den fara, som ligger häri, kommer den om.stän. 

digheten, att i båten inträngande saltvatten i de fl es ta fa ll med. 

för bildandet av giftiga gaser. Detta sker om saltvattnet kom. 

mer i beröring med accumulatorbatteriets elektrolyt-svavelsyra. 

Slutligen ä·l' faran för koHision vid undervattensnavigering 

större än vid gång under vanliga förhållanden och vid' inträffad 

koUision bliva följderna också i regel svåra och omfallande. 

För att få en uppfattning om .de verkliga faror, som äro 

förknippade med tjänstgöringen å undervattensbåtar, torde det 

vara lämpligt a tt något redogöra för de olika slag av olyckshän

dels-er, som kunna tänkas inträffa å undervattensbåtar samt 

samband därmed för inträffade sådana . 

De olyckshändelser, som kunna l~inkas inträffa, är'O : 

l) förorsakade av kollisi-oner i marschlägeL; 

2) förorsakade av kollisioner i undervattensläget ; 

3) av tekniska bristfälligheter eller felaktigt handhavande: 

4) explosioner. 

Olyckshän- Då vid behandling av ett ämne med titeln »>lyckshändelser 
delseråun- o el tt b "t ... lt "d f'"· k 
dervattens- a un el'va ens a ar» aven mryc' s sa ana, som orm·sa ·ats av 

båtar, fö ror- kollisioner, då resp. undervattensbåtar befunnit sig i marsch-
sak ade av 1.. t 1. d k l l ·· ·11 1 d tt 

kollisioner i a-ge , 1gger · en tan ·en -wns 'e nara h 1an s att an laga, a · 

marschläget. sådana olyckshändelse skulle anses vara på visst sätt förorsa

kade av de särskilda egenskaper, son-tundervattensbåten har a tt 

uppvisa i jämförelse med andm fartygstyper. Men detta är 

ingalunda förhållandet. Anledningen till att även sådana olycks

händelser i detta sammanhang behandlas är dels att få en full~ 

ständig överblick av alla de olyckshändelser, som inträfTat med 

och å undervattensbåtar, sedan dessa såsom krigsvapen införts 

i de mo-derna marinerna, och dels för alt visa huru i grund och 

hotten felaktig den föreställning ~ir, som vill göra gä llande, al l 

även nu nämnda slag av olyckshändelser skulle hava sin egent

liga grund i tmdervattensbåtens egenart. Förhållandet är ju 

nämligen det, alt när häl st en olyckshändelse a v vad slag det 
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1·nra må inträffar å undervattensbåtar, man oreflekterat och 

.okri tiskt .sätter den i samband med båtens egenskap av under

yntlensbåt, huru litet detta än må vara fa llet. Man läser en 

not is i dagspressen eller en redogörelse i facklitteraturen m ed 

rubriken »olyckshändelse å undervattensbåt», »Kollision m ed 

undervattensbåt >> eller något dylikt, och omedvetet fäsler man 

sig ,:id, att det just är en underuattensbåt, och kommer att bortse 

l'ran , alt följderna för eLL annal fartyg, en jagare eller en torped 

]Ja L i samma belägenhet, skulle blivit lika ödesdigra, i många 

fnll l;.anske mera vittgående. 

Som en bidragande orsak till detta sält att se och bedöma 

förhållandena är utan tvivel det faktum, att vid några tillfällen, 

dä kollision med undervattensbåt i marschläget ägt rum, för

lus ten av människoliv varit betydande, och alt de förolyckade 

Yid tillfället i fråga befunnit sig nere i bålen. 

Ta.b. I. 

Olyckshändelser å U. V.-båtar förorsakade av 
koll1sioner i marschläget 

Båt 

N an· al 
.A. 3. 
!Silur e 
jU. 4 
'Silur e 

Förlopp 

FR 03 Med bogserbåt, som sjönk 

E 03 , ångare, som måste sättas i land 

FR 03 , seglare, som sjönk 

T 05 , ångare, som skadades lindrigt 

FR 05 , Franska U. V. B. Triton 

Cigogne FR 09 
Rambala R 09 

, seglare, som fick svår läcka 

, slagskeppet Rostislaw 
C. II E 09 

JBonita A 10 
, ångare, som skadades obetydligt 

, moderf. Castine, som måste 
sättas i lan d 

l 

För~ust_ l Materialska
avmanm- d å U V B 

skoliv a' · · · 

17 man 

13 " 

Betydlig 
Ingen 

Betydlig 

l Obet;dlig å 
båda 

Obetydlig 
Sjönk 

,, 

:Uonge FR JO 

I

GerminalFR 10 
F'raneais FR 11 

, bogserbåt, som sattes i land 

1 
, fiskekutter, som skars i tu 

,, torpedbåt, som med svårighet! 

Obetydlig 
Ingen 

I
B. 2 
Cugn ot 
C. 5 
\V att 

E 12 
FR 13 

All3 
FR, lö 

kunde föras i docka 

, ångare 
, jagaren Dague, svårt läck 

,, ångare, svårt läck 

, Thermidor, ingen skada 

15 man 

" 
Sjönk 

Bogskada 

" 
" 
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Gå vi nu att gransl<a den här visade tabellen, som upptao, o-r 
de flesta kollisioner, som inträffat mellan en undervattensbåt 

·och ett annat fartyg, skola vi finna, att i de fl esta fall olycks

händelsei~ avlupit lyckligar e för undervattensbåten ~in för hans 

motpa rt. H ärifrån utgöra dock de tre ödesdigra fall, där si,ffror 

förekomma i k olumnen »förlust a v n11änniskoliv », e tt beklaaliat 
. o o 

undantag. Till dessa senare skola vi å terkomma här nedan. 

Förut har framhållits , att kollisioner med unclenattensbå

tar i m arschläge t icke hava n ågon direkt orsak i dessas egen

skap av und ervattensbå tar , och som skä l härför m å framhå llas, 

alt dessa, då de ha sin fulla fl ytkraft, äro väl synliga , hava goda 

manöveregenskaper och dessutom erbjuda möjligheter för till

räcldig och god utkik på i närheten varande farty g och alltså i 

detta h~i nseend e äro jäms tällda m ed andra fartyg. 

Härovan har' redan påpekats, att vid de fles ta kollisioner 

mellan underval tensbåt och annat fartyg nästan alltid elen förs t

nämnd e erhållit de mindre omfattande skadorna, vilket torde 

framgå av ett studium av tabellen. Anled ningen härtill ä r , a lt 

undervat tensbå ten föT att motstå valtentrycket å 50 it ()0 meter 

m ås te konstru era s synnerligen s tarkt och i varje fall betydligt 

starkare än fartyg uteslutande byggda för övervaUensfart . Den

na egenskap av synnerligen stark konstruktion kommer under

vattensbåten tillgodo så väl, då h an är den kolliderande, som då 

han blir koHicl'crad. 

Om nu sålunda på det h ela taget under,vattensbåten på 

grund av sin konstruktion vid en k ollision med anna t fartyg är 

den gynn samm are ställde, så förefinnes h ä r vidlag å andra sidan 

mellan den rena undervattensbåten och dykbåten en skillnad, 

som h ar sin orsak i dessas olika byggna.cJ'ssä lt. U Isättes nämli

gen en dykbå t !'ör kolli sion, har el en lång t s törre utsikt atl ska

dan skall bliva lindrig, ty den lwllidemncle skall fö rst bryta 

genom y tterskrovet och den innanför liggan de ballasttanken, 

innan tryckskrovet kan n ås, och de tta måste ju följaktligen all

lid m edföra att stöten mildras. Den rena undervattensbå ten 

däremot träffas vid en kolli sion alltid direkt å tryckskrovet 
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Om det här ovan sagda i allmänhet gäller, finnes det dock 

ett slag av kolli<sioner med undervatten sbåt i marschläge, som 

~r ödesdigert för denna, om nämligen det lwlliderancle fart yge ts 

stäv vid kollisionen åker upp på undervallensbåtens cylindriska 

skrov o·ch denn a tryckes ned av tyngden. Ar vi'd ett sådant 

tilUii. llc en eller Hera luckor öppna, är olyckan snart skedd . 

X ven härvidlag ät" det gynnsammare ställt för dykbå len än för 

den rena undervattensbåten , ty dels är flytkraften hos elen förra 

större, och del's utgör dess överbyggnad i alhnänh cl ett hinder 

för e tt dylikt uppåkand e. Vid' granskning av de fall av över

Yatlensk ollision er, som medfört förlust av människoliv sk ola Yi 

se sanningen hä rav. 

Na llen m ellan elen 14 och 15 juli 1909 blev engelska under

ra llensbåten C 11 överseglad ula nför Humherflodens m ynnin g 

aY en ångare. Dennas förstäv k örde upp på underva ttensbå tens 

sk ro v, l ryckte ned bålen, så att vatten kom in genomlut:kan , och 

båten s jönk , dragande m ed .sig i djupet 13 man , som befunna 

sig nere i bå ten. De a däck varand'e, 2 officerar'e och 1 man, 

hleYO räddade . 

Und er nä stan liknande förh ållanden blev elen tyska under

n ttt ensbåten U,. överseglad av en ångare i februari 1910. Kolli

sionen var synnerligen hMtig, enä r båda fartygen gingo med 

full fa rt. Ångaren skar igenom y llerskrovc t och r ände upp Lill 

midskepps p å undervattensbåten, .som tryckles ned, så att en 

aYsevärd vattenmängd togs in genom luck an. Hast igt nog kom

mo emellertid bålarne loss från varandra. Tack vare sin egen

ska p av dykbåt och därmed följande s lor reservflytkraft s jönk 

icke undervattensbåten. 

Den 4 oktober' 1912 var å ter en olycksdag för engelska flot

tan . T idigt på morgonen sagda dag blev undervall ensbå ten B~ 

överseglad av ty ska atlanterångaren Amerika. B2 gick i marsch

Iiiget m ed tända lanternor. Amerika träffade vid' tornet och 

baten sjönk omedelbart. Av den till 16 man uppgående besätt

ningen blev endast en, den ende, som befann sig å däck, räddad. 

.-\ lian lerångaren gick mod full fart , och uncl erva ttensbå len u pp-
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täcktes först då avståndet till densamma var 60 meter varr·· 
' c · or 

helt naturligt inga som hälst effektiva åtgärder att förhindra 
v en 

kollision kunde vidtagas. 

Vid ett hastigt genomläsande av dylika meddelanden lägger 
man ofrivilligt skulden till den stora förlusten av männi,skoliv 
just på det t:aktum, att det var en undervattensbåt, och man 
tänker föga på, huru förhållandena hade kunnat gestalta sig, Olll 

den som ut,s.a t tes för k1ollisionen varit en jagare eller torpedbåt. 
För att rätt bedöma denna sak vill jag framhålla, att kollisionen 
skedde under mörker, liksom också fallet var med C11 • Det var 
med andra OPd 'ljussignalerna, som synas lika bra från en un
dervattensbåt som från andra fartyg, som skulle förhind ra en 
ombordläggning. 

Ehuru icke direkt hörande till denna grupp av olyckshän
delser må dock här redogöras för den kollision, som på somma
ren 1909 ägde rum mellan slagskeppet Rostisla w och undervat
tensbåten Kambala. Denna senare blev under mörker under 
gång och m!ed till hälften fyllda tankar överseglad av Ros tislaw, 
som gick som andra fartyg i en kolonn å fyra fartyg. Om för
loppet berättas följande: Båtens manöver leddes från komman
dorummet med tillhjälp av periskopen av f1ottiljchefen. Hela 
besättningen, med undantag av fartygschefen, befann sig under 
däck. Anfall gjordes mot tetefartyget, och kollision undgicks 
endast genom chefens ingripande från däck . Då gir skulle gö
ras för att undvika 2. fartyget i formering.en, missuppfattades 
ordern av rorsmannen, och Kambala överseglades av detta, var
vid 17 man, alla utom chefen, omkommo. 

Olycks,hän- Om man sålunda på det hela taget kan anse, att olycks-
·delser a un- l .. d l f" l dd l Il' · ll b " t · dervatten s- 1an e ser o ra n e .. · a av (O Iswner n1e an undervatlens' a aJ 
håtar föror- sinsemellan eller mellan sådana och andra fartyg, då underval-
sakade av t b "t l f' · · hl'' 'l d ' l .. b de kollisioner i · ens a arne )e mna 's1g 1 marsc ag et, 1c 'e . 1re d aro eroen 

under- av undervattensbåtens säregna egenskaper', så är förhå llandet 
vattensläget. l lt t l' t d t l t l t d " l ·1·1· · · "ff .. 1 1e na ur 1g · ·e ra;: n1o sa t ·a, a ;:o JSJOner mtra a, na r ui -

dervattensbåtarne befinna sig i nedsänkt tillstånd. I själva sä t
tet för undervattensbåtens uppträdm1de ligger en stior r isk för 
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1,0 Jiis ioner, ty undel'vattensbåten synes ju antingen icke alls eller 
]J)oll till en ringa del, och dels äro observationerna från under
rattensbåtarue i hög grad' försvårade, då man endast har peri-
5kopet att tillgå. Vis5erligen har delta under de senaste åren 
unelergått betydliga förbättringar, men det inskränkta synfältet 
.och svårigheen i avståndsbedömnilllg kvarstå dock alltid. Huru 

rulliin:dade periskopen än bli, kommer man dock aldrig att med 
dem kunna verkställa observationer med samma säkerhet och 
Jä ll he t, som då man står på en brygga r,ela tivt högt upp och 
med fri utsikt åt alla håll. 

Visste man att kollisioner i övervattensläge av olika orsa
ker måste inträffa, så kunde man ock1så vara säker på alt ej 
bli va förskonad från dem under de försvårade förhållanden, 
som uppkomma i undervattensläget. Också hava under de år, 
som förflutit sedan undervattensbåten inrangerades i marinerna, 
en he1 rad av :sådana kollisioner intPäffat, flera av dem med 
iidPsdigra följder ,och stor förlust av männi,skoliv. Detta är 
också det slag av ol.yGk-shändelser, som icke kunna förekommas 
genom materielens förbättrande, utan torde man alltid få vara 
beredd på dem och i större antal ju mer1a omfattande och krigs
m;issiga Övningarne göras . 

Faran för undervattensbåten vid kollision i undervattens
Iii ge t består i, alt i de flesta fall bålen är så djupt nedsänkt, 
alt den träffas i sin öwe del och kommer under det kolLide
ra nde fartyget, och i sådant fall är nästan ingen räddning tänk· 
bar. 

Här skall något närmare redogöras för en del kollisioner, 
som inträffat under de senaste åren. 
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T.ab. II. 

Olyckshändelser å U. V.-båtar förorsakade 
kollisioner i u. v.-läget. 

av 

l l l 
Förlust l ~ 

Tid F ö r l o p p av män ni- Materia[. 
--------~r-~----------------------------l-~sk~u~l~iv skada 

Båt 

A. l 
Bonite 

El 04 Med ångare In maJ:-~ 
FR. OG ,, Suffren, som erhöll läcka Bogskada 

, 06 , Fr. U. V. B. Souffleur Obetydlig 
E 06 , ångare, som skada des obetydligt Tornet bort. " A. 9 

A. 8 E 07 ,, ångare 
Pluvoise' FR lU 

" " Bonite ,, 10 , Fr. U. V. B. Alose 
A. 3 E 12 , Kanonbitten Hazard 
Yendemi- l 

aire FR 12 , S:t Louis 

27 man 

14 man 

24 ,, 

slitet 
Blev läck 

Sjönk 
Obetydlig 

Sjönk l 
, 

Den engelska undervattensuå ten A1 skulle göra anfall mot 
en kryssare i närheten av Nabs fyrskepp och gick helt ned
sänkt efter atl föriSt hava gjorl observationer i periskope t. An
tagligen ha.de elen därvid även observerat en i 11ärheten befint
lig ångare samt dennas kurs. Då ångaren passerat fyrs keppet, 
ändrade den emellertid kurs, vilket icke observerades från un
dervaUellJsbåten. l nnan undervattensbåten An y o vi1sat perisko
pet, påseglades den av ångaren . Stöten LräfTacle vi.d tornet, och 
undervattensbåten kom under ångar en, och d~irmed var all 
u tsikt att åter komma upp till ytan borla. Bålen sjönk , och 
11 man gingo förlorade. Lä ckan var icke slor, och had e tor
nel kunnat avstängas från bå tens inre, m åhända båten skulle 
kunnat räddas. 

De i tabellen cl~irefter upptagna fyra kolhsionsfallen för
lupo utan förlust av m~inniskoliv. Vid kollisionen mellan Boni te 
och slagskeppet Sufl'ren var und ervaltensbi:tlen el en kollider'ancle, 
och tack vare .sin starka kons truktion slapp den så lindrigt 
undan. 

Samma skäl till skadans ringa om fa ttning å terfinner man 
vid ],olli.sionen mellan de båda undervattensbåtarne Bonite och 
Souffleur. 
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Vid kollisionen mellan den engelska undervattensbåten A" 
uc h en ångare fick undervattensbå~en tornet bortslitet, men Lack 
"are d en förändring, som man gjort efter erfarenheten med A1 , 

:Jll ~wstänga Lornet fPån båtens inre, kunde man bringa båten 
till ylan sedan ångaren passerat över densamma. 

F ranska undervattensbåten Phuviöse blev överseglad strax 
utanför inloppet till Calais av pos,tångaren Pas-de-Calais. Un 
derYa ttensbåten träffades akterut och erhöll en svår läcka, vil
],et gjor.de att båten omedelbart sjönk med akter,stä ven först. 
Förstäven syntes en kort stund ovan vattnet, men snart sjönk 
ii\·en den. Då båten bärgades, fann man främre luckan till 
hi:il flen öppen, vm·av man kan sluta sig till att besältningen 
sök l komrna ut den vägen. Samtliga ombord 27 man omkomllllo. 

Samma år, 1910, kolliderade åter två franska undervattens
bal ar, Bonile och Alose, i undervattens.liiget. E huru slö len var 
ganska häftig blevo följderna icke ödesdigra. 

I februar i 19l~k~lliderade den engel>ska undervattensbåten 
A,1 m ed kanonbåten Hazard och sjönk. A undervattensbå ten 
lw dt> man lorpedskjutning, och Hazard gick som mål. På 1,80'J 
nw ler från kanonbåten hade man sett periskopen. Efter verk
sl ii llcl obser,vation försvunna dessa . Man väntade att åter få se 
dem dyka upp på lämpligt avs tånd för torpedens avskjulande, 
men i ställe l erfor man undervattensbålens k oJli.sion med mål
f'ar l~·ge t. U nclervattensbåten träffade med tornet och erhöll, att 
döma av den ulströ1nmande luften, en betydlig läcka. Samtliga 
ombordvarande, 14 man, 01nkommo. Antagligen berodde kolli
.<s ionen på felbedömt avstånd. Vid til1fällel rådde snötjocka. 

Samma år i juni månad förlo,rnde den franska marinen en 
av sina undervattensbåtar genom kolli-sion. Undervallensbåten 
Vendcmiaire skulle u Lanför Cap la Hag u e anfalla III. slagskepps
eskadern. Från dennas telefa rtyg, S L Louis, uppliicktes rätt 
föru t på 100meters distans e tt periskop. St. Louis försökte ge
nom backning och gir alt undvika kollisione11 men lyckades ej. 
Under vattensbå len l'Päffades av des1s ram och erhöll en så kraf
t ig liicka, alt elen ögonb1icldigen sjönk och 24 man omkomma. 
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Som orsak till denna ,olyckshändel,se h ar man velat anu· 
d d o l · · 'k · f k · "' 'va e a 1ga pens ·open mom rans ·a marmen och håller före, att 
de ä ldre, ljusstarkare periskopen voro bättre. 

Tab. III. 

Olyckshändelser å U. V.-båtar uppkomna av tekniska 
orsaker eller på grund av felaktigt handhavande. 

Båt 

Delfin 

Förlopp 

R 04 Vatten genom luckan , förorsakad av 
passerande ångare 

Farfade t FR 05 V att en genom luckan 
A.S E05 " ,, 
Lutin 
u. 6 
u. 3 

FR 06 Bottenventil, kunde ej stängas 
J AP. 10 Ventil, som ej kunde stängas 

T 11 Slussventil, som ej kunde stängas 
Minaga 13 , " ,, " " 
A. 7 E 14 Obekant 

l För~.ust.l ~ 
avmann1· Materia]. 

skoliv skada -
24 man Sjönk 

14 , ,. 
10 

" " 16 , ,, 
14 

" ., 
3 

" " Sjönk, 
bärgades 

11 man Sjönk 

d
01

1
ycksåhän- I denna tabell äi'O sammanförda alla å undervattensbåtar 

e ser un- . 
dervattens förekomna olyckshändelser, som ick e förorsaka ts av kollisioner 

båtar , upp· i över- eller underva ttensläget eller av expl (lls ioner. 
k omna av · 
tekniska A v de i tabellen upptagna fallen är-o de li'e första - de 

bhritstfäl
1
h
1
·g- som ligga längst tillbaka i tiden - att hänföra till sådana, som 

e er e er . 
på grund av uppkommit, genom att materielen handhafts på ett felaktig t sätt, 

fe laktigt och i viss mån torde den längre ned förekommande olyck shän-
handhavan- o 

de. dietsen a Minoga kunn a hänföras till samma kategori. 
Den ryska undervattensbåten Delphin tillhörde en under

vattensbåtsk olavdelning, so:m . för övning var förlagd till Kron
s tadt. Man skulle visa eleverna, huru fyllningen av tankarna 
samt des.s•as utblå:sning försiggick . Den ena avdelningen efter 
den andl'a fick närvara ombord, och för tids vinnande länsades 
icke tankarne fullständigt efter varje uppstigning. F lytkraften 
var härigenom ringa. Fyllnilllgen började vid e tt tillfälle på nytt, 
innan si·sta man var nere genom luckan och denna alltså öppen
Av svallsjön från en passerande ångare förorsakades, a tt va ttell 
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jnk:om genom den öppna luckan. Man försökte genast stänga. 
denna, m.en härvid kom den under n ergång varande mannen 
n11ellan luckan och karmen, varför vattnet fortfor att rinna in 
och båten s jönk m ed sina 24 man, som samtliga omkmnmo. 
Denna stora förlust av männi1skoliv var alltså uteslutande bero
ende på bristande för,siktighet. 

Olyckshänd elsen å Farfadet utanför Bizer ta hade följande 
förlopp : Man höll p å a tt fylla tanka rne, under det a tt båten var 
under gång. Luckan var 11edan stängd, men man märkte, att 
den ej var fullkomligt tät . Detta sökte man avhjälpa gel1Jom 
att öppna den och å ter h a:sti:g t stänga den. Luckan, som öpp
nades ak teröver, slogs av vattens trömmen fullt öppen och vatt
net rrusade in . Man lyckades visserligen å ter s tänga den, men 
så mycket vatten hade redan kommit in, att n ågon fly tkraft ej' 
kunde ås tadkomma:s genom tanh: arnes utblåsning eller löskö
lens släppande, och båten sjönk på tämligen djupt vatten. 

Båten upptogs med pontonkranar från det närliggande var
vet, men under bärgningsarbetet inträffade många missöden ge
nom a tt lyftkettingarne brusLo m . nL, så att undervattensbåten 
ku nde införas i tol'rdocka förist på 11 :te dagen efter olycks
häude}sen. Ännu så ·sent .som 60 timmar efter olyckans inträf
kande kunde man höra livsteck en från de innestängda. Hade 
alltsa här lämplig bärgningsmaberiel funnits till hands, lider det 
ick e någo t tvivel, alt icke besättningen kunde bärgats. Den 
hemska olyck shändelsen m ed sin förlust av 14 människ oliv för
de de t goda med sig, att d en kom a tt utgöra signalen till ett 
närm are s tudium av bärgningsanmdningar för undervattens
båtar . 

Orsa ken till Farfadets unde rgång kan till skrivas vård slös
het, vilken bestod i att luckan öppnades på nytt, då b åten n ästan 
icke h ade någon fl ytkraft alls och dessutom befann sig under 
gång, men en bidragande 011sak var den opraktiska och h är 
Ödesclig r:a anordningen , a tt luckan öppnades akteröver och ick e, 
som den bort föröver. 

Den tredje undervattensbåtsolyck an, tillhörande denna 
grupp, var den som träffade den engelske undervattensbåten 
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As. Denne .. befann sig under gång med tankarue till häl f te 
fyllda, varfor den redan i marschläaet rino-a flytkr·,aft n 
• . . • . • , . b · b< · en var 

) tler_hgare decnnerad. Det oaktat voro luckorna öppna. Vi 
,en grr lades 110dret hårt över och till följd härav krängde båt d 
så att den inr'e 1sido.ns horizontela roder kom n~d i vattnet 0e~ 
verkade för n~dgång. Med öppna luckor gick bålen med' ~5 
man ombord trll botten. Chefen, som befann sig å däck, bley 
bortspolad, innan han kunde företaga något till förhindrande 
av katastrofen. 

Ä ven här kan ,man säga, att vårdslöshet var den huvudsak
liga orsaken, ty med så ringa flytkraft måste man vara beredd_ 
på alla eventualiteter'. 

Till samma slag av ·olyckshändelser som dessa tre bord" 
som redan förut nämnts, i viss mån den å ryska undervatten;: 
båten Minoga inträffade räknas , men på grund a1v det ensartade 
förloppet i övrigt med' den andra gruppens i denna avdelning, 
torde det vara enklal"'e alt skärskåda den i samband med dessa. 

Vi övergå alltså till en kort beskrivning över de o~yckor, 
som förorsakats av att vatten inträngt genom ventiler, som av 
en eller annan orsak icke kunnat stängas . 

Den föPs!a hände 1906 å franska undervattensbåten Lutin, 
som företog övningar utanför Bizerta . 

Man hade tagit in så mycket vatten i tankarne, att endast 
en obetydlig flytkraft återstod . I och för trimmens skull skulle 
en obetydlig vattenkvantitet intagas i aktra trimtanken. Då 
boltenventilen till denna skulle stängas, märkte man, att detta 
icke kunde göras fullständigt, och aktra trimtanken fylldes, vil
ket hade till följd, dels att reservflytkraften upphäYdes, och dels 
att båten fick betydlig aktertrim. Båten sjönk med aktern före, 
och när trim tankens vägg till följd av vattentrycket sprängdes, 
rusade vattnet in i båten, som inom kort helt och hållet fylldes. 
Härvid omkommo 16 man. 

År 191 O drabbades den japanska flottan a v förlus ten ~v 
undervattensbåten n:r 6. Därvid tillgick sålunda: Man höll på 
att intaga undervattensläget och skulle stänga slussventilen till 
Ventilat1onsanordningen. Stängningen vePkstälJdeS genol11 ell 
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ratt, som medelst en kedjeutväxling stod i samband med sluss
ventilen. Vid manövrerandel sprang kedjan. Ventilen sjäh 
var ej direkt åtkomlig, och att vatten strömmade in, upphävande 
all reservflytkraft, till följd varav båten sjönk. Djupet där 
den sjönk var 60 meter. Efter en stund lyckades man visserli
gen stänga sluss·en, men ,så mycket vatten hade Pedan kommit 
in, a tt flytkraft ej kunde åstadkommas. Samtliga ombord om
komm o genom gasförgiftning, d 'å saltvattnet kom in i batteriets 

celler . 
1911 i januari har tyska flottan att .anteckna sin första för

lll'st a v människoliv, föwrsakad av ,olycl;:shändelse å undervat· 
tensbå t. 

Undervattensbåten n:r 3, som tillhörde skolavdelninoen b , 

skulle företaga sin första dykning. H~l"'vid var slussventilen till 
ak tra v'entilationsmasten icke, !Såsom man trodde och den be
fi ntl iga visaren angav, stängd, och då däcket kom: under vatten, 
ström made detta in genom ett grenrör ned i gropen under d ur
ken, vilket gjorde, a t t ingen märkte något, förrän båten av obe
kant anledning fick aktertrim. Då h ade r·edan 22 ton vatten 
runnit in i båten. Sedan m an fått klart för sig var tilloppet 
fanns, sökte man stänga slussen, men lyckades ej - den var 
fastm stad och kunde icke röras vare sig fram eller tillbaka. 
Chefen blåste ut tankarne, men för m'ycket vatten hade redan 
kommit in för att åter kunna bringa båten till ytan. Allt vattnet 
samlades akter och steg över alla kontakter, förorsakande kort
slu tn ingar i batteriet. För att undgå de giftiga gaserna tog be
sättn ingen sin tillflykt i torpedrummet, s'Oln avstängdes från det 
övriga av båtens inre. Chefen, kommenderade officeren och en 
l1latros gingo upp i tornet för att med de där befintliga anord
ningarne .söka fol"tsätta utblåsningen. 

Besättningen i torpedrummet - 28 man -- blev sedan 
båten med pontonkranar höjts så mycket, att torpedt~1bernas 
stävluckor kommit över vattenytan , bärgad genom tuberna efter 
a tt h ava varit innestängda omkring 7 timmar. En tredjedel wv 
de bärgade VOl"'O medvetslösa. D.e tre i tornet innestängda blevo 
däremot icke räddade, utan omkommo av brist på luft. 

T idskri ft i Sjöväsendet. 25 
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Snarlik var .den olyckshändelse, som förra året drabbade: 

den ryska undervattensbålen Minoga utanför Libau. Den vat· 

färd.ig för dykning och under gång. Den förliga venlil>ations

venti,len var icke stängd och vatten kom in, båten fick för trim 

och fastnade i botten på omkring 10 meters djup. Man korn 

snart underfund med orsaken - en svängflagga hindrade ven

tilenls fullständiga stängande. Man fick bort den och lyckades 

stänga ventilen, men så mycket vatten hade redan k·ommi t in 

att båten genom utblåsning ej kunde bibringas flytkraft Frå~ 
det nä'm bredvid liggande fyrskeppet signalerades efter h jälp 

från varvet och med ponton- och lyftkranar kunde man h öja 

båten så mycket, att aktra luckan kom över vatten. Det var i 
sista stnnd. Alla ombordvarande voro medvets1ösa, men kunde 

genom lämplig behandling åter bringas till liv. 

Sistlidne januari månad medförde för engelska flottan fö r

lusten av undervattenbåten A7 , som den 16 i samma månad för'

lorades med 11 man ombord. Om anledningen till olyckan kän

ner man intet. Man var ombord sysselsatt med torpedskjut

ning. Då båten .efter beräknad tid icke kom upp, kastades från 

det konvojerande fartyget en boj på den plats, där den sist syn

tes, varefter hjälp tillkallades. N är bärgningsmaler~elen anlän

de var bojen bortdriven av vind och ström . Först efter fl era 

dagars sökande återfanns båten. Den hade sjunkit på 42 me ters 

djup och stod med akterstäven 6 meter ned i bottnen i en vin

kel av mera än 40°. Försöken att upptaga bålen hava icke 

krönts med framgång •och nu definitivt övergivits . Den 5 1nars 

hölls sorgegudstjänst på ;platsen, i' vilken 15 undervattensbå tar 

och 3 depåfartyg d'eltogo. 

I sanunanhaTig med detta slag av olyckshändelser må här 

nämnas några ord om de .förhållanden, som intPäda, då salt

valben konuner i beröring med elektrolyten i accumulatorbat
teriet . 

I alla hittills å undervattensbå tar brukliga accumulatorbat

terier utgöres elektrolyten av svavelsyra. När det i saltvattnet 

befinlliga koksaltet (clornatrium) blandas med svavelsyran, bil-
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das klorgas, som är giftig och redan är dödande, då den i luften 

ingår med ett par procent. Det är denna giftiga gas, som i all

månh et är så ödesdiger föt' besältningen på sjunkna undervat

tensbå tar, där icl•e döden förorsakats av drunkning och icke, 

son~ man ofta hör, att den inneslängda lufLmängden blivit för

skämd ge111om andningen. Förhållandet är nämligen det, alt 

man å en undervattensbåt, som sjunkit ·OCh av en eller annan 

anlecln•ing ej kan taga sig upp till ytan, och där icke accumu

latorbalteriet .och motorer: gjorts oanvändbara av inträngande 

saltvatten, i allmänhet torde med de medel, som finnas ombord, 

kunna inoni vissa gränser bortskaffa den förskämda luften och 

skaffa sig frisk sådan från högtrycksluftsystemet. Man kan 

nämligen släppa ut frisk luft från delta, så att ett visst över

tryck uppstår inuti båten och dä•refter med kompressionspum

pen komprimera, så att lufttrycket åter antager normalt värde, 

,·m·vid man sänder den sålunda komprimerade luften till viss 

del a v luftkärlssystemet. 
I intet av ovan relatemde fall har döden heller inträtt en

das t genom brist på frisk luft, utan genom att luften förgiftats, 

med undantag för de tre männen å u3 'och antagligen även å 

Farfadet. Men å andra sidan rmåste också medgivas, att det 

nog ytterligt sällan kan inträffa, att de för verkställande av 

ovannämnda opePation behövliga organen kunna funktionera 

och man icke samtidigt kan taga upp båten till ytan. Men 

det kan dock inträffa. 

De å undervalensbåtar förekommande .explosionerna lam- Olyckshän-
. . . delser å un-

na vara av två slag, dels gasolm- eller benzmexploswner och dervattens· 

dels knaJla-asexplosioner. båtar föror-
.? .. .. . .. sakade av 

ne forstnamncia uppkomtna dangenom, att bransld, gaso- explosioner. 

lin eller benzin, förgasar i van1ig temperatur, och den uppkom-

na gasen bildat' med luft en mycket explosiv blandning, som 

enda•st behöver en elektrisk gnis la för att antändas. Med den 

Inångfald elektriska maskiner, som finnas ombord å undervat-

tensbåtar, finnes ju nästan alltid detta villkor uppfyllt. Just 

på grund av explosionsfaran har man nu så gott som på alla 
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-håll frångått motorer med bränsle av angivet slag och övergått 
'till såd'ana med tunga oljO'l', där visserligen faran icke är an_ 

., deles upphävd men mycket begränsad. 

Under den period, som de lättflyktiga oljorna användes 
· som bränsle ombord å undervattensbåtarne, inträffade emeller
:tid ett flertal explosioner, medförande rätt avsevärd förlust av 
människoliv. Den mest ödesdigra av dessa explosioner var den 
å italienska undervattensbåten Foca, där 13 man dödades och 
7 svårt sårades. I allt hava omkring ett 30-tal dödsfall för
Ol'sakats av gasolinexplosioner. 

Knallgasexplosioner. 

Vid slutet av uppladdningen a·v ett accumulalorbatteri fri
:göras syrgas och vätgas, smn lämna batteriet och med luften 
,och med varandra ingå den blandning, som ä•r bekant under 
namnet knallgas. Denna gas är mycket explosiv, och följderna 
·;vid inträffad explosion mycket förödande. För gasens antänd
_ning fordras blott en elektrisk gnista. Knallgasexplosioner hava 
::förekommit flera gånger ombord å undervattensbåtar, men lyck
ligtvis avlupit utan att någon människa behövt sätta livet till, 
,men däremot hava de materiella förlusterna varit betydande. 

Härmed skulle vi hava genomgått de olika slag av olycks
händelser, som kunna inträffa å undervattensbåtar. Om man 
nu ser risken och faran av tjänsten å undervatte111sbåtar i belys
ningen av de hittills inträffade och här ovan relaterade olycks
händelser, måste man medgiva, att den allmänna föreställnin
:gen varit fö·rrvillad i sitt omdöme. Ty en stor del av de ovan 
omtalade olyckshändelserna behöva icke nödvändigtvis sam
manhänga med undervattensbåtens väsen. I flera fall, där be
tydlig förlust av människoliv förekommit, har orsaken varit 
vårdslöshet eller bristande kännedom om materielens handte
rande. Så var förhållandet med Kambala, Delphin, Farfadel 
och i viss mån även med Minoga och Pluviöse. 

Ju mera erfarenheten vid1gas och ju mera de tekniska 
hjälpmedlen utvecklas, desto mindre torde risken bliva. om 
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0 å så antalet olyckshändelser ko-mmer att minskas, skola de · 
ctock alltid förekomma, ty Ined m era fullkomnad materiel stäl
Ias n ya fordringa·r på omfattningen i dess användning . 

Vi skola nu övergå att något vidröra vad som åtgjorts för · 
att förebygga olyckshändelser samt om dessa inträffat för att. 
begränsa deras omfång. 

Härvid kan man göra en uppdelning i tre grupper': Den 
förs ta gruppen skulle då omfatta: 

l. Alla de kontroll- och säkerhetsanordningar, som äro 
~1 \Sedda att förhindra, att olyckor över huvud tagel kunna före 
kom m·a. 

Till denna grupp höra då först och främst läsningsanord
ningar. I de moderna und'ervaltensbåtarne kunna ballasttan
karue tömmas antingen genom pumpning eller utblåsning .. 
Pumpningen kan verkställas antingen med elektriskt drivna 
pum par eller med handpumpar. På .senare tid har man ned -
lagt allt ·större on_!~org på u tv eddandet a v luftblåsningssyste
mel, som numera erbjuder en hög grad av säkerhet. :\1an låter 
nämligen så stor del av ballasttankeune som möjligt hava vat
trnventilerna öppna vid nedsänkt läge och den enda manöver, 
man har att ulföra för att betydligt lälla båten, är alt släppa 
pa luft från höglryckssystemel. Även har man infört automa
tiskt verkande luftutblåsning, som är så inrättad, att utblås
n ingen träder i f\unktion, då båten uppnår ett visst för dess håll
barhet kritiskt djup. 

De flesta moderna undervattensbåtar äro försedda med 
fi illbar lösköl, så fastgjord, att den inifrån kan losskastas med 
ett enkelt handgrepp. Genom kölens losskastande minskas bå
lens vikt. 

Ett led i att försöka förel,omma olyckshäncl'elser är, all 
tankarue göras sä starka , att de kunna motstå trycket pä myc
kl·t stora djup, och därigenom möjliggöres också deras utbläsanck 
[la samma djup. Man fordrar, att de skola kunna tåla ett val
len tryck av 40 a 60 meter. För att försäkra sig om, att dessa 
ford ringar uppfyllas, provas båtarue i regel innan de inträ.da i 
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tjänstgöring. Detta har hittills varit brukligt att verkställa "e , b -

nom att båtarnc utan besältning nedsänkas till molsvarande 

djup. Detta förfaringssäll, som helt naturligt är både tidsödan
de och förenat med stor risk - det kan ju hända , alt något 
springer hick och bålen vallenfylles-kan man numera undgå 

genom tillkomsten av s. le provdod:or, som äro så anordnade 
alt båtarne i dem kunna utifrån uts~ittas för tryck, samtid ig; 

som noggmnna observa tioner med avseende å täthet och h åll
fasthet kunna verkställas. 

Till denna grupp kunna des·sutom hänföras alla dc olika 
slag av instrument, som visa båtens djup- och horizontalläge. 
Genom observationer å dessa kunna sådana ål!::'ärder vidta<sas 

v ;:, ' 

som ~iro avsedd'a alt förhindra, att kritiska lägen uppkomma . 
För att förhindra saltvattens inträngande i ballePiet in

bygges delta numera valtent~ilt, om så av lwnstrnklionshänsyn 
låter sig göra. I allmänhet försöker man även placera batte
riet mellan valLentäta skolt, som i möjligaste mån ~iven skola 
utes tänga de giftiga gaserna, om vatten kommi.t in. Emellertid 

medgiver båtens konstruktion icke alltid dessa anordningar. 
Man har därför sökt nå m ålet på andra viigar. Man lå ter va rje 
cell vara vattentält tillsluten upptill och inför i ventilationsled

ningen från cellerna ventiler, s.om öppna för tryck inift··ån cel
len men sluta sig för tryck utifrån . Ett annat förslag är a tt 
vid befarad övcrsviimning av salytvatten släppa på fiirskvatten 
från undervattensbåtens färskvattentank till cellerna, va•dge
nom saltvattnet skulle ulcsl~ingas och endast långsamt, på grund 
:w sin .större tyngd, kunna komma in. 

II. Den andra gruppen utgör sådana anordningar, som 

iiro avsedda att uppeh ålla livet på besältningen i en sjunken 
und cn 'altensb:JL, till dess hjiilp kan komma utifrån, ävensom 
såda na anordningar, som medgiva föl' besättningen att Him na 
elen sjunkna bålen . 

För att uppnå det förra har man uppdelat unelervattens

båten i fl era sinsemellan medelst Yaltentiita skolt :'\!skilda rum, 

för att möjliggöra fiir bcsiittningen att söka skydd i någon del 
av båten, som bliYil oberörd av elen inträffade olyckan. Gäller 
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.det a lt kvarstanna någon längre tid, mnan hjälpen utifrå n an
liin cler, insläHer sig fr ågan om huru frisk luft skall kunna er
ballas och den förskämda bortskaffas. I det föregående har 

nii mnls hurusom fall kunna tänkas inträffa, då den saken kan 
klaras med de ·i vanliga fall ombord befintliga medlen. Men 

.oftas t torde detta nog icke vara fallet, utan man fåt' tänka sig 
en annan lösning av frågan. Driigerwcrke i Li.ibeck har löst 

den på det sättet, att i bå ten inbygges en anläggning, som på 
kemisk väg binder det utandade kolsyret och samtidigt fr'i

giir syre i tillräcldig grad. Anläggningen är emellertid både 
tung och kräYer utrymme. För en båt av Hvalens dimensio
ner beräknas den kräva 2 1j 2 ton i vikt och 4 m' i utrynun e. 

Samma firma tillverkar ä•ven s. k. kalipalroner, s•om göra sam
ma tjänst som ovan omtalaJde anli.iggning. Andningen verk
·stiilles genom slang, som är fasts a ll å patronen, och varj e patron 
riickel' omkring 2 a 3 timmar. Den kan förmedelst häng.slen 
bitras av den som använder den. Ett annat sätt att tillföra en 
innestängd unclerv::JJjensbåtsbesättning Juft är följande: På 
Yissa ställen finnes å ytterskrovet förskruvningar, vilka av dy
kare utifrån äro åtkomliga . De förekomma parvis, den ·ena 
fö rbind es m ed en slang med en ·dykm··epump vid vallenytan, 
som genom slangen nedpumpar fri·sk luft. Den andra förskruv
ningen sättes ävenledes m edelst en slang i förbindelse med yttre 
atmosHiren . Med pumpnnig underhålles nu i båten elt lite t 
iivrtryck, som verkar därhän att den förskämda luften tryckes 

ut genom den slang, som ·slår' i förbindelse med yllre atmos
fä ren. Denna anordning, som ju till fullo överensstämmer m ed 

insi.indarens förslag, finnes å våra nndervattensbålar. Slangar
na iiro armerade för atl förhindra, a lt de av vattentrycket skola 

klämmas ihop. 
Dc häl' ovan omtalade kalipatronerna av Drägers tillverk

ning användes av de 28 man , som voro innestängda i torped
rummet å tyska underYattensbå len n:r 3, och tack vare dem 

kunde de h ålla ut i 7 timmar. 
Dessa ~iro i korthet d 'e olika system, som föreslagit s alt 

kom ma till användning för alt hålla besid tningen i en -s junken 

unclen ·altensbål vid liv , till dess hjälp hinner anlända. 
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Fall kunna ju emeller tid in träffa , då ingen hjälp är att 
vänta utifrån , antingen ber'oende på att den s junkna undervat
tensbåten e j observerats eller a tt lämplig bärgningsmateriel ej 
finnes att tillgå inom elen lid , som besättningen kan hålla si" 
vid liv. inne i båten . Man har därför ,sökt att på olika sät~ 
anordna så, alt besättningen kan lämna båten. I Frankrike 
pågår sedan en tid tillbaka försök med att göra en del av båten 
löstagbar och så att h ela besättningen •skulle kunna gå in i den
na delen, inifrån lossgöra den och till följd av dess flytkraft 
stiga till y tan. Huru långt man kommit med dessa försök är 
icke känt, m en tydligt är, a ll därvidlag en h el del tekniska svå
righeter äro att övervinna, samt att systemet h elt säkert icke 
kan, även om frågan är teknis kt löst, inpassas på båtar med ett 
relativt litet tontal. 

I England och Tyskland har man gått in för ntt använda 
s. k. Tärclidningshjälmar. I det förstnämnda Iandels m arin an
vändas hjälmar av Siebe och Gormans konstPukt1on. Hjälmen 
trädes över huvudet och är tillräckligt stor att m edgiva huvu
dets fria rörelser. Den fo rtsättes nedåt över skuldror och liv 
av en jacka av s tarkt vattentätt tyg. Inuti finnas kemiska 
in.grediens.er, som m edgiva andning under ,omkring en timmas 
tid. Dräkten ger, så länge den å hjälmen befintliga glasventi
len är stängd, tillräddig fl ytkraft för bäraren. Dräkten kan 
påtagas på cirka 1i2 minut. Hjähnarne äro upphängda på be
s tämda platser i båtarne, där man anordnat så, a lt en Juftdyna 
komm er a lt uppslä, då vattnet intränger. Om besättningen 
tvingas att lämna båten på grund av giftiga gaser eller att bå
ten fylles m ed vatten, gå de till s ina anvisade platser och påtaga 
dräkterna. Först måste dock valten und er alla förhållanden 
in släppas i båten fö r a tt m öjliggöra luckans öppnande. Då 
va ttnet intränger, pressas luften vid hjäillnarnes upphängnings
plats ihop till dess a tt trycket bliver' lika m ed vattentrycket. 
När nu vatten tryck et ini bålen är lika m ed det trianför varande, 
kan luckan öppnas och besättnil11gen gå ut. På grund av d räk
tens flytkraft komm a de så upp till vattenytan. Sedan y tan 
~ir uppnådd, kan ven tilen i hjälmen öppnas. Härvid upphör 
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c] od : flylkraften, men en sådan anordning är vid tagen, alt bära
ren själv kan blåsa u pp väs ten, så a tt den verkar som flytboj _ 

Tyska marinen använder räddningsdräkter av ungefär lik 
nande konstruktion. Huvudet är här emellertid fritt. Näs
öppningen stänges med en särskild klämmare. Den tyska r~idd 

ningsdräkten fordmr icke de ovan omtalade luftgömmorna fö r 
sin mw~indnin g, vilket måste betecknas som en given fördel, 
ty de t är j u icke all tid s ag l, att undervattensbåten sjunker i 
et t sådant läge, att luftgömmorna bli effektiva. 

Vid användandet av den tyska hjälmen tillgår på följande 
sä tt : Sedan man satt båtens inre i förbi ndelse med y ttre sjön 
pi1 sä tt som ovan beskrivits , upps1iippes en boj m ed vid fästad 
i meter uppstucken sladd. En och en eller två tillsamman gå 
nu uppåt och stanna på vissa föreskrivna djup för att ackomode
rn andningen efter trycket. Man stannar, om begynnelsedjupet 
är 30 meter, först på 20 meter i 2 minuter, 2 minuter på 15· 
meter sam t vid 6 m eter under 5 minuter, varefter man går upp· 
till y tan, tager bort numstyck et och flyter på västen. 

Att an vändandet av dessa rädningsr.esurser kräver en utom
ordentlig övning, känn edom om båten och en överväldigande 
kallblodighet torde vam lätt alt inse. 

III. Vi skulle så vara inne på den tredje gruppen , omfa t
tande anordningar fö-r att lyfla en sjunken undervattensbåt och 
dennas besä ttning. 

Genom de inom de utländska marinerna inträffad e olycks
hii nclels·erna med undervalensbåtar kom m an snart till insikt 
om, a tt särskild bärgningsmateriel vaT önsk värd och behövlig. 
I synnerhet gav den misslyck ade bärgningen av Farfadet en 
kraft ig impu1s å t dessa önskemål. 

E huru Tyskland var den av stormakterna, som sis t började 
införa undervattensbåtar i s in marin , var det dock detta land 
som fö.rst hade ett bärgningsfartyg för undervattensbå taT fär 
dig t. 1906 var elen förs ta tysk a undervattensbåten färdig och 
drct därpå bärgningsfartyget Vulkan. Den är byggd i tvänn c-
111ed varandra förbundna halvor<, mellan vilka den bärgade un -
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·dervaltensbåten avses att hissas så högt, att den konnner ll1ed 
däck ovan vatten. Den har en lyftkraft av 500 ton, som lyftas 
25 meter per timma. Vulkan har egen maskin. 1912 påbörja
des eU andra dylikt fartyg med .större lyftkraft. 

Franknike har sedan 1912 ett liknande fartyg om 2,400 
ton under byggnad. Dess lyftkraft är avsedd att bliva 1,000 
lon Lill 50 meter. Del har ingen egen maskin. 

Inom engelska flottan användas bärgningspråmar med upp 
till 1,200 tons lyftkraft. Den sj.unlma båten hissas upp under 
pråmen och stannar mol urhålkningar i pråmens botten. Prå
men tages sedan i docka, båten fims ned å blocken och dock
ning på vanligt sätt kan sed'an göras. I England användas dess
utom läktare, tillriggade på ungefärligen liknande sätt, med en 
lyftkraft av mellan 270 och 450 ton. 

För att fortast möjligt kunna lyfta en sjunken undervat
tensbåt äro dessa numera alltid försedda med ett flertal kraf
tiga lyftbyglar, som på olika sätt äro fästade till överbyggnad 
och skrov. För att möj·liggöra lyftandel av båtar, som sjunkit 
på så stort djup, att icke dykare kunna nedgå, finnas i närheten 
av lyftbyglarne anbragta bojar, som inifrån båten kunna loss
göras. Till dessa bojar fästas sladdar, som genomgå lyftbyg: 
larne. Då bojen utlöses, stiger .den till följd av flytkraften till 
.vtan och medför sladden . Med tillhjälp av denna kan nu 
Eimplig kabel eller ketting för båtens lyftande manas genom 
byglame. 

För att markera platsen, där en undervattensbåt sjunkit, 
äro undervallensbåtarne försedda med en eller Hera bojar, som 
kunna utlösas inifrån bålen. Ini bojen finnes telefon, va rige
nom förbindelse kan upprättas. Inom några mariner apteras 
även ljus i bojen för alt under mörker visa på densamma. Som
liga telefonbojar äro dessutom försedda med en armerad gull11-
mislang, som rullas av, då bojen flyter upp till ytan. Genom 
denna slang är meningen att kunna nedföra mat i flytande 
form till de i den sjunkna undervalenshälen varande. 

Efter Pluviöseolyckan finnes i franska marinen föreskrivet, 
::1tt varje undervattensbåt skall förses med tre telefonbojar och 
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:att dessa skola vara så anordnade, att de med säkerhet utlösas 
:iivcn om undervattensbåten är i en vinkel av 45 °. 

I Frankrike har man anställt försök med att lyfta en sjun
ken undervattensbåt med tygbal\onger, som inifrån båten fyllas 
med 1uft. Dc förvaras hopsluvade i överbyggnaden under luc
J.;or, som vid användning inifrån kunna öppnas. Man påstår 

.sig hava erhållit goda resultat. 
Det fartyg, pråm eller läktare, som skall vara lämpat att 

bärga en sjunken undervattensbåt med någon utsikt att bärg
nin gen skall kunna verkstimas inmn den tidrymd, som besätt
ningen efter olyckshändelse kan tänkas leva, bör kunna verk
sitilla lyftningen från 50 meters djup ·och i ett tag utan att ny 
påslagning behöver göras. Pontoner äro alltså aHdeles oan
vändbara, om man satt ,sig ett sådant mål före. Så framt icke 
alldeles särskilda förhållanden äro rådande med avseende å djup 
och närhet till varv. Såclana förhållanden äro till finnandes i 
Oresund, d'är även de danska myndigheterna gjort överrenskom
melse med privat ]Järgningsbolag om tillhandahållande av pon
toner. Då och då företagas övningar med bärgning av under
\' ::Jltensbåtar, och skall man enligt ullålande ernått synnerligen 

l illfredss tällande res ul ta t. 
Vid en sammanfattning av ovanstående angående olycks

!Jiindelser å under:vatten:sbåtar samt bärgningsanordningarnc 

torde kunna framhållas: 
De olyckshändelser, som verkligen hava sin grund i under

vattensbåtens egenart, äro lå111gt mindre talrika, än vad man är 
böjd att tro. Med teknikens utveckling komma anledningarne 
till desamma att alltmera försvinna. Härifrån utgöra dock 
kollisionerna i undervattensläget ett undantag, då med ökad 
cch utsträckt användbarhet större fordringar komma alt stäl
l:ls på undervatlensbåtarne. 

Det bästa medlet aH söka begränsa olyckshändelserna är 
att söka i möjligaste mån utveckla de organ, som kunna för

hinrim olyckorna att inträffa. 
Räddningshjälmarne ingiva icke mycket förtroende, på 

gr und av de ofantligt stora svårigheter, under vilka de skola 

:r1 n v~indas. 
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Med tillgång på lämpliga bärgningsfartyg låter sig väl e
11 

sjunken undervattensbåt bärgas, men om den innestängda be
sättningen skall kunna räddas till livet fordras, att så många 
gynnsamma omständigheter inträfl'a, att det torde bliva ytter
ligt sällsynt; platsen för olyckshändelsen skall hastigt b estä111_ 

mas, djupet får ej vara för stort, bärgningsmaterielen skall vara 
till hands samt slutligen gynnsamma väderleksförhållanden 
råda. 

Men då dessa lyckliga omständigheter kunna inträfl'a, så 
fordrar rättfär!digheten, att sådan bärgningsmateriel finnes att 
tillgå , och den moraliska betydelsen av dess förefintlighet är 
även en faktor att räkna med. 

Vad nu slutligen bärgningsutsikterna för sjunkna under
vattensbåtar hos oss angå1\ .så torde de vara mindre goda, på 
grund av djupförhållandena. Hos oss gäller därför i än högre 
grad att söka utveckla de organ hos undervattensbåtarne, som 
kunna förhindra olyckshändelser. Ett led i detta förekmnman-· 
de av olyckshändelse är en målmedveten, genomgående, men 
på samma gång försiktigt bedriven övning av personalen. 

Få vi den och god materiel, så måhända vi även framdeles. 
skola bliva förskonade 'från sådana olyckshändelser å våra un
dervattensbåtar, att de medföra förlust av människoliv. 
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Meddelande från främmande 
. 

m arm er. 

Ryssland. 

MariniJOlitik. Östersjön. Enligt tidningsuppgifter har cluman 

anta git det s. k. stora programmet, som numera uppgives år 1930 

omfatta: 

2 st. eskadrar, varelera bestående av: 

8 slags~eQp_ + 2 i reserv, 

4 slagkryssare + 2 i reserv, 

10 lätta kryssare, 

36 jagare + 18 i r eserv, 

12 undervattensbåtar + 6 reserv. 

Vidare skall detta program nu hava uppdelats i 3 >>små program», 

Yarde ra omfattande en period av 5 å r, och skall dumarr redan hant 

anta git programmet för perioden 1915-1920. 

De för detta program nödväneliga penningmedlen komma troligen 

t'j att äskas förrän i höst e ller början av nästa år. 

Nybyggnad. Samtliga i Sv. Havet under byggnad varande dreacl

noughts äro nu sjösatta. Enligt uppgift skall man hr"va påbörjat ett 

fjärde fartyg av samma dimensioner, »lmperatritsa J elisabeta>>. Där

jämte gå rykten att man beslutat påbörja 2 slagkryssare för Sv. Havet 

nv Berodins typ. 

De hos Schichau uneler byggnad varande små kryssarna få an

orllningar för utläggning av minor, likaså de för Sv. Havet avseelda 

jaga rna. 
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Personal. Till chef för marinens gencralst :1b har utnämnts ,,. le e-
amiral Russin. 

Till chef 

Stetsenko. 

för marinens huvudstab har utnämnts Yiceamira] 

I Sevastopol skall upprättas en sjökadettkår orn 4 klasser om

fattande 500 kad etter. Det förefa ller som om man hade för avsikt 

att till Sc,vastopol förlägga dc 4 första klasserna av sjökrigsskolan 

samt att man vill i S :t Petersburg behålla de 3 s. k. specialklasserna. 

För byggnader, båtar m . m. till kadetternas förfogande äskas c:a 7 1;, 
mill. rubel. 

Flygväsende. Ilja Muromets och de uneler byggnad varande stonL 

aeroplanen (10? eller 5) av samma typ skola stationeras i Libau. 

De nyare planen få 6 motorer med var sin propeller. Ilja 

Muromets har nu 4 st. motorer, därav 2 st. a 115 hkr. och 2 st. å 19Q. 

hkr. Alla dessa plan lära skola monteras å flöttörcr; en åtgä rd , som 

skarpt kritiserats i L e Temps. 

Bestyckning. BPstyckningen å Borodinoldassen iir nu definitivt. 

fastställd till 12 st. 35,u cm. k. och 20 st. 130 mm. k. per f a rt,yg. De 

s. k. lätta kryssarna {it 7,200-7,400 tons) få en bestyckning av 15 st.. 

130 mm. och 4 st. 63 mm. aeroplankanonPr per fartyg. Aeroplan

kanoner skola även uppställas på Gangutklassen, Boroclinokla ssen, de· 

nya slagskeppen i Sv. I-lavet och dP nya jagarna. (Dc sista få l kanon 

per båt). 

ÖYningar. östersjöflottans övningar började dc första dagarna i 

maj och pågå till början av oktober. 

200-års jubileum. DPn 28 juli (rysk stil) kommer 200-å rsjubileet 

av slaget vid Hangöudcl (Ehrcnskölcls strid mot ryska galerflottan un

rler t sar P etPrs befäl) att f iras med en stor flottrevy, varvid man hop

pas, att elen nya dreaclnoughten >> Gangut» (ryskt uttal för Hangöuclcl} 

skall kunna deltaga. 
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Tyskland. 

Bildande av en 2:a uvb.-flottilj. 1 juli innevarand e år kommer 

att bi ldas en 2:a uvb.-flottilj, bestående av förut befintliga 3. samt ny

bildade 4. uvb.-hal vflottiljerna. 

Kryssaren Stettin kommer att tilldelas elen nya uvb.-flottiljen. 

Omflyttning av fartyg mellan ::\ord sjö- och östcrsjöstationcrna .. 

Frå n Nordsjö- till östersjöstationen har överflyttats slagskeppen 

,,Friedrich der Grosse>>, >>Kaiser>>, »Kaiserim>, >> König Albert», >>Prinz

rcg. Luitpold>> samt från östersjö- till N ordsjöstationerna kryssarn a 

>>Köln>>, Breslau>> och >>Kolberg>>. 

:England. 

Gunlayers' test. Uneler skolskjutningarna 1913 avlossades 4,094 

skott, varav 2,072 triiffar, utgörande en träffprocent av 50,"'. Femton 

kanontyper ha använts, och resultatet för varje typ ställer sig såsom 

JWdanståencle tabell utvisar: 

13,5 tum 
l2 
12 
lO 
9,2 » 

0,2 
7,5 
7,5 
7,5 
6 
(; 

4 
G 
4,7 
4 

Kanontyp 

(Edward VII och senare) .... ., ... .. . 
(Före Edward VII) ..... ........ .... .. . 

( dubbeltorn J ......... ... ....... .. ....... . 
( enkeltorn) ...... .. ... .......... ......... 

1 (Märke II) ... .. . .. ... . ... ..... .......... .. . 
1 ( '' I) ....................... . .. . ..... . 

( III och IV) .... .... . ........ . 
B . L. XI och XIII ............ .... . . .. . 
B. L . VII » VII ......... .... ....... . 
B. L ... .. ... ... . .... .......... ...... ....... . 

Q. F. ·················· ·· · ······ ···· ······· · 
Q. F . ... ... ........... ....... ..... . ....... . . 
Q. F . ..... . .. .. .... ... . .... ................ . 

Antal 
skott 

171 
214 
13 
10 
55 

102 
38 
19 
48 

225 
604 

1860 

119 
328 
285 

Antal l träff Procent 

114 
110 

5 
4 

23 
60 
26 

4 
26 

120 
257 

1031 
61 
94 

137 

66,66 

51,40 
38,4() 
40,oo 
41,81 

58,82 
68,42 
21,05 
54, l G 

53,33 
42,54 
55,34 
51,26 
28,65 
48,07 
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Försiktighetsåtgärder beträffande signalböcker. På grund av 

förövad stöld av en signalbok ombord å H. M. S. Queen har order Ut

färdats, att en officer skall inspektera signalböckerna 2 gånger orn 

dagen, både ombord å fartyg och i etablissement på land, för att till se 

att alla finnas på sin plats i oskadat skick. 

Olja till flottan. Engelska amiralitetet har för en summ a av 1: 
:2,200,000 förvärvat majoriteten i The Anglo-Persi an O il Company och 

].;:ontrollerar sålunda bolagets oljefyndigheter, vilka äro sprielda över 

huvudsakligen södra, men även delvis de nordligare delarna av Persien. 

Eöpet motiveras såsom nödvändigt för att säkerställa engelska flottans 

oljcbehov. Utan tvivel kommer det att föranleda en ny överenskom

melse rörande intressesfärer i Persien mellan England-Ryssland, vil

ken torde följ as med intresse av Sver ige. 

N a vy Estimotes för 1914/15 äro de största anslag som hittills 

begärts för engelska flottan, och uppgå i sin helhet till f, 51,550,000 
fördela de enligt ned anstående: 

Votes 

A I. Numbers. 

Total number of officers, seamens, Boys, Coast 

Guard och Royal marines ........... . 

II. Eftective Services. 

1. \Vages. etc. of officers, seamen, Boys. 

Coast Guard, and Eoyal marines 

2. Victuall ing and Olothing for the navy .. 

3. Medical Establishmcnts and services 

4. Civi l ians employecl on Fleet services 

5. Educational Services ....... . ... . .. ... . 

6. Scientific Services 

7. Royal naval Reserves . .......... .. .. .. . 

1914-1915 1913-1914 

Total 

number 

151,000 

8,800,000 

3,092,000 

292,100 

115,300 

175,000 

64,700 

489,900 

Total 

numb er 

146,000 

8,399,200 

2,930,000 

272,200 

99,500 

159,900 

66,200 

476,000 
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s. Shipbuilding, Repairs, maintenance, etc. 
Scction I. PersonneJ ................. . 3,989,800 4,063,100 

II. Materiel ................... . 7,087,400 5,851,600 

'' III. Contract Work ........ ... .. . 14,287,800 12,226,300 

9. N ayal armaments ..................... . 5,544,300 4,396,000 

JO. Works, Duildings, and Repairs at Home 
and Abroad ....... . ... ..... . . .. ..... . 3,595,500 3,448,000 

H . Miscc ll aneous EHccti ve SerYiccs .. .. . .. . 523,700 494,600 

1~. Aclmiralty office . ................ ... ... . 483,500 450,000 
--------------------------

Total Effective Services 48,541,000 43,332,400 

III. Non-E/fectire Service. 

1:1 . Half Pay and retircd Pay .... . ... . .... . 1,003,700 1,005,800 

14. N a\'al a n d marin e Pensions, Gratui ties 
anrl Compassionate Allowances . .. .... . 1,605,900 1,562,100 

1G. Civil Superannuation, Cornpensation Allo-
wances and Gratuities ..... . .. ..... .. . 399,400 • 409,000 

---------------------------
Total ~on Effcctivc Services 3,009,000 2,976,900 

Grand Total 5J ,550,000 46,309,300 

): y byggnadsprogrammet omfattar: 4 slagskepp, 4 kryssare, 12 
cl(·stroyers och undervattensbåtar m. rn. 3 av slagskeppen bliva av 
Hoy al Sovcreign-i:ypcn, och med de 5 föregående av samma typ er
lu\ lles såhLnda tvä divisioner, det fjärde fartyget blir av Qnecn Elisa
lwth-typPn (mc~d endast olje-eldning) . 

Dc fyra slagskepp, som skola byggas efte r j 914-15 års program, 

skola kallas 

llcnown (bygges av Fairfcld and C:o) 

llepulse ( )) )) Palmer) 
Resistance ( )) Devon port) 
Agincourt ( )) )) l~ortsmouth). 

Um1ena1tens1Jiltspl·ogTammet. f, l ,150,000 är begärt för byggande 
a1• u.-v.-båtar, vilkas deplacement och stridsvärde är i ständigt stigande. 
l 'r rsonalcn för u .-v.båtstjänsten uppgår f. n. till 268 officerare och 
8.000 man. 

Tidskrift i Sjöväsendet. 26 
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l<'lygvä.sendet. Engelska marinen äger f . n . 103 flygplan, varav 

62 hydroplan ; 5 flygstation er äro upprät tade, t vå under anläggning 

och personalen uppgår till c :a 180 officerare och 1,400- 1,500 man. 

H ydroplanen, vilka uppnått on elistans av 120 sjömil, kunna an. 

vänelas för dag- eller nattflygning och äro utrustade med gnist

apparater. 

Luftskeppens antal, inberäknat uneler byggnad varande, är 15. 

l•'örsöksmobilisering. I st. f. krigsövningar skall försök smobilise

ring verkställa s, omfatt ande 3. :Flottan. R eserverna inkallas fö r detta 

ändamål uneler 11 dagar i juli rnånacl. 

Italien. 

Fartygsbyggnader. Från säker källa har meddelats, att det första 

av de italienska slagskeppen av det nya programmot har påbörj ats i 

Spezia. Ryktet, som emellertid ej ännu bekräftats, låter troligt, om 

man utgår från det faktum, at t kontrakton beträffande artill eri och 

pansar till de nya fartygen uppgjordes redan för någon tid sedan. 

Fartygen skola förses med 15-turns kanoner och förvänta s få en fart 

av 24-25 knop. Medel till byggandet av 4 sådana fartyg beviljades 

förr a året av det italienska parlamentet. 

Signor Ulivis uppfinning. D e nya experiment, som nyligen före

tagits i Florens med Sig. Ulivis ultra-violetb. strålar, är av stort in·· 

trosso. Det framgår emellertid ej av ingångna meddelanden huruvida 

det funnits någon särskild m ekanism i de minor, som bringat s till 

explosion genom strålarn as inverkan. Om så är, förringas uppfin

ningens värde, men om den däremot kornmer explosiva ämnen att 

exploder a utan särskild appar at, är det möj ligt att den kommer att 

bliva - undervattensbåtens svu rna fiende. Minorna, som voro fö r

ankrade i Arnofl oden, br ingades till explosion på Hl,, km. avstånd-
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Provtur med jagare. J ag aren >>Aucl aoe>> byggd av Orlando, h ar 

{öreh1git synnerligen lyck ade prO\·ture r. Deplacement : 680 t on , längd: 

:3:)\) '',- f ot , bredd: 23 fot, kontrakterad maski nstyrka : 15,000 hkr. vid 30 

knops fart , brän sle : endast olja. Under on 3 t immArs fullkr afts prov 

utn'cklacle m askinen 20,000 hkr. Medelhastighoten var 35,, knop, 

maximumhastighet en 36,, knop. Bränsleförbrukningen understeg av

sn ·ärt den k ontrak t erade gränsen, och res ulta tet är så mycket m er 

anmärkningsYärt som hög sjö rådde under provturen . Turbinerna ar 

bf'la de mycket jämnt, och Yicl full h ast ighet fa nns oj on t illst ymm else 

ti ll vibration. 

Grekland. 

Am erikanska ~l ::_g_::keppen >>Iclaho >> och >> Mississippi >> ha försålts 

t ill Grekland och t orde inom elen närmaste ticlen komma att anträda 

n ·san t i ll :J!Ieclelhavet. Fartygen äro byggda år 1905, ha ett deplace

ment av 1.4.700 ton. Bestyckning: 4 st. 30,, cm. L/45, 8 st. 20,, cm. 

L 45, 8 st. 17,s cm. J.,/45, 12 st. 9,, cm. L/50, samt 2 st. 53 mm. torped

t uber. 

En Dreadnought som födelsedagsgåva. En nationalinsamling å 

kon ungens födelsedag igångsattes till byggandet av en Dreadnought, 

som skulle benämr1as >> Constantine ». Hittills ha redan E 1,200,000 in

hri ngats. Grekland har dessutom tvenne Dreaclnoughts uneler byggnad , 

St1 lamis vid Vulkanvarvet i Stettin och elen andra i Saint-N azaire 

l<'rankrike. En kryssare om 5,400 ton och 4 jagare äro beställda i 

England. 
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Turkiet. 

Sex jag·are beställda. Brittiska syndikatet - M.essrs. Vickers 

Barrow, och Messrs. Armstrong, \~Thitworth and C :o, Elswick - ä~ 
vilka anförtrotts byggandet av slagskepp och andra krigsfartyg för 

den turkiska flottans räkning, har, påstås det, träffat avtal med Messrs. 

Hawthomc, Leslic and C:o, och Mcssrs. Stcphenson, Hebburn-on-Tyne, 

att dessa firmor skola bygga sex torpedjagare för don turkiska flottans 

räkning. 

Österrike. 

Enligt meddelande skall kölen till 4 nya Österrike-U n gerska 

Dreadnoughts sträckas i höst. M an hoppas, att en av dessa skall 

kunna löpa a'v stapeln nästa år. 

27 nya aeroplan skola bctällas på en gång, och Aviation Corps 

Staffs numerär kommer att ökas från 12 officerare och 5 underofficerare 

till 60 officerare och 120 underofficerare . 

-- 365 -

Innehåll i åtskilliga maritima och krigsvetenskap
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M. G. s., sid. 514. 
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Kungjorda patentansökningar. 

(;\1eddelat genom Th. \ V am:·inskys Patentby rå, Stockholm). 

Datum. Uppfinningens ar t. l n~~~~i~r. l 
----~----~------------------------------1 

l 3276/11 l 25/4 

2/5 

9J5 

766/12 l 

968Jl3 
1875110 

3188/1 J 

1340/13 

307/14 

325/14 

2298/12 

2067/10 l 

Anordning vid eld vapen. A. W. Schwarzlose, 
Charlotten burg, Tysldand. 

Projektil för eldvapen. J. A. Hill , Scheffield, 
England. 

Bajonettlås. D. V. Berlin, Stockholm . 
Kopplingsanordning för elektriska signalanlägg

ningar. A. Golds tein , N e"·york, Nordamerikas 
Förenta Stater. 

L jussignalerings:otpparat. Svenska Aktie bolaget 
Gasaccumul ator, Stockholm. 

Undervattensbåt försedd m e<l ano rdning för ut-
läggning av minor. Chantiers & Ateliers, 
Augustin, Nonmmd, Le Havre, Frankrike . 

Undervattensbåt med inrättning för utläggnin g 
av minor. Fried. Krupp Aktiengesellschaft 
Germaniawerft, Kiel-Gaa1·den , Tyskland. 

Inrättning för v.tblåsning av undervattensbåtars 
dyktankar. Fried. Krupp Aktiengesellschaft, 
Germaniawerft, Kiel-Gaarden, Tyskland. 

Säkringsanordn ing för avtryckaren vid rekyllad
dare. vVaffenfabrik Manser Ak tiengesellschaft ,

1 Oberndorf aJN Tyskland. 
Drivanordning fö r luftfarkoster . P. J{]arhol111 ,1 

Karlstad. 

--
- 373 -

1 G/5 2475/11 Anordning för segelfarkos ter. J. \liT atz, Stock-

30/5 297Jl2 

701 /12 

1038/12 

107/13 

1055/12 

3017/12 

2106/1 3 

2346/13 

6/6 3361 /10 

i777f13 

2729fl2 

13;6 ~OG/12 

3149/12 

» 3278jl2 

1045/ 13 

1l43/13 

holm .. 
Anordning för förstöring av torpednät. (Tillägg 

till patentet N:o 343GG). Whitehead & C:o, 
Akti engesell schaft, Fiume, U ngern . 

Skrov för und ervattensbåtar. Electric Boat Co m
pany, New-York. Nord a.rnerikas Förenta Stater. 

R iktanordning för torpedutskjutningsrör. Elec
tric Boat Company, New-York, Nordam erikas 
Förenta Stater. 

Säkringsanordnin g för avtryckaren vid avfyr
ningsanordningar för SJOminor. Vi ckers .Limi- ~ 
ted, London , England. 

Patronband för automatiska skjutvapen. N. Björ
gum, Kristiania, Norge. 

Anordning för att automatiskt inrikta och avfyra 
skjutvapen. G. A . Schering, Stockholm. 

Tidrör med lång bränntid. Rheini sche Metall
waaren- und :M.aschinenfa brik. Di'lsseldorf-De

- 1::'ndorf. 'rys klancl. 
Automatiskt gevär med av överrör och stock be

stående pipbek!ädnad. P. Mauser, Obernclorf 
a jN. 'ryskland. l 

Anordning för upptagande av sjunket virke och 
dylikt. (Tillägg till patentet Xo 34586). C. J. 
N auc!t\r, Falun . 

Förankringsan ordning Yid nndervattensminor. 
Societe Harl e & C:o, Paris, Frankrike. 

Drivplan m ed jalusiartade klaffar för lu ftske pp, 
flygmaskiner och vatten fartyg. Luftschiffsan
tri eb Gesellschaft m. b. H., B erlin. 

Unclervattensmina. C. P. J. Carteron, Sevran
Livry (Seine-et-Oise ), Frankrike. 

Propeller. L. Manblanc & N. L allie, Nantes, 
Frankrike. 

Undervatten smina. A. J. von Stockum, Rij swijk, 
Holland. 

Patron magasin för repeter- eller automatiska ge
vär. Pabrique Nati onale d'Armes de Guene, 
Herstal lez Liege, Belgien. 

Artilleripjäs med ett eller flera bieldrör. Schnei
der & C:o. Paris, ·Fran krike. 
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~====~====~========================~ 

13/Ei 25fl0j13 

27/6 3089j13 
4/7 711/l:J 

3139/12 

107/3 

18/7 1486/13 
25/7 970/12 

236Gj!2 

120/14 

1/8 15Ml/13 

15/8 443/13 

22/8 65/14 

10Gj14 
29/8 3172/10 

33131/2 

1735/13 

» G63j14 

519 1953/12 

Artilleripjäs med glidande eldrör. Rheinische 
Metallwaaren- und Maschinenfabrik, Dilsseldorf .. 
Derendorf, 'l'yskland. 

Du b bel båt. H. Svensson, Göteborg. 
Anordning för utvisande av sjunkna fartygs läge 

och underlättande av deras npptR.gande. L. A. 
J. Lecluc, Tours, Frankrike. 

Anordning vid drivinrättning för båtar. P . G. 
H. Hallongren, Stockholm. 

Säkringsanordning för avtrycli:aren vid avfy
ringsanordningar för sjöminor. Vickers Limi
tecl, London. 

Flytmina. E. L. Rinmann, Stockholm. 
Elektraanordning för strllkastare, projektio ns

apparater och dylikt. Physikalisch-technisches 
Laboratoriurn. G. m. b. H. M.einingen, och 
Körting und Mathisen A/G, Leutzen b ei 
Leipzig. 

Anordning vid manövrering av ängfartyg. Ak
tiebolaget N avigator, Stockholm. 

Anordning vid eldvapen med glidande eldrör. 
Rheinische Metallwaren· und Maschinenfabrik, 
Dt1sseldorf-Derendorf. Tyskland. 

Varnings- och signalapparat. C . . T. Davoust, Sim
rishamn. 

Anordning vid drivinrättningar för båtar. C. A. 
Hult och O. W. Hult, Stockholm. 

Anordning för inriktning och stöttning av fartyg 
vid torrsättning. A. F. ·Wiking, Stockholm. 

Sprängämne. J. E. Holmberg, Upsala. 
Anordning vid apparater för uppmätning av av

ståndet från ett fartygs kurslinje till ett syn
ligt fast föremål. K. J. A. N ordeman, Årsunda. 

Perkussionsrör. Fried. Krupp AjG, Essen-Ruhr, 
Tyskland. 

Artilleripjäs med eldrörsrekyl och hjullavett. 
Fried. Krupp AjG. Essen-Ruhr, Tyskland. 

Pivåartilleripjäs. Fried. Krupp A/G, Essen-Ruhr, 
Tyskland. 

Upphängningsanordning för utom bords motorer. 
C. A. H ult och O. W. Hult, Stockholm. 

5/9 21.0;14 

2087/11 

308fij13 

12/9 1238/12 

2139/ lB 

315Gj12 

10G/13 

2769/13 

19/9 1687/13 
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Bogseringskrok · B. Schtltte, Hasbergen bei Del
menshorst in Oldenburg, Tyskland. 

K:ctnonmekanism. Schneider & C:ie, Le Creusot, 
Frankrike. 

Kikare-riktinstrument för Artilleripjäser. Fried. 
Krupp Aktiengesellschaft, Essen-Ruhr, Tysk
land. 

Anordning för överförande av elektriska signaler! 
med stor kapaeitet. J. Gott, Brighton, Sussex, 

England. \ 
Mottagareapparat för elektriska vågor. F. Schnei

der, Fulda, Tyskland. 
Apparat för telefonering utan tråd. Compagnie 

Generale Radiotelegraphique, Paris, Frankrike. 
Anordning vid sjöminor. Viekm·s Limited, Lon

don, England. 
Tändanordning för undervatten sminor. Vi ekers 

Limited, London. 
Omkastningsanordning för propelleraxlar. S. H., 

Stoffel oeh H. J . J. J ans sen, Delft, Holland. 
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Rustade och till rustning anbefallda sjöstyrkor 
och fartyg. 

Skolesl•;:adern. 

(5/n.) 

Pansarbåten Göta. 

Eskaderchef: kommendören af Klint; flaggadjutantcr: kapte

nerna Yon Fiandt och Palm; stabsingenjör : mariningenjören a1· 2:a gr. 

Undberg; stabsintcndent : marinintendenten av :2:a gr. Ilalldin. 

Fartygschef: kommendörkaptenen av 2:a gr. Ericson; sekond : 

k<tptenen Tollstcn; officer : underlöjtnanten D. H . Lindbe rg; fa rtygs· 

läkare : marinläkaren Settcrbom. 

Pansarbåten Dristigheten. 

Fartygschef : kommendö rk aptenen av 1: a gr. Eneström; sekond : 

kaptenen Maijström; officer : underlöjtnanten E. Linder; fartygsingen

jör : ex. mariningenjören Holmberg; fartygsintcnclent: ma rinunderin

t endenten F reidcnfelt; f a rtygsläkarc : marinläkarstipcndiatcn över stat 

Jarl. 
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Torpedkryssaren Clas Uggla. 

Fartygschef: kaptenen dc Ch ::unps : officer: unelerlöjtnanten 1. A. 

l( nmmel. 
Jagaren Hugin. 

Fartygschef: kaptenen Lindström; oi'ficer : underlöjtnanten Si-

1n onf'son. 
Kanonbåten Skagul. 

Fart_~·gscllcf : kaptenen Malmgren: officcnll'c: löjtnanterna T. A. 
]lnm rncl (målofficer) och A. ~~Tachtlll c i stc>r. 

Torpedbåten PHseus. 

F a rlygschcf: kaptenen ''Tijkma r k. 

Instruk tionsbefii l : 

Kapte nerna Syhamkr och Er i k son : löjtnanterna Ekcroth och 
Almgren : unelerlöjtnanterna Eckcrström, \V ahlqYi st, Iledbe rg och 

Ström. 
Signalsl,;:olan. 

('/,). 

Chef: k nptenen G. Ekelund. 

- lnstruktionsbefiil : 

Löjtnanterna Braunerhielm, Ekrbohm. Burman och Lundqvist; 
mil lerlöjtnanterna );. A. Broms och Tholander. 

Pansarbåten Ulf. 

('",, en wck<I S expC'clition.) 

Fartygschef : kapten en Braunt•rhiclm: officer: unele rlöjtnanten 

Ekelund . 

ma n. 

Pansarbåten Söhe. 

Fartygschef: kaptenen Stackt•\1: ofCiccr : unelerlöjtnant en Kan-

Toqwdbåten Altair. 

(Den "'i• Pn 1· c•ckn s pxpeLl it ion.) 

Fartygschef : kaptPn t•n S1·inhuhurl. 

Torpedbåten Argo. 

Fartygschef : löjtnantPn LilliPhöök. 

'l'orpedbåten Antares. 

T' H rtc·gschd : kaptPncn S. 1. ''T i ho m . 

Torpedbåten A rctmus. 

F::rtygschd : löjh1ani r n Blomh:o rg. 




