1913.
76:e årgången.
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Berättelse
över Kungl. Örlogsmannasällskap ets verksamhet under det förflutna arbetsåret.

Sällskap et har Yarit samlat till 8 ordinarie sammant6iden ,
id avgivits 5 årsber ii ttelser, n ~i mlig e n:
en l >> Bestyckning och BeYiipning >> a,· ledamo ten Ericson :
tv å i >> MinY~isende och Elektroteknik>> av ledamöterna Key
'o<· h Grafström ;
en i >> Torpcdväsencl e >> av ledamot en l\. P:n Rosensvärd
-,a m t
en i >> H~ilso - och SjukYårcl» av ledamolen Nilson, varjämte
led a moten von Otler jämligt bes tämmelserna i par. 31 uli Säll.,ka pets stadgar avgivit ett anförande ang:l.encle >> Personalorga nis a tionen inom en kuslfästning >> .
Ledamoten Nordenfelt har bestritt redaktörsbefallningen
J,ir Sällskapets tidskrift, vilken utgivits efter samma plan, som
un der föregåe nd e å r.
En tävlingsskrift har till Sällskapet inlämnats, nämligen
ll uru böra flottans Lorp eclfartyg, strategiskt och taktiskt sett,
a n ,·ii n das i krig och k unna dc nu varande torpedfartygstyperna
i a lla avseenden fylla de uppg ifter, som böra tillkomma ,denna
{Il'] av den sjögåe.ncle materi elen eller iiro väsentliga föränclrin ;,a r beträffande d enna materiel erforderliga och i så fall vilka ? "
De nna tävlingsskrift, vilk en Sällskapet belönat med sin m edalj
i sih·er, är skriven av kapt en en vid Kungl. Flottan H. Åkermark.
\<I l'\

'l ids k?·ift i Sjövii~e nrl e t.

35
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Inom Sällskapet hava följande förändringar äg t rum:
Med döden avgått:
Hedersledamöter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2
Arbetande ledamot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
l
Summa

:J

Tillkommit:
Hedersledamot:
Marinöverläkaren K. L. Rudberg.
Arbetande ledamöterna:
Kaptenen vid Kungl. Flottan Ch. L. dc Champs,
Mariningenjören J. Lindbcck,
Kaptenen vid flottan G. S. N. de Broen,
Oversten i Kustartilleriet, friherre H. G. M. \Vrangel ,
Kommendörkaptenen R. G. Liepe samt
Kaptenen vid flottan A. E. Tyden.
Korresponderande ledamöterna:
Civilingenjören G. Lindmark och
Oversten vid Karlskrona Grenadjärregemente A. A.
Meister.
För n~irvarande utgöres Sällskapet av:
Förste Hedersledamöter . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hedersledamöter, svenske . . . . . . . . . . . . . . . .
11tländske . . . . . . . . . . . . . .
.\rbelande ledamöter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1\:orresponderande ledamöter, svenske . . . . .
utländske . ...

3
41
2
78

l fl

))

Summa 148
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Aminnelsetal
( l'ppHista vid f irand et av Kungl. Orlogsma nnasä llskapd s högtidsdag
den J5 no n 'tnber :191a av sckrctcnll'cn l c cl~mot c n
frihe rr e L. Al.-eThie /'111 ).

Herr ordförande!
Yline H errar!
Un der det sistför l'lutna arb ets året hava lrc Kungl. Ö rl ogsma nnasällskape ls ledamöt er för alltid läm na t dess krets niinJ Jigcn h edersledamöte rna amiral Augu st F r edrik Hjalmar Klintlwrg och f. d. kommendiiren Gustaf Emanu el Ulff samt arbeta nde ledam o ten L el. m a rindirektören , friherre Erik Oswald
Toll.

t
August Fredrik Hjalmar Klintberg.

AUGUST FREDRIK HJALMAR KLINTBERG.

u·,ddcs den 8 september 1835 uti Fa rsl ena socke n uti Stockh olm s
liin. Hans fö räldra r voro kyrk oh erd en i nyssniimnda socken
Cml Ferdinand Klintberg och dennes maka , född Hnng.
H jalmar Kliritb ergs ba r ndomshem 1mclergick Lid igt en slor
om v~ilvning , ty r edan vid sex års [tider förlorade han sin fade r.
Fru Kl intberg flytlad e da in till S lackholm och hiirmecl kan man
siiga all Hjalmars viixlnnde livssaga tog sin egentli ga början.
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Luslen för sjön spårades redan tidigt hos gossen; stark och abel vinglig d re f den honom snart all få sin vilja igenom, och mo.
dern lät honom därför som ung pojke få medfölja ett segelfartyg. Många voro de besvärligheter, som under denna han s
första resa mötte honom, och slutligen frös skutan fast i ÖsterS.Jon. Men pojken hade gott gry, trots allt ont, han fick slita
salt hågen för sjölivet kvar; han hade gjort sitt val för livet
·och vid 16 års ålder, år 1851, blev han antagen som kadett vid
Karlberg, varifrån han som sekondlöjtnant vid flottan utexaminerades 1856. Vad den ticlen fordrade av sjöofficeren var
framföralll praktisk sjömanskap, och Klintberg tog därför i
likhet med så många andra, unga sjöofficerare, anställning i
handelsflottan. Under åren 1856~1859 seglade han nu mest i
Ostindiska och Kinesiska farvatten, till en början å briggen
Atlanta, men sedan detta fartyg liclit skeppsbrott å andra fa rtyg,
.och det var härunder han förvärvade sig de grundliga sjöm anna·egenskaper, vilka senare i livet voro för honom utmärkande.
Aren 1859~1862 finna vi honom åter i militärtjänst, m ed
kommenderingar å kanonjollar samt även å korvetterna Naja.den och Lagerbjelke. Men Klintberg hade redan andats för
mycket av dc stora havens salta fläktar' för att ej åter lockas
cditut, och detta i förening med hans intresse för det sjömili tära yrket gjorde, att han sökte, och 1862 fick anställning, i
engelska flottan.
Under de första åren i engelsk tjäns t förde Klintberg dagboksanteclmingar, vilka amiralinnan Klintberg benäge t ställt
till förfogande. Anteckningarne äro för vidlyftiga för att i sin
helhet återgivas, men några utdrag ur desamma ä ro såvä l av
·stort allmänt och militärt intresse, som ock belysande fö r att
förstå Klintbergs gedigna karaktär. Vad därför här nedan sägs
om Klintbergs tjänst i engelska flottan, är i huvudsak hämtat
från hans egen penna.
Den 17 april 1863 k om Klintberg till London och begav sig
samma dag till Amiralitetet för att söka erhålla kommendering
å något fartyg, destinerat till Kina. I-lans önskan villfors em el]ertid ej, men han blev i stället kommenderad å fregatten Cn -

-

549-

r> 1cao, vilken under Commodore, Sir William \\Tisemans befäl,
sku lle avgå till Australien. Curacao var av ungefär samma slor]l' k som den svenska korvetten Eugenie och förde 23 kanoner.
Klintberg var i mönsterrullan uppförd som supernumary Midshi pma n, men erhöll dock särskill medgivande att messa i officcrsmessen. Hytt fick han emell ertid ej; han fick bo i kista
och ligga i koj. Den 25 maj gick fregallen till segels från Spit)lt'ads redd, och Klintberg säger därom följande: >>hur allt
sk ulle bliva i ordning var mig en gåta och ej heller voro vi
L'idigt mitt svenska begrepp om saken i något säniir segelklart
-,1, id. , men gå skulle vi, och kl. 10 r. m. kom amiralen ombord
lm att inspektera oss. 15 man felades i vår besMlningsstyrka
och så telegraferades till Victory, som genast sände ut del begä rda antalet. Att så där utan vidare förberedelse bliva siincl
ul på en 4 års resa m~tste kännas ganska eget, men folket kommo alla glada och nöjda ut till oss, som om det endast varit
!raga om några få dagars resa >>, Klintberg blev nu på egen
begäran insatt som backsofficer mHler löjtnant Hill. Uneler
nä rm ast föregående tid hade han flitigt sökt göra sig förtrogen
med engelska sjötermer, men fann till sin stora bestörtning, att
ha n vid tillsegelsgåendet ej begrep en enda given order, men säger
lmn: »saken är den att dessa goda engelsmän stava på ett siitt,
men ullala på ett annat». Efter en stormig resa anlände frega tten i början av september till Sydney, inskeppade här ett
dd acheme nt om 250 man av 12. linjeregementet och a''gick
til l New Zealancl, där uppror utbrutit.
New Zealancl upptäcktes 1642 av Tasman, och ett århundra de därefter, 1769 , logs landet i besittning för engelska kron>ms räkning a,· Captain Cook. Engelsmännen syntes då ej
ha n1 sal t stort värde på kolonien, ty dess första guverniir anlimcle först 1840 till New Zealancls östra kust, där engelska
ila ggan hissades . . Historien l'iirmiiler all guvernören i Svdne~·
ryldesvis hiirt att lransm~innen åmnade sända en eskader till
ii,t rne från Nya Caledonien, i avsikt att ta ga dem i besittning;
\'ngelsmännen skyndade sig då all detachera ett rartyg Lill Ne"
Zealancl och lyckades ii ven hi n n a !"öre sina kon k ur ren Ler, \·ilka
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med o förrätta l ärende m ås te å tervända. Förhållandet mellan
nybyggarne och maorerna hade i det hela varit gott, och engelsmän och europeer voro i början värderade av infödingarn e.
Kränkning av jordäganderätten började dock så smån ingom
giva anledning till tvister och dessa tntngo slutligen maorerna
att gripa till vapen.
Kriget gällde nu närmast besillningstagandet av landet
vVaitari, av vilket engelsmännen genom köp lyckats förvärva en
del. All försäljning a v jord var dock enligt maorernas lagar
förbjuden, den tillhörde ej individen utan stammen, de fader och moderlösa. Oroligheter utbröto , provinsen förkla r ades i
belägringstillstånd, och engelska trupper besatte Jandet ifråga.
Den 2 oktober 1863 anlände Curacao till Aukland, efte r en
överresa , som av Klintb erg skildras som en av de oangenämaste
han någonsin gjort. Maorerna till antal av 2-10,000 hade intagit en starkt befäslad ställning vid Mere-Mere, beläget vid floden \Vaikato . Nedanför Mere-Mere hade den engelska arm en
slagit Higer; dess styrka utgjord es av c:a 5,000 man regulier a
trupper, 10,000 man volontiers samt 500 matroser, och sistnämnda aYd elning skulle förstärkas av Curacaos folk . Landstigningstruppen var delad i tv å divisioner, va rdera om c:a 100
man ; Klintberg tjänstgjorde som äldste plutonchef vid a ndra
divisionen. Den 18 oktober på morgon en ägde landstignin gen
rum och marschen anträddes uneler h}i ll ande regn och storm
till en plats kallad Onehunga. Triingen var ej stor, bekvämlighelerna för trupp och befäl de minsta möjliga, v~igarne voro
uppblötta och marschen ble,· under d y lika förh å lland en synner ligen nnsträngande. I slutet av oktober befann sig styrkan i
Drury, varifrån den briit upp elen 29, ::IIILFimt under de svåraste \äderleks förh ålland en. Klintbergs pliktkänsla, goda lynne
och s inn e för sann humor hjälpte honom dock över alla vidrigheter, och hnn skildrar på ett torr -roli gt sätt marschen, med
Commandern till h ~ist på en gammal krak e, som fann sig li ka
illa unel er ryllaren, som denn e OYanpå hästen samt de övriga
tröttn och genomvåta till fots. Efter m å nga ~iventyr an lände
lruppen slutligen till The Nnvnl Camp, beläget vid en biflod ti ll
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'Vaika to, och l /o mil norr därom låg generalens huvudkvarter.
Me re-Mere utgjorde de l första operationsföremåle t och där hoppades man kunna inneshinga och laga Maorernas samlade
~ty rka. Platsen rekognoserades , och elen 31 dellog Klintberg på
en dylik rekognosering ombord å en flodångbå l ; under ständig
eldgivning framträngde bålen förbi Mere-Mere, men först på
ille rvägen lr~iffades skrovet nv en kanonkula. Två dagar sen a re var Mere-Mere i engelsmännens händer ; maorern a had e,
utan att upptäckas , u try m l ställningen och clragi t sig längre
up pför flod en .
Intill milten av november hindrad es alla operationer av ett
o u pphörligt regnande; men den 21 kunde uppbrott ånyo ske,
m ed Hangiriri som mål. Hangiriri låg 15 mil söder om MereMere och maorerna hade här försl,ansat sig på en landtunga
m ed 'Vaikalo på ena sidan och elt k~irr på el en andra. Befästn ingarne, i flera linj er , sträckte sig tv ~irs över landtungan och
\' Oro uppförda p å kullar, vilka behiirskade framför liggande
slä tt. :Mot denna starka position skulle ett kombinerat anfall
ii ga rum från lai1d- och flodsidan. Anfallet sa ltes i gång den
21 november och utfördes till en början med kraft, men avstann ade mot maorernas inre försvarslinjer och kl. halv sju e. m .
k om då order att matroserna, som hillills h å llits i reserv, skulle
ryc ka fram och försöka storma. Klintberg skriver h~irom:
Ungefär 100 man starka m a rscherad e Yi upp ; komna till en
a ,· de yttre vallarn e, där vi Yoro fullkomligt skydelade för fiende ns eld, stannade vi för alt h~imta andan och samla oss till
de t aYgörande anfall et. Utsikterna \'Oro ej särdeles uppmunt rande; framför oss hade vi en 80 alnars sl}ill som vi måste
ii ve r, och denna sl}ilt beskjulen a\' 200 besluisamma fiender,
he v~ipnade med dubbelbössor, som ·de ladda med 3 små kulor
i varje pipa, och som till fiiljd av patronernas smalhel i jämförelse med pipornps, ej behöva laddstock vid dess omladdn ing,
sa alt detta sker lika fort som med de b}ista bakladdningsgev~ir.
E j nog härmed, vi visste även alt först när vi kommo över denna
sl}i tt och lyckats komma ned i den yttre graven började d el
egentliga svåra arbetet, ty antingen skulle vi över en :10 fots
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hög vall , som utan slormslcgar snhligen lftlc sig göra, ellct·
maste , .j storma den lranga öppningen en och en i sänder ..
Fienden , som visste all yj slodo klara atl i ,·ilkel ögonblick som
helst storma på, besköl platsen som ,.i skulle passera pa ett
sätt som sannerligen var högst oangenämt all slå och ~e p~l.
Ehuru överdrivet vel jag dock intet, som närmare likn ar ku lornas verkan på marken framför oss än en hagelbys på vattne t.
Sedan vi ömsesidigt nickat nuandra ett l'aniil, eller vad det
helydclc, rusade vi p{t Caplain Magnes >> come along lads " framat , officcrarnc i spetsen. ;\\' nul som unel er cl e n~irmast följande minuterna tilldrog sig Yet jag ej annat iin, att jag och
en midshipman lyckades komma Lill inom 10 a ln ar af' den yttre
graven, då det blasle till retrii ll: all gå tillbaka samma Y~ig vi
kommil skulle varit alt utsä lln oss för en n~islan siik er död,
nuföre vi föreclrogo all springa framåt, hoppa ned i graYen diir
\'i, jämförelsevis voro i s ~ike rhel och hings densamma h·ypa
tillbaka till del shille varif'r[t n vi hade biirjat stormningen. Komna dit funno vi alt vi voro dc enda offiverare som ej bli ,·it antingen dödade eller sårade , . Platsen föll dagen efter i engelsmännens händer, en del fiender unelkommo , en del gjordes till
fångar; och åter till dagboken: "det ,·ar hell riirancle all se vå ra
sjömäns viinlighet och medlidande för de arma fangarne, som
ula v vaka och anstrii ngn i ng vor o alldeles medtagna och knappas l kunde hålla sig uppe. Här sag man en maori som med
huvudet i knäel på den beva kande Jack sov, som om han ,·a rit
hemma hos sig, drir en annan som med sin fi ende delade sin
kiira pipa, en som ät sin fiende gav återstoden av sin grogg och
sök le med ord och a l h ii \'Or u p pm untra sin nedslagne f~mge. ''
Den tid som nu följde bjöd pa föga 'ib. Uneler sliindiga
s trider och svåra s trapatser ryckte den engelska styrkan längre·
och längre söderut; iin fick Curacaos landsti gnings trupp ombesörja etapp"iisenclcl , ~i n draga kanon er a nybanade viigar
och där striderna voro som h e last äterfinna , ·j nlllid var frejdndc landsman. Ick e dess mindre fann I..:linlb erg tid all då
och då ginl sig ul på iivcnlyrliga jaklfärcler. l mars nwn ad inLriiclcle ett uppeh~lll i operationerna , v~m111cler l\linlbcrg bland
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ann al lyd.acles infånga en vacker, förvildad häst, men sjömanli t n till häst hade snart gjort sin vi ld sinta och galna fale till en
l<l.!l sp ringare. April manad gick in och den 29 företogs en
~ !or mning mot fienden , som nu förskansat sig vid Pukehinahina.
Dagboken förtäljer in le t d ii rom, nagra ströelda an leck n in gm·
ii r all l som finnes. Men det iir et t genomgående· drag hos
Kl in tberg, alt han knapphiindigl skildrar de strider, diir han
sjiil v mest utmärkt sig. Och dock, striden vid "Gate Pa , förlj'i na r av oss alt minnas. Efter förberedande strider och scd.t n brech skjutils i fiendens pallisa der , beordrades 150 matroEfter ' /" Lim. s l r och mariner samt tre kompanier alt storma.
n.es hårdnackad strid och svara förluster nödgades styrkan r~ 
lire ra; en av Klintbergs kamrater, löjtnant Duff, blev svårt sarad; Lrots kulregnet, trots den relr~ilt som närmade sig flykt ,
~ l: tn nacle Klintberg ensam kvar, lyt'te upp sin sårade vän och
Av tillsammans 22 officerare"
l ~ e kades föra honom i säkerheL
-;om dellog i anfallet, undkommo endast 5 oskadade. Anteckninga rn e sluta sålunda: "som det redan började mörkna kund e
1 i ej förnya anfallet lilan voro beordrade hålla dc platser vi
occ uperadc . En hingre och Lt·ak igarc nall har jag aldrig passera b ; sam t elen 1 maj: d -Hillregn hela dagen , vi k uncle knap pas l
l: 11n na Ylll'a tålt, Caplain IIay dog i går afton, miserabelt! ,
h.li ntbergs sista hjiiltemocliga handling viiclde beundran hos alla,
o(' h hade han ej varit främling , så hade elen förskaffat honom
del av varje engelsman så hiig l sl.;atlade Victoriakorse L
Kriget a New Zealancl slutade 1864, varefler Klintberg lillhra gle en tid i Australien och äte rvände till England ombord tt
ko rve tlen Miranda.
1865 blev han kommenderad a ell av engelska flolians ny a,lc fartyg , fregatten Achillcs. Stridsåren voro lillända, ii,·e nI ~Te n hlan<l fientliga maorer i New Zealands skogs- och sumpIra kter lågo bakop1 honom och e tt nytl liv m ed nya kra,· bör jade . D et var elen da moderna örlogsljiinsten, som nu lade b e">l ag p~t hans hela intresse och kral'!. Klintbergs kommendering
i en gelska flottan li l l~indagick samma år. Få svenskar tord e
lta 1·a liimnat ett så varaktigt minne tt utländsk botten ef ter sig
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·som han . Den tappraste bland de tappra, var han herrarnes
vän och damernas förklarade gunstling. >> l-Ie "vas one of the
best men I ever saw >>, sade helt nyligen en av hans gamla k amrater·, nu pensionerad amiral och att denna åsikt delades av h ela
engelska flottan, visades biist av den hyllning som ägnades ho nom, straxt innan hans bortgång, då en del engelska sjöofficerare, med Amiral, Sir George vVarrender i spetsen, avlade ett
besök i den gam le stridskamratens hem.
Klintberg återkom till fädernejorden 1865 och det dröjde ej
länge förrän man börjad e draga nytta av den erfarenh et han
samlat, av hans organisatoriska och praktiska förmåga inom
tjänstens olika grenar. I-Ian utnämndes 18()6 till löjtnan t vid
skärgårdsartilleriet och blev samma år ordonnansofiicer hos
Prins August. 1871 befordrades han till kapten. Efter skärgårdsartilleriels förening med flottan kom Klintberg åter att
.tillhöra denna. Under åren 1873- 1878 tjänstgjorde han å kanonbåtar, samt å pansarbåten Loke och korvetten Lagerbielke.
Aren 1879- 1882 var han kommenderad som sekond å
korvetten >> Eugenie >> samt erhöll därefter sin sista kom mendering som sekond å fregatten » vVanadis » under detta fa r tygs
världsomsegling åren 1883- 85; han blev nämligen under denna
expedition befordrad till regementsofl"icer. Klintberg ha de redan då vunnit namnet om sig att vara en utmärkt sekond å
segelfartyg - och alla, som hade den lyckan att få deltaga uti
världsomseglingen skola förv isso instämma i det omdömet . Den
tidens exercis på däck och till väders var nämligen i hög grad
beroende av sekonden, som därvid i allmänhel förde befälet
och för dylikt befäl hade Klintberg de bästa förutsättningar.
Noggrannhet och ordning voro framför allt hans fm·dringa r vid
såväl all exercis som även i den inre tjänsten ombord. Sällan
har viil ock den allmänna tjänsten ombord i ett svenskt örlogsfartyg - gynnad av en lång expedition - tagit så fast form och
gestaltat sig så lugn och jämn , som å fregatten \Vanadis u nder
den ifrågavarande expeditionen . Härtill bidrog nog även i h ög
grad Klintbergs sätt att låta de ofiicerare, för vilka han hyste
förtro ende, fullt sköta sig själva inom en given ram.
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:Yien hans största förtjänst som_ sekond låg utan tvi vel uti
[J an s förmåga att sammanhålla gunrummet, vilket blev som ett
11cm , vari gentlemannen-sekonden angav en verkligt god, men
pa sam ma gång frisk och k amratlik ton. Det är kanske minnet av detta gu-nrumsliv, som för dcltagarne däri utgör d e t ljusaste minnet av denna skiftesrika r esa. Ick e minst var så nog
fallet med Klintberg själv, och hans gamla vVanadis' kamrater
slo do alltid hans hjärta nära och hade inför honom rätten till
iippen talan. Klintberg njöt, när han seelermera kunde samla
de m omkring sig i sitt hem, där de gamla kära historierna och
skiim tel från \Vanadis då upplivades. Säkert är att den inverk an Klin tberg under världsomseglingen gjorde på sina yngre
k am rater - kanske mer eller mindre omedvetet för dem -haft ett stort inflytande på h ela deras senare utveckling i
tjiinsten .
Aren 1885- 87 var Klintberg chef för sjötrupperna i Stocklw lm och blev sistnämnda år kommendant vid flottans station
i Stockholm. lVIen redan 1889 kallades han att intaga den vik lig a chefsposten öv er flottans stab, som från och med det året
t>rh öll en självständig stiillning ; samtidigt utnämndes han till
kommendör.
Under 14 å r heklädd e h an d enna befattning och verkade
ditr und er i huvudsak efter sam ma riktlinjer och med samma
medel, som han begagnad e sig av som sekond. Då han dessut om i hög grad li-imnad es frihel att själv v~ilja sina ofiicerare
i staben, kom därför den frihel han lämnade dem, för vilka han
!ryste förtroende, att bliva den förnämst a hiivstången för den_
un ga institutionens snabba tillväxt i betydenh et och till mobilise r ingskravels och mobiliseringsideens hastiga beaktande och
ut veckling i teori och p rak tik .
Hand i hand .tned de rena s tabsärenden a gingo und er d enn~1
li d ofta sådana ärend en och b efiil till sjöss, son; numera äro
upp dragna till in s pek törens av flottans övningar till sjöss, och
d iirigenom sattes Klintberg iiven i tillfälle att bidraga till fart ygs,tj ä ns tens ntv eckl ing p ~t modema linjer.
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Vid sidan av sin verksamh e l i s taben dellog Klintberg s 0 111
ledamot eller ord fö rand e i de flesta viktigare kommittee r som
under hans sista tjänstedecen nium hade all behandla flo ttans.
angehigenheter.
Klintberg utnämndes till kon leramiral år 1893; år 1890 till
viceamiral och då han år 1903 lämnade den aktiva tjänste n,
erhöll han den för vå r marin så s~i ll sy nta amiralsgraden, varjämte han samm n år blev seraf im erridclare. Talrika in - och
u Llänclska u tmärk elselecken kom mo Klin tberg till del , men h är
må blott erinras om den mednlj för tapperhe t till sjöss, som
sedan 1866 prydde hans bröst.
Klintberg gifte sig 1873 med Ju lie Aurora Martina Lam berg, och få tord e de vara bland · flottans officerare, vilka ej
med tacksamhet mi n nas det giistfria h em, där amiralinnan
l~ lintberg på ett sällsynt ii lskvärt s ä l t gjorde les honneur s.
Efter al t under några år hava yarit Iden, avled han elen 1
december 1912 efter en kort sjukdom, och Örlogsmannasällskape t, vars bedersledamot Klintberg var sedan 1894, må hä rmed inför minnet av honom nedlägga en tacksamhetsgärd fö r
del exempel på anspråkslöshet, redbarhet , plikttrohet och fos ter lanclskiirlek , som från det första till de l sista priiglade Aug ust
F redrik Hjalmar Klintberg .

Gustaf Emanuel Ulff. '')
I3land dem, som under sisla decenniet sällan saknades Yid
Kungl. Krigsvetenskapsakademi ens högtid ssammanträde n, yar
en åldrig sjöofficer, lä tt igenkännlig på den kara k tär istiska, romersld buk lnclc n äsan . Man såg honom iiven på akndem iens
hög tidsafton 1912 - men sedan icke mera . Ty en månad diirefler, eller nii rm nre bestämt den 11 december gick f. d. k ommeneiiiren vid Kungl. Fio ll an Gnslnf Ul fT niira 80 år gam mal nr
liden, stilla och bl itt så som han vandrat sin väg fram. H jiir tat
hade vågrat a ll längre göra tjänst.
*)
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Gustaf Emanuel Ulff föddes på Vikmansh y ttan i Dala rne
den 5 mars 1883. Föräldrarna Yoro bruksägaren Otto Friedrich
'III'. av tysk börd, och Louise Geij er, (av Udd eholmss läkten).
Rt"l an som go"sse flitig och intresserad för bokligt vetande hade
]l an tä n k t sig att som >> läskarh skapa sig en framtid, men av briit på grund av motigh e ter i ell mindre betydande ämne sina
st ud ier vid Nya Elem en tarskol an i Stockholm och blev, 17 år
;;am ma!, antagen till kadett vid Kungl. Krigsakademien p å Karl berg. Han sa de sig aldrig ha\'a ångrat beslutet att ändra lcvn ~.d s ba n a.

I oktober 1853 var Ulff välbeshilld sekundlöjtnant vi d
Krmgl. Maj:ts Flolla. Uneler kadettåren hade han deltagit i de
sed n1nliga kortare sommarexpeditionerna m ed korv e tten J a nama s och fregatten av Chapman , och under sina första officersår
' ar han för kortare Lid kommenderad dels på fregatten Desiree
el d s på kanonjollar, ävensom på korvetten Orädd, allt i Oster' ji)n och Nordsjön. Ännu lät varje längre sjökommendering
' ii n ta på sig, och Ulft' h ade- betecknand e för våra sjöofiicerares utbildning i verkli g sjö tjänst vid denna tid - endast 4 1 /"
~j ii må nader som officer, då- fö r att använda hans egna ord i en
l'!terlämnad anteckningsbok - >>efter en Hingre tid av hopp och
!' ru ktan rörande el en blivande höstexpeditionen äntligen elen 20
a ugusti (1 856 ) kommendering kom ntt tjänstgör a på korvetten
Lager bjelke under exped ition till av lägsnare farvatten ». Färden
;.:iillcle S. Amerika och Västindien, och den unge officeren n jöt
- efter samma källa alt döma - i fulla drag av allt vad en
~ a d an resa kan bjuda p å. Att han hade en vaken blick både för
~"<l cl som rörde tjänsten och för vad som mötte i de främmand e
liin derna, därom vittnar den innehållsrika skildring av färden ,
~o m dagbok en lämnar.
Nu skulle det tydligen för en längre lid framåt vara slut
med >> långr esorna.». Ulft's intresse för den aktiva sjöofficers!Jiins ten var emellertid alltför starkt för att han skulle låta sig
niija m ed n åg ra kortare som marturer som avbrott i en för en
oyiss tid framåt väntand e stationstjänstgöring, och redan i okto ber 1858 var h an på väg till England för alt i Storbrittanisk
iirlogstjänst vinna sådan erfarenhet, som hemlandets små för-
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hå llanelen förmenade honom. Uneler samman lagt n~ira '27 sjö_
m ånader, åren 1858- 60, kommenderad efter vart:mnat på linjeskeppet Orion, frcgatlerna Doris och Ariadne sam t linjeskep pet
Conqucror seglade nu Ulfl" dels på :Nfedelhavet dels på afrikanska och amerikanska farvatten. Av de utförliga och intressanta
anteckningar, han under ,d essa år fört, framgår bl. a . hnrn högt
han skattade lyckan ::rtl ombord på Ariaeine få följa den engelska eskader, som förde pr in sen av vVales till Canada, och de
starka och livliga intryck, Ulfl" und er vistelsen i Montreal och
Qucbec, fick av engelskt s~illskaps- och h emliv , bevarade han
:till framgent unel er sin levnad i tacksamt minn e.
En under den engelska kommenderingen förd korrespondens mellan den unge ofl"icer en och dåvarande ekipagemästaren i Karlskrona Adlersparre vittnar om atl den senare satt s tort
v~ircle på sin unge kamrats iakttagelser, och m å nga voro de fragor i varjehanda, till yrket hörande ämnen, som denne fick
sig förelagda tili besvarande.
Två år efter h emkomsten från England fiek Ulff göra sin
andra långresa p å svenskt fart yg, ~iven denna gang med ko n ·e tlen Lagerbjelkc till S. Amerika. Efter att under dc närmast följande åren hava deltagit i kortvarigare sommar,e xpedilioner
tjänstgjorde Ulff vintern 1867- 68 som kommenderad officer
på fregatten Vanaelis unel er dennas expedition till Brasilien och
Väs tindi en. Hans nästa ][lllgtur följde snar! nog , i del att han
som sekond medföljd e korvetten Geflc uneler niira 13 m ånaders
exped ition till Frankr'ikc och Medelhavet. Sill fiirsta befä l som
e hef u lö vade han på k u non b å ten Gunhild unel er dennas expedition till Västlmslen och Norge, då kanonbåt en hl. a. i Bodö
ar 1873 inYiintadc norska fr egatten S:t Olaf med konung Oscar
ombo rd. - Efter all aren 1875, 1876 hava tjiinstgjorl so m flaggadjutant och däre ft er tv å gange r som chef samt und er åren 1883
och 1885 som awlelningschef fick Ulff niiströljandc f1r, nn som
ch e f på kor ve tt en Balder, göra ännu en långresa till V~istindien
och N. Amerika . Delta ble,· hans sista H\ngtur. U nder åren
1887-89 tjänstgjorde UIJT dels som flaggkupt cn dels som avdelningschef och chef ~~ fartyg i eskader, cl~irunder sommaren
1888 som chef p:"1 pansarb~\ten Svea.
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De l intresse för tjänsten och den duglighet, somUlffredan
under tidigare år lagt i dagen, hade fäst en berättigad uppmärk snm he l vid hans person, och många och olikartade voro dc
upp drag, som anförtroddes honom. Så blev han bl. a. ledamot
i en reglementskommission, i en kommitte för båtsmansrckrylut bild ningen, i vapen - och he fästningskommitte, unel er olika
li de r tygofficer samt tygmästare i Karlskrona, åren 1876- 77
beord rad resa till England och andra länder i sjömilitärt upp drag , 1881- 84, såsom n ybliven k,ommcndörkapten, chef för sjöförsYarsclepartementets kommandoexpedition och 1111der därpa
följande å r chef för artilleridepart em entet i Slockholm, varefter
ha n å ren 1888- 93 var komm endant å sjöfästningarna Yicl
1\ ar!skrona , därunder (1892) ledamol aY fästningsarl.-kommil len. Efter att under å ren 1894- 96 haYa varit ordförande i för,·a ltn ingsdirektionen i Karlskrona begärde och erhöll Ulff sistniim nda år avsked som kommendör. Men ännu efter avskedslagande t drev honom hans intresse för vapnet att som åhörare
bevis ta en serie föreläsningar i strategi vid Sjökrigshögskolan.
Ulffs håg och läggnin g Yoro nog riktad e företrädesvis åt
den så att siiga mera teoretiska siclan av tjänsten . Han had e
na mn om sig att föra pennan med s~ikcrhet och intelligens. Och
da sa ken syntes honom så kriiva , kunde han även vara med om
a lt skifta hugg, men hans s~ilt att föra vapnet var s tädse ridderligt och en sann gentleman värdigt. Hans intresse för vetande,
ii vcn på områden som lågo fjiirran från hans levnadskall , var
in i den sena ålderns dag oförminskat livligt, och han var en flili g ~1hörare av poplllärvclenskapliga och andra föreläsningar i
h uvu dslacl en , där han ef ter sill avskedstagande var bosalt .
l sitt enskilda uppträdand e var U lfT Y~infasl och omutligt
riilt radig, och hela hans personlighel ga v intrycket av en >> hc<lnsman av gamla stammen >> . Under den kanskenagot stri1Ya
Yla n dold e sig mycl_;:en kiinslighct, som lä tt sattes i rörelse . Na;.;ot hj~irtligt yltrande under c tl samtal, en vacker tanke framkas tad vid ett föredrag , m'\gra varmhjärtade ord i etl enkelt tal
' id ett middagsbord kunde p lötsligt giva hans blick en fuktig
fil ~ m s, som vackert lyste 11pp dc nyss så allvarsamma dragen.
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Ett par år före sin borlgång fick UlfT uppleva lyckan att
fira 0<>'uldbröllop med sin maka Carolina Elisabeth Bredbercrt>·
Av fyra barn bortryck les den ende sonen i unga år gen 0111
olyckshändelse, och ~iven förlusten av en dotter träJTade makarna under Ulffs sista levnadsår.
Av yttre utmärkelser innehade Ulff kommendörstecknet,
l :a kl. av K. Svärdsorden samt riddarlecknet av nonka S:t
Olafsorden och av preussiska kronorden, 2:a kl.
Redan år
1866 blev han, uyss h unnen kaptensgraden, ledamot av detta
t;ällskap och fem år senare dess sekreterare; sedan 1887 var
han ledamol även av K. Krigsvetenskapsakaclemien .

Erik Oswald Toll.
Erik Oswald Toll föddes å Frösål.;er den 4 februari 1823.
Hans föräldrar voro översten, friherre Gustaf Philip Adam Toll
och dennes maka, född friherrinna Gyllenslierna.
Vid 13 års ålder blev han elev vid Kongl. Teknologiska
Institutet och efter tre-årig kurs därstädes elev vid Kongl. Maj:ts
flottas Konstruktionskår. Sedan han vid Kongl. Krigsakademien å Karlberg 1843 avlagt sjöofficersexamen och under sommaren 1844 såsom extra kadett deltagit uti fregatten »J osephines>> expedition under kommendör C. D. Oslermans befäl, avlade han år 1849 konstruktionsofficers examen samt utnämndes samma år till sekundlöjtnant vid flottans konstruktionskår.
Ar 1850 förordnades Toll atl vara lärare i skeppsbyggeri
vid Stockholms navigationsskola samt anträdde tv å år senare
en stuelieresa till England, Amerika och Frankrike. Under
denna resa, som pågick under en tid av 17 månader, voro honom även anförtrodela en del uppdrag för Flottan. Under år
1862 tjänstgjord e Toll ombord å kanonbåten >>lngegärd >> såsom
konstruktionsofficer för en avdelning kanonbåtar samt befordrades året därpå till premier-löjtnant.
Vid n1ariningenjörstatens upprättande år 1867 utnämndes
friherre Toll till ingenjör vid Kungl. Mariningenjörstaten. Un·
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,der aren 1861, 66, 67 och 70 tjänstgjorde han som Kronans
om bud vid flottans nybyggnader av kanonbålar och fyrfartyg
, id Ny köpings, Bergsund s, Lindholmens och Oskarshamns m ekan iska verkstäder. 1877 erhöll han nådigt förordnande att
ya r a direktör vid Mariningenjörsta ten samt chef för Ingenjör d epartementet vid fiollans station i Stockholm.
1869 invaldes han till arbetande ledamot av delta Sällskap
.s am t 1877 tillledamot i 2:a klassen av Kungl. KrigsvelenskapsAkaclemien.
Ar 1882 beviljades friherre Toll nådigt avsked samt förordn a des därei'Ler alt vara skeppsmätningsöverkontrollör, vilken
ht>fa tlning han bestred till början av 1890-talet, då han drog
sig tillbal;:a till sin egendom Vansta uti Söderlörn och framlev ele där resten av sitt liv. Genom sitt stora ordningssinne och
.sina små behov för egen del bralde han därunder denna egend om uli ell utmärkt skick .
Aven på sin höga ålderdom bibehöll friherre Toll sitt klara
och rediga huvud samt hade ända till kort före sin död, som
in lriiffade den 25 sistlidne mars, ett val;:et och stort intresse för
allt, vad som hände och skedde i världen .
Han var en ärans man, som åtnjöt ett stort förtroende
llland alla dem, vilka kände honom, och som endast av sin medfiiclcla stora blygsamhel och anspråkslöshet hindrades från ett
me ra offentligt framträdande.
Då friherre Toll gick ur ticlen efter uppnådda 90 levnadsår
eft erlämnade han maka, född Nerman, och deras son, kaptenen
d el K. Svea Lifgarcle, Johan Ericson Toll.

Ti dskrift i Sjöväsendet.
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Anförande . på högtidsdagen af Sällskapets,
ordförande vid nedläggandet
av sin befattning
den 15 noY<'llllJt'r 1913 a v hNlcrslcdamotcn G. La geTeran lz.

Ett år har r eda n gått lillii.nda sedan ordförnndeklubbarr
sista gången nedlades inom detta sällskap. Tiden löper snabbt
och h~indclserna växla som hilderna i ett kaleidoskop. V~irlderr
~i r fylld a v jäktande oro och det fiirflu tna arbetsåret har i mer
ii n e tt avseende varit skickelsedigert. Vid dess ingång stod vår
världsdel inför elen hotande fa ran av ett allmän!. europeiskt krig,.
- under dess lopp hava folken på Balkanhalvön kiimpat en
blodig fejd och inom Europa har situationen mer ~in en gång·
varit skarpt tillspetsad. Diirom har ock en engelsk statsman
yllrat alt det endast ii.r n åg ra m som veta huru nära det var
att diplomaterna mis sly cka ls i sina slr~ivanden all till Balkan
begr~insa krigsleatern. Vi få därför ingalunda lro att faran n u
är ens för den närmaste framliden avv~irjd. Brännbara äm nen
finnas alltjämt hopade, små orsaker kunna giva anledning till
s tora förvecklingar, rus tningar pågå allljämnt med oförminskad
kraft hos snart sagt alla europeiska stater och röster , vilka höjas
för något års andrum , vi nna icke gehör. Dessa rustningar innebära emellertid en betydande ga ranti för freden. Dc ofantli ga maktmedel, som diirigenom skapas, utgöra förvisso stödet
och skyddet för folkens nationella bestånd; att utsiilla dessa
maldmedel för förstöring iir liklydigt med stora risk er, ty utan
dem kommer \~igen a lt slå öppen för nationens förint els e. Där-
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liir ~ir faran av ett krig, äYcn för en stormakt så utomordenlligt
-,( o r; d iirför kan man hoppas , a ll iiven en liten nation, som med
l nc rgi och efter måttet av sina kraft er skapar sig medel för
\ ii rnandel av sin frihet och sjiilYst~indighel, skall hava utsikt alt
\·a rda beslåndancle. Ty segt molsltmd från ett litet folk, besjäla l av viljan att till del yllcrsla försvara sitt och de sina kan
br inga i1ven en stor nation ur jiimvikt.
Turkiet hade efter Tripoliskriget icke ens hunnit sluta fred
med Italien, då dess samtliga grannar på Balkanbahön begagna de sig av deL gynnsamma lillfället och ar1föllo den på e tt
<1ylik t angrepp skiiligen ol'örbercdcle sjuke mannen vid llosporc n. Hedan uneler nrimnda krig hade de t Yisat sig huru nmmiik lig en stat med intressen vid havet är, om elen icke kan lit<~
sig ti ll en krartig , sjöduglig, v~ilbcmannad flotta , under beslut..,a m ledning. Under Balkankriget blev denna gamla sann ing
ii n mera uppenbar. "Nlen della krig visade också hur ulomordcnlligt stort Yiirdc en välskött floila har för sitt land, då del
gii.l ler all tillvarat aga dess intressen och giva stöd åt dess ford ·
ringar ; och det visade sig Yilkel aYgörande inflytand e en flotta
kan hava även på krigsoperalianerna till lands .
Av dc i Balkan k rigel deltagande ägde som kiint enelast Turkie l och Grekland niim1w~irda s iridskrafter till sjöss. Viii voro
Iu rkarne överhigsna, beträffande materielen, men de saknade i
stort se tt initiativ och dådkral"l; elen grekiska flottledningen {Jter
S_\' ll les fylld av verksamhetslust. Hellenernas floll.a lyckades
oc kså i krige ls tidigas ie skede lillförsiikra sig ett sedan näslan
obes lrill herravälde i Egeiska hav et, varigenom grek erna kunde
IJ esiilla alla turkiska öar i clclla hav norr om Smyrna. ·Men
Yad mera var, den grekiska flottan bildade ett sii.kert flankstöd
\ icl de grekiska landslridskral'lernas framryckning ef ter kusten
ii nda till Sa loniki; den omöj liggjo rd e !'ör Iurkarne alt undsälta
si na h otade sjöstä~ler och skydda sin sjöhandel och den hindradc dem att över sjön siincla fiirsliirkningar fr ån Mindre Asien
ti ll fällarmen p å krigsskådeplatsen. Därigenom fick i sjiilva
Yc rket flottan avgörand e betydelse för krigföringen prt Ball~an
ha lvön ity att alla transporler och försti1rkningar nu mösle sam -
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manträngas , huvud sakligen över halvön vid Marmarasjö n, varigenom undsättnin garna icke a llenast ofantligen fördröjdes utan
även omöjliggjor des till de delar av krigsskådep latsen, där de
bäst behövdes. Annorlunda hade krigföringen .siik erligen ställt
sig om ·den turkiska flottan gjor t grekerna h ermviiid et öv er
Egeiska lutvet st ridigt; ly som vi a lla veta lå ta sig tr ansporter
av trupper, krigsmateri el och förn ödenheter vida snabba re och
säkrar e verk ställas till sjöss ~in till lands, under förutsiilln ing,
att de lmnna sk yddas för fientliga sjös tridsk rafte r. Ingen avgörande sam m and rubbning mellan de båda fienlliga flo ttorna
ägde rum ; sålund a blev i sjiilva Yerket blotta Lil h aron av den
gr ekiska flo lian tillräcklig för a tl tillförsäkra grel.;crna och deras bun dsför van ter del stora öv er taget vid k rigssk ådeplatsen
till lands.
I SYarla havet hade Lurkarne så golt som oinskränkt makt;
genom dc stark a bcfästn ingarne vid Dardancller na var det uteslut et för grekerna alt föra s ina sjöstridskra fter till delta hav,
där d en lilla bulgariska lorped fl ollilj en utan störl av ar tillerifartyg intet kunde ntrLilla.
Härav begagn ade sig också Lu rkarne, ick e blolt för alt beskju la bulgariska kustorter och att, ehuru i ringa ntstr~ickning,
verkställ a trupptran sport er, ulan även för att direkt stödja försva rsställnin garna vid Tchataldja .
För de krigförande kuslLigandc makterna blev kriget en
mäktig väckelse om betyd els en av e lt kraftigt sjöförsvar och om
nödvändigh eten att sk yndsam t vidlaga å tgärd er i enli gh et härmed. Särskilt måste man med b e undra n följa den hi.införelse;
m ed vilken den lill a grekisk a nationen sä ller in sin k raft på
anskaffande t av en efter folkets storlek r esp ektabel flotta. Och
de övriga eu r opeiska makterna h ava icke funnit krigels erfarenheter fö r anleda avbrott i deras strävanden att allt fortfarande öka sina stridsmedel , huvud sakli gen genom a tt förs tärka
flottorna. Den allmänna oron blev ick e ulan inflytande hos
oss . Och naturligt nog blev det fl ottan som i första hand kallades a tt bestrida skyddsvakt en vid våra grän ser. Med s tor tillfredsställels e hälsade vi sjömä n å tgärd en a lt und er vintermå-
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n a llerna hålla en kustflot ta sammandra gen. Den gav bevis för
att man uppska ttade fl o ttans betydelse för landets sä k erhet och
den gav möjlighet att inhösta rikliga erfarenhete r beträffande
fa rtygsmaterie len och utrustninge n sam t hemann in gens förmåga
a ll und er svårare förhållande n i.in vanligt gå till sil l värv. Man
fa nn alt svenskt sjiifolk icke har van slä ktals, att den nu som
fo rdom k an uthärda h årda strapatser i Hidemeslan dets tjänst ,
a lt utru s tningen i stort se tt va r god och m an fi ck k ä nned om
tl lll vad som kräv e r förbi.illring ; man vann ock y lledigar e bekräftelse p å det hinge känd a förh åll a n de t, a lt den äldre delen
a v vår fa rtygsmate riel icke motsvarar tidens krav utan skynelsa mt b ehöver ersältas.
Vårt land s läge gör 'Oss synn erligen kän sliga för vad som
lillclragcr sig på angränsand e hav ; våra viktigaste och rikaste
sa mhäll en ligga vid ku s terna och våra fö rbindels er m ed främm ande land gå nästan uteslutande över hav e t. Våra ekonom iska intress en äro sålunda i h ög g ra d bundna vid havet. Men
iin mera, för vår tillvaro såsom självständig nation h ar detta
hav en utomordent lig be tydelse, så mycket m era som våra ömtåligaste landsdelar ligga vid kusten - och som en främmande
in kräktare, om han finn er hav et dåligt skydda t, över sjön skulle
oförbe r ett och snabbt k unna tillfoga oss verkliga dråpslag. Då
na tionens lifsintressen såltmeJa ä ro starkt förbundna med de
Ya ll.en som skölja våra stri.inder , vore d e t väl naturligt alt
SYcriges folk insåge Yiklcn av att genom en stark fl o tta utnyttja
de ofantliga fördel a r , som vårt havomflutn a Hi ge giver oss och
att n eutralisera dc våd or, som en svag flotta on eklige n ic ke m iik lar förebygga . Dess biillrc synes de l, som h ade nalionen unde r
de senaste å r en börjat alltmera inse vik len av ett kraf ti gt sjöförsva r och denna kån sla har siikerligen få tt y tte rligare stöd
i erfarenh e lerna fr ån det senas te kriget.
Men iiven cl t;t arbele, som i fosterliind skt syfle under senas te å r hedrivits för alL uppl ysa nati on en om vad vi kunna
och höra göra för alt bevara vår urgamla frih et okränkt, har
börjat bära frukt.
Det sven ska folket har h å rt k ynn e och ~ir egcnvilli gt ; det
iir i vardagslag trögt; m en i sill innersta biira alla lager av detta
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folk en varm kärlek Lill den svenska fosterjord en. Mot främ.
mande inkräktare skulle -det säkerligen resa sig som en man
och l.; ä mpa till det y tters ta . Ytliga strömningar dölja stundom
vad som rör sig p å djup e t, m en lyckligtvis ha de e n övergående
karaktär. Glädjand e teck en ha under de sista åren yppat sig,
som tyda på alt den 11ppfattningen alltmera vinner insteg, att
vå rt land är värt all försvara och att vå rt folk med god vilj a
har möjlighet att m ed litsikt till framgång värna sin tillvaro som
fri nation.
Men delta är icke nog. För all avvända krige t eller mildra
d ess följder m åste vi i lid ställa om vårt hus och ständigt vara
beredda till handling. Dc arbeten , som sedan tv å å r tillbaka
på gå i syfte alt länka vå rt försYarsväsendes närmaste öden föl'
jes av landet med allvarligaste och varmaste intressen . Vi kunna ick e dölja för oss alt på dessa arbetens snara s l u tföran clc
och p å deras resultat kan land ets framtida väl eller ve bero.
Vi sjömän hav a lä nge insett den utomordentliga b etydelsen
en stark örlogsflotta har för S\reriges försvar och v ~ilfärd och
vi hoppas och förtrösta uppå , att nationen också skall, om flotlans vikt och betydelse för densamma klart framlägg es, vara
villig all bringa dc offer , som kräves för uppriillh ållandet a v
e l! kraftigt sjöförsvar.
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Arsberättelse i minväsende och
elektroteknik.
Av lodamoten J . Graf stTöm .

A.

Minväsende.

Allt sedan 1904- 05 års ry sk -japanska krig hava så väl mi li liir fackkunskap som civil för etagsamhet varit inriktad e på
fö rbLittring av hitintills använd minmaterieL Härom vittna
bla nd a nnal de i patentbeskrivningar numera så talrikt för cko mmande mintekniska uppfinningarna ; logos alla dessa för
goda, borde nutida minor kunna åstadkomma snart sagt vad
~ o m hälst; men det är m ed de tta som med allt annat ; genom
fö rsök måste allt först sovras och gallras -o ch enelast d e l, som
ilestå tt provet, antagas i el en mån verkligt behov för efinnes ,
\'a d som framför allt är v-i ktigt vid förbättring och utvidgnin g
a v minvapne t, det är ett inten sivt samarbete och förståels e mellan mintekniska uppfinnare och de militära sjögående myndig he terna, som då allvarols s tund kommer, skola utnyt tj a minn lpc t, på det alt man å öm se sidor m å hava gjort klar t för sig,
1· a d som rimligtvis kan b egäras av minvapnet och huru detta
enklast ·och säkrast skall kunna ern ås. Naval Annual av år
19 12 inn eh åll er en punkt hiirom , vars ·innebörd är vä rd alt iigna
Pn b etraktelse ; den lyder:
»Sir George Clark.c, a great authority on all matters of
de fen ce, said , son1e years a go , that , the fact t hat lh e who le
q ucs lion of submarine min e dcl"en ce has been allowcd to rcmain
in th e hand of experts who ignorc naval rcquircm enls a nd
p ra c l i ca l con di tions of war a ccoun !s for mu ch misclirec led en e rg ~· and some evident clanger. >>
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I allmänhet torde man kunna säga, att en mar·in, som ägeren Yäl tillgodosedd minmateriel , vilken fyller rimliga ansp råk,
noggrannt betänker .sig, innan den avskriver elensa mma för a tt
övergå till ny sådan och en övergång rättfärdigas endas t, om
den medför tungt vägande fördelar; ty all omkastning av k rigsma teriel verkar störande p å utbildning och krigsberedskap.
Det är alltid förd elaktigt för en marin , alt inom här behandlat område vara 'Sin egen uppfinnare ; ty minvapnet skall
verka lömskt och överraskande och fyller detta ~indhmål lättast i samma m ån som det vid krigsulbrolt e t är till sin besk affenhet okänt för motståndaren.
Senaste rysk-japanska krig lärde oss, att minvapnet, Yilket
hilintills uteslutande vunnit användning såsom ett defensiv t va pen, jämväl har sill .stora värde vid off·e nsiva företag. Det
sätt varpå minvapne t under sagda krig användes, torde emellertid Larva en viss modifika ti on, så till vida all strängaste åtgbirder måste vidlagas för att skydda egna fartyg för vådasprängningar . .
Beträffande p ermanenta och halvpermanenta minerin gar
har nyssnämnda krig liksom senaste italienska-turk·i ska och
de t nu mellan Ball~anstaterna och Turkiet nyss avsl utade just
ej något nytt att uppvisa ; dc hava enelast b es tyrkt deras stora
värden såsom en länk i försvarels tjänst.
Däremot hava vi såsom ovan sagts i r ent offensivt h än seende från rysk-japanska kriget erhålli t många och värdefulla
lärdomar.
Commander Sueler säger också i sill arbete >> Evolution of
th e submarine boat, mine and torpedo >> följande:
>> The futm·e successful naYal lacl·ician w ill not be the one
who places his fleet in lh e most aclvantageous position for gun fire, hut the on c who can force his opponent over a sk ilfull y
min ed area.»
En febril verksamhel har också efter rysk-japanska kriget
gjort sig gällande inom fl ertalet mariner i ändamå l att omdan a
minvapnet för ofl'ensiva företag.
England och Tysklan d gin go h~irvid i te len . Självfallet
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iir a lt varje land omgiver alla hithörande spörsmål med h em lighe tens slöja, på grund varav i facklitteraturen tillgängliga
uppgifter oftast äro olillförlilliga. De lämna dock tillsammans.
med å världsmarknaden utbjudna mintyper en ledning vid bedö mandet av den riktning, i vilk en olika mariners minvapen
utvecklas.
En sammanfattning härav ter sig på följande sätl:
Omedelbart efter rysk-japanska krige ts avslutni ng skaffade sig England en typ för ströminor, som med vissa
itn dringar ännu användes . Minan lärer påminna om den av
fir man Vicker-Breguet i handeln förda minan. Den har lid ins tällare och kan användas såsom drivmina.
Engrand.

Minorna fällas från ströminefartyg, b estående av omändradc pansardäckskryssare om cirka 3,500 tons deplacem ent och
l H knops fart.
Deras namn äro: »lphigenia », >> Latona >> , >> Thetis >> , >> Apollo>>, >> Naiad », »lntrepid >> och »Andrmnache ».
Varelera av dessa är avsedd för 60- 100 ströminor. Vid
o m~indringen borUogs arlillePibeslyckningen , vilket dock nume ra Hirer vara avhjälpt genom deras förseende med 4 st. 12
··m. ssk. Härjämte kunna minor även fällas från jagare.
I-land i hand med minorna går städse minsvepningsalli raljen.
Av sådan materiel äger England 2 fartyg om 600 tons deplace m ent »Daisy » och >> Esther », vilka i fredslid användas så sj ömä tningsfartyg; vidare 12 f. .d. fiskångare om 550 lons de placem ent och 10 f. d . jagare om 800 tons deplacem ent och
19 knops fart.
Vid mobili sering förhyres e tt större antal fisk ånga re för
~ a m ma ändamål.
För övningsändamål finnes en särskild min typ, förseeld
me d phosphor-calcium ljus.
Ströminar till ett antal av 20,000 lära vara anskaO'adc.
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Tyskland. Redan före rysk-japanska kriget ägde Tyskland
en ef ter dåvarande behov anv~indbar mintyp. Tyska marinen
lmr följande ströminefartyg:
>> Nau tilus >> och >> Albatross >> om cirka 2,000 tons deplacement och 20 kn ops fart; bestyckningen utgöres av 8 .st. 76 mm.
ssk.; ävenså: >>Peli kan >> om 2,360 tons deplacement och 15 knops
fart. Kryssaren >> Arcona >> om 2,700 tons deplacemen t och 21, 5
knops fart lärcr komma alt ändras till ströminefartyg i stället
för det numera utrangerade fartyget >> Rhein >> .
Tyska marinen använde r till minsvepning äldre omä ndrade torpedbåtar.

Ryssland har s tädse omfattat minvapnet med stor för kärlek och moderniserat matericlen enligt dc Hirclomar, som gåvos
genom sis ta kriget.
Av ströminefartyg i.iger ryska marinen i Östersjön:
>> Amur >> och »Jenissej >> om 3,000 tons deplacement och 17, 4
knops fart, vardera avsedel för 360 ströminor; bestyckningen
litgöres av l st. 12 cm. ssk. och 6 st. 57 mm. ssk.; ävenså:
,, \Volga >> om 1,450 Lons deplacement och 10 knops fart.
Slutligen äro de äldre pansarfartygen ,, lVIini m, ,, Ger zog
Eclinburski >> och >> General Admirah omänd•rade till s tröminefartyg under namn av: >> Ladoga >> , >> Narova >> och >> Onega >> ; de
hava ett deplacement av 5,000- 6,000 tons deplacement och göra en fart av 10- 13 knop.
Fällning av ströminor fr ån jagare är även införd och tager
Yarje jagare 6 minor.
Pansard~ickskryssa r en >> Bogatyn hircr jiimväl vara avsedd
att amiindras till ströminefarlyg; den har c tl deplacement av
6,650 ton och gör en fart av 23 knop.
Slutligen är undervattensbålen >> Krab >> försedd med· ano rdningar för minfällning; elen har ett deplacement av 500- 700
lons och lärer vara konstruerad enligt Na le tows syslem sam t
avsedd för 60 minor, vilka fällas med kedjor; avsev~i rl större
.sådana undervattensbåtar äro projekterade.
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Ryssland har följande minsvepningsfartyg: 5 smärre ångare om 150 tons deplacement och 12 knops fart; de heta:
,, \Vrsy w >> , >> Minrep >> , >> Sapab , >> Prowonik >> och >> Fugass >> ; bestyckningen utgöres av 2 st. 47 mm. ssk.
I Frankrike har sednn några år tillbaka pågåll försök dels
med en mina av Sautler-1-Iarle's typ, av vi lken 1,000 s t. anskaffa ts uneler 1911; den har en laddning av 60 kg . bomullskrut ;
·emellertid pågå försök med en annan mintyp av Vicker-Brcguets modell.
Franska marinen har följande st röminefarlyg:
>> Pluton >> , nybyggd hos firman Normand; och >> Cerbet'C >>;
bad a om 574 tons deplacement och 21 knops far t samt avsedd::~
fiir 120 minor ; ävenså: >> Cassini >>, Cassabian ca >> och >> d'Jber,·i ll e>> , Yi lka äro omändrade större jagare å 925 :'t 960 lons deplacement, beslyckade med l st. 7," cm. ssk. samt avsedda fö r
' 7 ströminor.
Slulligen skola alla 450- 750 Lons jagare utrustas för strömi nering, vardera för 10 minor. En undervallensbåt för ströminering lärcr jäm vii l vara projekterad.
Franska marinen använder f. d . fiskeångare för minsvep ni ngsändamåL

Italien har under senaste åren prövat en m å ngfald olik a
111 in typer.
1906 Elia's och Novcro Tito-mina; någrn år clleråt Saul llT- Harle's ; 1910 Lerncl's och senast F ia t San Giorgio's mina.
ll ä ra'' kan man otvivelaktigt sluta s ig till alt dc frångångna
l_\· perna varit behäftad e med en del olägenheter, som hindra t
deras antagande.
För strömineringsändamål äger Italien pansardäckskrys ~a ren >> Quarlo >> o1:n 3,300 tons deplacement och 28 knop, av;,ec[d för 200 minor; vidare: >> Tripoli >> , >> Goito >> , >> Montebello >> ,
Partenope >> och >> Minerva >> om 850 tons deplacem ent, 19 1-:nops
far t och b estyckade med 2 st. 7,,; cm. ssk. och 4 st. 57 mm. ssk.
Slu lligcn äro jagare och l :a klass torpedbålar jämväl av'cdcla för slröminerin g.
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övergått till annan typ.
Av ströminefartyg finn as: »Delta >> och »Aurora », om 1,34().
s
ton deplacem ent och 11 knops fart samt armerade m ed 2 kulspr u Lor. Härjämte äro tv å unel er byggnad a v l ,000 lons deplacement.
Såsom minlendrar tjänstgöra: >> Dromedar» , >> Salamander ,,
och »Basilisk », om 175- 310 tons deplacement och 10 knops.
fart samt armerade med 2 st. 47 mm. ssk.
Förutom å här nämnd a minfartyg m edföras strö minor
inom flera mariner på de s törre fartygen , fr ån vilka de antingen
kunna fällas eller ock äro de avsedda alt lämnas öv er till torped fartygen.

Inom olik a mariner gör sig olika åsk å dningssätt gällande
beträffande de egenskaper, vilka ströminefartyg böra besi tta.
I allmänhet anses, att de, för att kunna fylla sin uppgift, böra
vara fullt sjödugliga samt snabbgående och förs edela m ed tillråeldig bestyckning för a lt åtminstone kunna avvisa n~irgång na
jagare.
Frankrike förfiiidar dock en annan ås ikt , i det all man där
håller före, att e tt flertal smärre ströminefaryg, ä ven om bl-ott
av en jagares storlek, ~ir a lt för edraga framför ett få tal s törre;
enär förlusten av e tt enslaka fa rtyg under sådana förh å llanden
blir mindre kännbar.
Minfällningsanordningarna å fart ygen äro av vilt skilda
slag; det enkla s te slaget är en hängbana, å vilken mina och
ankare medelst små rullvagnar åro upphängda; h~ingbanan
m edförer dock elen olägenhet, ntt minor och ankare vid fa rtygels rullning pendla , varigenom fällningen i hög grad: försvå ras;
i a llmänhet användas 2-sk eniga å fartygens däck inbyggda
minbanor, en å varelera sidan; ankarna vila då å .s kenorna antingen p å en träsl ä pa eller m edels t 4 rullar och p laceras minorna
ova np å resp. ankare. Fälln in gen av minorna kan antingen sl{e:
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fiir hand ell er ock mek ani skt ; det senare sättet kan åstadkommas medelst sökare mellan minankarna, som, dtt den första
min a n blivit fälld, automatisli.l draga de följande minorna med
si g och förankra dem p å bestiimcla a vstånd från varandra. I
~t iillet för sö kare m ell an ankarna kan en kedj a utan ände an ' ii ndas; då den igång sä l les, Hill as minorna på b estiimda avstånd
fra n nwandra. Vid fällning för hand fällas minorn a med hänsYn till farty gets fart å bes tämda hd sinten ·all, så all de komm a
a iinskad e inböreles avstånd.
En för ströminering himplig minmateriel skall ~iga följande
egenskap er :
1) automatiskt ve rk ande för ank r ingsinrä ttnin g;
armerin g;
»
:2 )
desarmering ;
:3)
-! ) lä mplig anländningsmetod ;
5) tilldicldigt stor laddningsvikl ;
6) r in ga totalvikt;
7) m öjlighet för upptagn ing ; samt
8) enk el och p å litli g konstrukti on.
1) Den automatiska förankringsi m ä Ltningen skall vara så
l1csk afTad , att minan, sedan den ~ir fälld, själv förankrar sig
Detta kan ås tadkommas på
:t önskal djup under va llenytan.
liera olika s~ill ; vanligen användes något av följand e:
a) Minan förblir efte r nillningen fl y tande i vallenytan och
neddrages till önskat djup först , d å ell uneler ankare t hängande
lod nått havsboUen ;
b) Minan å tföljer ank aret till havsbotten och sliger där ifrån upp å önskat djup ; uppsti gningen regleras i detta fall mede lst hydrostatisk piston .
Den förstnämnd a metoden är den mest förekommanäe;
den sistnämnda äger den fördelen, att minorna omedelbart efter
fällningen gå ned på så stora djup , a l t de ej hindra de fälland e
fa rtygen i deras manöv er ; denna m e tod kräYer dock en särdeles
stark konstruktion a v min an , p å de l att elen ej m å bliva skadad
a1· det å d e s törre vattendjupen förefintliga trycket.
2) Minans armering skall vara sådan, att elen utesluter
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vådasprängning före, vid och omedelbart efter fällningen och
skall minan först efter det den kommit å siLL rätta djup })liva
farlig vid påsegling. Detta kan åstadkommas medelst smältsprint, fjäclerkrafl eller hydrostatisk piston. Oavsett, vilken av
ovannämnda metoder, som antingen enbart eller i förening m ed
någon annan kommer till användning ,~ir dock huvudsaken, att
armeringen sker på ett fullt belryggande sätt.
~1) Minans desarmering skall vara sådan, alt den gör minan
ofarlig dels vid alla till fällen , då minan ej ligger på sitt r ätta
djup under vattenytan; dels efter viss önskad tid ; dels ock slutligen vid sp6ingning av kontraminor i dess omedelbara närhet.
Della kan åstadkommas medelst urverk, fjäderkraft eller hyd rostatisk pislon ; antingen var för sig eller i förening med varandra. Gnom urverk kan minan efter önskad tid göras ofarlig.
Genom fläderkraft eller hydrostatisk piston kan minan vid lossslitning göras ofarlig.
Genom h ydrostatisk piston kan sprängning av minan vid
kon Lraminering förekommas.
4) Minans antändningsmetod skall vara av lämplig kons Lru k tio n.
Antändningen kan antingen ske på mekaniskt, elektriskt
eller elektro-mekaniskt sätt. Mekanisk antändning åstadkommer medelst fjäderkraft eller fallande tyngd; elektrisk medelst
fjädrande pendel, rullande metallkula eller skvalpande kvick~ilver; elektro-mekanisk medelst blykapselmetoden.
Medelst
fjäderkraft bringas minan till detonation, antingen genom
att en fjäder spännes för e eller vid minans förankring och frigöres vid minans påsegling, då minan detoneras genom vanlig
perkussionsantändning; eller ock spännes fji1ciern först vid minans påsegling, då den omedelbart frigöres och detonerar minan .
Medelst fallande tyngd sker minans tändning enligt vanlig
perkussionsmetod, varvid tyngden mås te vara på lämpligt sätt
anbrakt, så att den ej ås tadkommer tändning förriin minan påseglas.
Medelst fjädrande pendel, rulland·e metallkula eller skvalpande kvicksilver slutas vid minan påsegling genom elen vid
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sl ö len uppkomna vibreringen ledningarna mellan tändkolv ocn
el l elek trisk t batteri, varvid minan detonerar.
Minans tändning medelst blykapselmetoden försiggår p:'t
liil jande sätt: å minans yttre, övre del befintliga blykapslar stukas vid påsegling, varvid i dem inneslutna glasbehållare, fyllda
med lämplig vätska, krossas och uttömma s·i tt innehåll i ett
n nder kapslarna befintligt kärl, försett med elektroder; den i
J,iirle l uppsamlade v~itskan alstrar tillika med elektroderna tänd:,l röm, som medelst ledningar till minans tändkolv bringar mim m till delonation.
5) Minans laddningsvikt skall vara så stor, alt el en förmår
a staclkomma allvarlig skada å ett påseglande fartyg. Ryskjapansk a krige t l 904-05 påv·isacle, alt en laddning av 30-35
kg. brisant sprängämne vid särdeles gynnsamma förhållanden
kunde åstadkomma en Hicka av iinda till 22m 2 storlek såsom förhållandet var med tyska ångaren >>Silvia>>, vilken utanför VladiYos lok stötte mot en rysk mina, som träffade rätt under fartyge ts botten.
Emellertid torde man num era ej nöja sig med en så ringa
la ddning, ulan har den successivt ökats till dubbelt, ja ända till
Lre gånger.
Lärdomarna fdm ovannämnda krig hava även påvisat, att
del v·id en minsprängning uppkomna haveriet blivit störst, då
m inan träffat fartygets botten samt att då i allmänhel jämväl
sekundära explosioner av ammunitionsdurkar, ångpannor m. m.
orsal.;;a t fartygets ·omedelbara undergång. Har explosionen därPmo t träffat den Jodrä ta fartygssidan, har också haveriet blivit
m indre och i detta fall minst, om det t. ex . träffat en fylld
k olbox .
6) Minan bör hava en ringa totalvikt, på det alt den måtte
liimpa sig för fällning från klent byggda torpedfartyg . TolalYiklen, som berm: på minans konstruktion , varierar numera
m ellan 300- 900 kg.
Ar elen för stor, kan endast el t få tal minor ombord tagas
a Lorpedfartygen; är den för liten .sammanh~inger delta vanligen
m ed för klen konstruktion av minstommen m. m.
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Lämpligt är a tt begagna sig av två mintyper, en för större
fartyg och en för m indre.
7) Minan skall vara så konstruerad, all möjlighet före finJles för dess upptagning. Della kan ske ant ingen genom sökare
å minankaret, medelst vil ken detsamma lällas, varvid minan
flyler upp till vattenytan; ell er ock så a ll minan vid dragning
i sökaren frigöres från ankaret och fl yler upp , var efter ankaTel Hi tlas med sökaren och minan ombor cl Lages.
8) SintJigen skall minans konstruktion va ra enkel och pålitlig. På ju en klare sätt ovannämnda egenskaper kun na bibringas en minlyp, ju fördelaktigare; ty en allt för komplicerad
konstruk tion fö~·anltder felaktigheter hos minan, varigenom
hon blir opålillig och mindre användbar.

Grupp II:

Av stor t intr esse ä r aLL granska de minlyper, som numera
förekomma i marknaden ; härav kan man bilda .sig en fö reställJl in g om elen minmalcriel, som olika mariner äga; dock antages
mera sällan en erbjuden m in typ u lom viss modifikation enligt
var och en marins eget b eh ov och önskan.
Dc mintyper, vilka numera mest förekomma i marknaden
äro följande:
Grupp I: Sautter-Harle's, Vick er-B r egu et's Novero -Tito's,
Lernets, samt
Grupp II: Bichel-Carboni t's.
En sch ematisk framställning av dem vid fällning ter sig
Grupp I:
sålunda :

Grupp I omfallar således dc mintyper, vilk a ef ter fällningen och und er förankringen förbli va flytande i va lleny tan samt
först då lodet nått havsbollen neddragas av ankaret till önska l
d jup under va tteny tan.
Grupp II å ter omfaltar elen mintyp, som efter fällningen
m edfölj er ankaret Lill botten, där minan frigöres och stiger u pp
till önskat djup und er va ttenytan.
Samtliga här n äm nd a mintyper hava en laddning av 50-1 10 k g. brisant sprän gämne, en totalvikt av 300- 900 kg. , en
förankrin gs tross av 80- 110 m eters längd, m ekani sk eller elek tro -mekanisk antä ndning, automa ti sk förankringsinräLLnin g
med lod eller h ydrostati sk piston, d esa rm erin gsapparat, som
träder i funktion, då minan k omm er upp till valtenytan men
sa kna ticlinställare.

En ströminas egensk aper äro r edan här ovan behandlade,
dock å terstår att gran sk a de olika antänclningsmetoderna.
D en rent m ek a ni ska eller p erkussionsm e toden m edförer
fördelen av a tt vara okän slig för sp rängningar i minans närh e t,
vilken oms tändigh et medgiver korta minavståncl , därest min:stomm en m . m. i övrigt är starkt konstruerad.
Den elektro-m ekaniska metod en gör även minan ganska
37
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okänslig för minspriingningm· i hennes närhet och medgiver
korta minavståncl.
Båda ovannämnda metoder erfordra dock v·i ssa delar utanpå minstommen, vi lka vid påseglingen skola rubbas ur sina lägen
eller slukas för att tändning av minan skall inträffa.
Den elektriska metoden, som helt och hållet inrymmes
inom minstommen, ä r l'änslig för sprängningar i minans närhet
och kr ä ve r på gr und h ära v jäm förelsevi.s stora mi navstånd.
Den äger dock ,j likhet med den elektw-mckaniska en vikt.ig fördel, som ej får nnclcrskattas och de t är dess okänslighet för förorening av sj ögr~is , snäckbildning m. m. , som alltid uppkomma
efter en viss lids uppehåll i sjövattnet. Genom sådana föroreningar kan elen mckanis,Jm metoden försiitlas i oanY~indbart
skick ; något som aldrig kan inlr~iffa med dc öuiga metoderna.
Den mekaniska och elektro-m ekaniska metoden fordra, all: minan vkl påsegling skall rulla mer eller mindre utmed fartygets
botten , för att dc utanpå min slommen befintliga delarna tillräckligt skola rubbas ur sina liign eller slukas ; den elektriska
metoden fordrar blott en enda s töt, Yar som hälst mot minan,
fö r att träda i funktion. Den elektro-mekaniska eller blykapselm etoden har den fördelen framför den elektriska, alt den
vid längre tid s magasinering ej undergår n:1gon försämring;
detta har man hos elen elektriska metoden sökt avhj~ilpa genom begagnande av torrelemenl ; det kan dock ej förhindras,.
att även torrelementens kraft nedsättes vid längre tids förvaring. Då mellertid en ströminering väl knappast bör vara utlagd under längre tid än ett år och det visat sig, att torrelementens kraft ej förringas under denna tid, undanröjes olägenheten
a v elemen tens försämring, genom a tt vid m ineringens u tlaggning förse minorna med. nya och fullt goda element.

På grund a ,. vad här ovan beträffande förankringstrossarnas längd blivit sag t, kan en ströminering ej användas å större
djup ~in omkring 100 meter; det är emellertid ej uteslute t, att
man vid vissa tillfällen är :i behov av att ströminera ett område
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a v större djup. För all möjliggöra delta , måste man frång å an' iinclning av förankrade minor och i stället begagna sig av s. k.
drivminor. Dessa äro av tre olika typer :
Typ 1 beslår av en vanlig slrömina, som m edelst lämplig
1ikt ~ir bragt att just l'lyla med överkanlen i vallcnytan.
Typ 2 består av en vanlig strömina, vars fl ytkraft borttagits, varefter minan upph~ingts und er en lämplig flottör å s~t 
dant d ju p, att ett p <'ts eglancle fartyg stöter mot sjillva minan.
Typ 3 besår av en mina, vilken medelst automat iskt verkande mekanism fö.rblir fritt flytande i vattnet å viss bestämt
djup.
De två förslniimnda typerna verka alllid röjande genom
den å vaLLenytan synliga minstommen eller flottören .
En drivmina .av Typ 3 har konstruerats av Leon.
Den Leonska dr ivminan har torpedform och förblir efter
fällningen s lående lodrätt i vallnel samt är i undre delen försedel med två propellrar, som drivas meddst en molor, vilken
erhåller sin rörelse från e ll i min an inneslu Le t accumulatorba tleri; minan ~ir så avv~igd, att elen har någon sjunkkraft. Då
den tillföljd härav kommit ned på visst djup, slut et genom en
lt yclros lalisk piston s trömmen mellan batteriet och motorn ,
l'arvid propellrarna sät tas igång och driva minan att långsamt
stiga uppåt ; då minan på uppgåendet passerar ett visst djup ,
bry ter hydrostatiska pistonen den elektriska strömmen, varvid
propellrarna stoppas. På detta sätt erh åll er minan en ständig
upp- och nedgående rörelse, vars storlek regleras medelst avl'ägning av den hydrostatiska pistonen. Seclan .a ccum ulalo rhatteriets kraft är förbrukad , sj unk er minan till botten, enär
propellrarna ej vid are erhålla någon drivkraft från motorn .

Minans anvi\ndning i offensivt sy fte har h~ir redan blivit
påpekad ; det återslår nu aU närmare skärskåda delta utnyttjande av minvapnet.
Har elen ena av de krigförande makterna herraväldet till
sjöss, kan han också obegränsat utföra offensiva mineringar å
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molständarens kuslcr, var h i:ilst han så finn er vara lämpligt och
di.irigenom i högsta grad la mslå dennes företag. Ett exempel
hiirpå är ry ska flottans inmincring i Port Arthur under
1904- 05 års rysk-japanska krig . Genom inmineringen förs kaffade sig japanska fiollan a ndrum för överförande av trupper
till krigssk å.cl epl a tsen oc h berövades ryska fi ollan allt initiativ
lill ofTcnsiva för e tag samt tvangs till overksamhet, vilket alstrade misstro till egna fö retags framgång. Ryska fl ottan bidrog
iiven å sin sida genom u tlagda mineringar all öka osii kerheten
.av a ll navi gering i farYatlnct närmast utanför Port Arthur, till
nacl.-del för b åda d e krigförande makterna.
Det fel , som Yid dessa min eringars anordnande begicks,
Yar a lt orienteringe n vid minornas fällning för summades på
grund av, att de m ås te utföras så att säga unde r fi endens eld
och oftast nattetid eller uneler tjocka.
För elen till sjöss underlägsne ställer sig förh å ll andet a vsevärt SYårare. Hans sjöstridskrafter m åste för att kunna taga
s ig ut, först syssla m ed ett tidspillande undanröjningsarbe le av
.dc av fi enden utanför inloppen lagda minorna, varigenom fienden uppmärksam gör es på en tilltänkt utbrytnin g och få r tillfälle att koncentr era sin a sjöstridskrafter, för alt alldeles omintetgöra motståndarens u tbrylningsförsök ; omständighe terna
k unna dock för elen underlägsne vara sådana, a lt han på ett
e ller annat sätt lyckas komma ut och bör då ej något Ullfälle
fö r summas att göra fi enden så mycket avbräck som möjligt
genom skickligt anordnade strömineringar å platser, där fiend ens bevakningsfartyg pläga uppehålla sig eller som av honom
.cmvi:indas till rendez- vous-platser. Av vikt ä r emellertid, att
dessa mineringar utföras så, att fienden förblir okunn ig om deras befintlighet. Tjocka och mörker ävensom dc Lillfällcn, då
fienden tillföljd av kolning m . m . nödgas indraga ell er försvaga
sin b evakning erbjuda oftast d e bästa tillfällen a för utförandet
av offensiva strömineringar.
Rysk-japanska kriget lä mnar härp å ett tala nd e exempel.
Med minfartyget »Amun utförde ryssarna en ströminering 10'
SO om Port Arthur å japanska flottans rendez-vous-plats och
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krönles detta företag redan p å följande dag m ed framgång, 1
de t a lt japanerna förlorad e där ej blott slagskeppe t »Hatsuse »
li la n jäm vä l >> Yashima ».
Aro d e krigförand e åter jämnställda till sjöss, så a lt deras
~ l riclskrafter i öppna sjön !.-unna mäta sig med varandra, då
ha r minvapne t en viktig uppgift a tt fylia. Härvid söker d en
ena mots tånd aren att genom sin m an över driva d en andra in
p ~ slröminfält, som om edelbart före stridens början blivit ut lagda av den återvändande för-bevakningen eller sär skilt fram~ finda minfartyg. Tvin gas fi end en , pressad av sin motstå ndare,
a ll styra i ett sådant minfält, tövar det ej länge, innan han
dy rt få r plikta för sin oförsiktighet. Huru i detalj dessa kom bi nerad e artilleri- och min-manövrar skola utföras, föreskrives
i var och en flottas egna taldiska för eskrifter och fö rblir såsom
så dana dess hemligh et.
Helt si1kert är dock, a ll under senare års större flottm anöv r a r minvapnet har vunnit en -hitintills oanad terräng, som ett
blivande sjökrig till fullo komm er alt ådagalägga.
»Mitteilungen aus dem Gebiete des Seewescns » för å r 1911
innhå ll er uneler signaluren »Al ex . \V. S. » en synnerligen b eak ta nsvärd a rtik el benämnd >> Der Min enkrieg » och m å ur den<;am ma följande anföras:
se
Tviinne fientliga flottor be finna sig i läget A,- B 1 nedanståend e skiss - p å 8,000 meters avstånd fr ån varandra.
:\. gör 15 knops fart och B 18 knop. Såsom slutare h ar A e tt
s nabbg~'tencle ström in cfartyg.
E ft er 2,, ticl.sminuter befinna sig flottorna i lä get A2- B"
på 6,000 m eters avs tånd frå n varandra. Här låter A dess strömin fart yg gira ut babord h~in och s trömin era enli gt skissen dels
med verkliga minor och dels med b lindminor.
Efte r 10 tidsminuter befinna sig flottorna i läge t A,- B,,
dii r A girat s tyrb~H"d h~in till B:s kontrakurs och ströminfarlyge l, som slutat sin minering, :\ icr !'örenat sig m ed A.
E ft er 15 tidsminut er befinna sig Hottorna i Eigel A.,- B.,,
där A girar babord hiin och tvingar härigenom B lill motsva r ande gir. B blir nu stii llcl inför Yalet a tt antingen slyra 111 1
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eller vik a undan för det framför kolonnen liggande s lrötninJältet och blir häri genom ej i tillfälle att utnyttja sin överlägsenh e l i fart.
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Be träffand e användand et av ström inor å torpedfar tyg säger bem ä ld e författare följande:
»Torpedbootan griff a llein hat unter normalen Umständen
nicht viel Aussicht a uf Erfolg. Beni.ilzt m an aber die gespanntc Aufm erksamkeit, d ie während eines An griffes der Gegend, von welch er d ie Torpedboote kommen, naturgemäss
zugewcndet wird, ri chtigen die Unaufmerksam keit den ander en Teilen des Horiz onts gegeniiber dadurch, dass wäbrend dieser Zeit im Km·se Minen geleg t w erden, so is t auf einen durchgeschlagenden Erfolg nah ez u sicher zu rechnen.
Während d es erslen Angriffes (kann a uch ein Sche inungriff
sein ), der von ein er Gruppe au s ein er anderen Richtung ausgefi.ihrt wird , orien lier t sich d ie vorne b efindlich e Gruppe durch
den Projektorensch ein gen auer iiber den Knrs (- - - ) und
wirft lVI inen, wenn Lunlich gekoppelt, in Schlan genlini en in di e
!\ursricbtung. Selbst in dem ungi.ingsligeten Falle, dass das
Ylinenlegen entd eckt werden sollte, was hi er gar nicht b eabsich -
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tigt ist, so veranlasst di esc Entdcckung eine plötzliche Kursänderung der Flotte; hiebei diirfte, da alles lichtdicht fährt, sehr
wahrscheinli ch ein e Verwirrung eintre ten , die dann von den
T orpdobooten zu einem Hauptangrifl" beniitzt werden kann.
W ird aber das Min enl egen nicht bem erkt (- - - ), so wird
s chon bei ersten Ex plosion ein e Verwi rrun g eintre ten , um so
mehr, als man di ese Explosion doch nur einem Torpedo zuschreib en !'ann, so zwar dass die Torpedobooten dann um so
leich teres Spiel haben werden. >>

Säkert är, att man genom införande a v den moderna str öm inan och drivminan tvingar fartygsbsättnin garna å de krigfö rand e flott orna jämväl, då d e ej äro i sikte av varandra, till
ett oerhört be tungand e och n ervspä nn a nd e arbe te, orsakat av
spejandet efter minor och ökas detta arbete i sa mm a mån som
fio ltorna närma sig varandra för att slutligen n å sin högsta po tens under själva striden och upphör ej ens vid förföljand et av
den slagna fienden .
I detta fall äger min a n samma egenskap som under vattenshåten och det är d en moraliska depressionen, som framkallas
hos fartygsbesättni ngarna , genom ovissheten om m inors b efintlighet i det befarna farvattnet.
De tta ä r en så ytterst viktig faktor att räkna med, att den
på alla sätt måste till varatagas och nln yttja s vid nutida krigföring till sjöss.

Hand i hand med minvapne ts utv ecklin g gå m etoderna att
s kydda egna fartyg mol minspr~ingningarnas fö röd ande verkan.
Dessa metod er b es tå i a nvåndand et dels av sådan materiel ,
mede ls t vilken ~11inor lät t lmnna un elanröjas såsom minsvep
c oh k ontraminor, dels a v särsk ild a anordningar å egna far tygs
lliHlerva ltenskroppar, varigen om de göras så motst åndskra ftig a
s om möjligt mot undervattensp rängningar, samt d els av flyg -
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skepp och aeroplan, från vilka minor i ett utlagt minfält i så
god tid kunna ialdtagas att sprängning av egna fartyg kan förekommas.
Beträffande den förstnämnda metoden, som omfattar minors undanröjande medelst svepning eller kontraminering, u tgöres den hithörande materielen av minsvep och kontraminor.
Minsvepen kunna vara två- eller enbåtssvep; båda slagen ha
till ändamål att fiska minorna , vilka därefter .på ett eller annat
sätt oskadliggöras. Kontraminorna hava till mål att genom
fällning och sprängning minfältet bereda en ränna för egna
fartyg.
Beträffande den andra metoden, omfattande förshirkning
av egna fartygs undervattenskroppar har densamma i avsevärd
grad utvecklats på de två senaste årtiondena.
Här återgives en sammanställning för åren 1891- 1913
av den utveckling, son'l fartygskonstruktionen undergått.
Royal Sovereign.
1891.

Rivadavia.
l 911.

Lord Nelson.
1906.

1913.

Av denna sammanställning framgår, huru man genom
pansarskydd för farlygens vitala delar sökt lokalisera verkan
av undervaltenssprängningar, under det man samtidigt sökt öka
ra rtygens flytförmåga. I nära samband härmed står utvecklingen av läsningsanordningarna av fartygens dubbelbottnar och
celler.
Beträffande slutligen anv~indandet av flygskepp och aeroplan för upptäckande av minor i ett farvatten, har utvecklingen
härav överträffat alla förväntningar och medföras numera aeroplan inom de större mariners slagflottor, vilka aeroplan medelst
wireupphängning obehindrat kunna gå till väders från fartygen
för att såsom en synnerligen god förstärkning till flottans förh evak ning kunna övervaka det farvatten flottan närmast har
a tt genomfara och lära minor från aeroplan vara jämförelsevis
lätta att upptäcka .

B.
King Edward VII.
1903.

1912.
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Elektroteknik.

Inom det maritima området har i elektroteknisk t hänseende aluminium åter vunnit terräng, efter att under flera års
Lid hava blivit betraktad med misstro.
Detta uppstod förnämligast vid de utmed Amerikas kust
l'ör en del å r seelim anlagd a långlinjerna, till vilka aluminium
i stor utsträckning användes. Man fann diir tämligen snart,
a lt aluminium anfrättes i hög grad av de från Oceanen in över
la nd blåsande sallbemiingda vindarna och nödgades återgå till
k oppar.

-
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Såsom ledningstråd har aluminium med samma ledningsförmåga som koppar en avsevärt större area , på grund varav
.aluminium kräver ej blott för isolering större kvantite t gummi
.ocJ1 bly, utan jämväl armering.
Såsom blanktråd },an dock aluminium und er vissa förhålJanden vara bättre och billigare än koppar, allt beroende på den
fluktuerande marknaden.
Vid stolplinjer erfordrar aluminium på grund av större
vindfång, tätare stolpar och ställer sig således elyrare än koppar.
Emellertid har numera inom franska och italienska marinerna
aluminium tagits i bruk vid tillverkning av alla de delar till
kopplingstavlor, som förut varit gjorda av koppar ; ävenså in·g år aluminium i särdeles stor utsträckning i ovannämnda mariners strålkastare, av vilka bland annat hela strålimstar-huven
göres av denna metall.
Inom Tyskland, där strålkastarfabrikationen anses stå
mycket högt, vill man dock ej övergå till aluminium, på grund
av nyssnämnda från Amerilm härledande erfarenheter beträffande denna metalls anfrätbarhet av saltvatten.
Inom telefoniens område har sedan någon tid en metod
.att utnyttja exempelvis 4-trådiga ledningar för b e tjänande av
6 telefonapparater vunnit terräng. Metoden benämnes »duplicering>> eller kanske r ä ttare >> Överdrag >> och framgår kopplingsschemat av nedanstående sl<iss, där siffrorna ang iva de 6 telefonapparaterna och bokstäverna de 4 linjetråclarna.

R.

B.

c.
D.

-
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Samtal kunna obehindrat p ågå samtidigt mellan apparate rna 1- 2, 3- 4 sam l 5- 6.

Inom den rent maskinella branschen har en elektrisk maskintelegraf, konstruerad enligt Dickmans system, förts i han deln av Allmänna Svenska Elektriska Aktiebolaget.
De mekaniska maskin tel egrafernas olägenhet genom ked ja ns töjning och bristning förefinnes ej hos den elektriska teleg rafen; dess ledningar kunna framdragas snart sagt var som
h~ilst och Yicl avbrott av en led ning kommer endast motsvarande order ur bruk. Härjämte kan elen elektriska maskintelegrafe n m edelst tillhörande elektrisk ringklocka användas för signale ring mellan kommandobrygga och maskinrum. Ändring av
o rder sker vid elen elektriska telegrafen utan att mellanliggande
•order påverkas .
Såsom kraftkälla kan ef ter ·omständigheterna användas an.lingen dynamo, primärt batteri eller accumulatorbatteri.
Apparatens utseende framgår av nedanstående figurer.
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Då en order skall avgivas med elen elektriska maskin telegrafen, föres orderarmen milt för det på ~1pparat tavlan synliga.
fället och därpå slut es den elektriska strömmen genom att nedtrycka den i orderarmens handtag befintliga tryckknappen.
Strömmen går då genom motsvarande solenoid i mottagaren
och en parallellström passerar genom moltagarens ringklocka;
n~ir strömmen går genom~ solenoiden, indrages j~irnkärnan och
samtidigt vrider sig den rörliga skivan , påverkad av elen koniska
kl ack en , som glider mot ena lappen i skivan. Då järnkärnan
kommit i sitt slulläge, har klacken glidit bakom en av Lapparna
i skivan och då skivan vlll, p å verl.;:ad av sin fjäder, gå tillbaka ,.
hålles järnkärnan kvar.
För svars avgivande förfar maskinisten på samma sätt
med mottagaren, Yarigenom d en mottagna ordern blir sy nlig å
givaren.

Om marinens hälso- och sjukvård och det
föreslagna gemensamma försvarsdepartementets sjukvårdsavdelning.
Yttrande. såso m t-ill df'partPmf'nt:alkommittcracl cs biträde av konungerr
b eordrad sa kkunnig, a\' marinöverläka ren, med. doktor

Kcn-1 Rudb erg .

(Insänt. )
Frågar man sig, vad iindamålet me<l en fiirsvar sorganisalion är, blir svarel: a ll vidmakthålla och u lvcclda de olika grenarne därav , så all de, när behov av kraflulveclding uppstår ,.
verka med störs ia möjliga elTektivile l. Delta tord e vara en
allmiingiltig princip, som sålunda .måste giilla även hälso- och
sj u k vå r den inom försvaret.
Vad belr~iiTar marinen, s~t skiljer sig della huvtHhapen
fr ån a r men, n lom i andra a vsec nden , ä ven genom den a \'SC \·ärl
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betydelse, som materielen intager vid sidan av personalen. Della förhålland e måste sålunda sätta sin prägel även
pa sjöförsvarets sanitcls\räsende. Allt större och större anspråk
ställas numera på delsa mma i den m å n som dc moderna krigsredskapen till sjöss utv ecklas till allt större fulländning . Inom
alla sjömaktet är därf'ör den tenelensen r å dand e alt behandla
h älso- och sjukvården med samma omtanke och fackmässigh el
som dc övr iga grcnarnc av organisationen. Med blick en öppen
rör i huru hög grad en väl ordnad san itetsde ta lj främjar h ela
\· a pnets slagfärdighet, later man d e nsamma verka i intimt samarbele m ed övriga fa ckavclelningar. På så säll J.;:ommer den
medicin ska sakkunskapen att lämna största möjliga valuta för
en marins stridsberedskap. Vad v:ha egna förh ållanden belräff,a , så Logs 1902 etl betydelsefu!IL steg i denna riktning genom inrätt ande av en sanitetsavd elning i Marinförvaltningen
och nyorganisation av en mera fackmässig läkarldr, än den
flo ttan föru L disponerade. Sedan dess har det också visat sig,
att de ~i r enden, som ans etts böra understäHas den medicinska
sakkunskapen, år ifrån å r tilltagit i antal och delta ej blott vad
:Ylar inför vallningens sa n i te lsavdelning beträft'a r u Lan ä ven d e
underordnade Ljänslebct'attningarne ned igenom.
En lekman, som ej närmare känner förhållandena, torde
o fta nog hysa den uppfattningen, alt en marins sanitetsvä sende
egentligen sysslar med vården ombord och i land av b land personalen inträffade sjukdomsfall. Det kan visserl igen icke förnekas, att detta utgör en viktig del av läkam es verksamhetsområde, men de hava dessutom andra åligganden , smn måste
a nses vara av större betydelse för vapnet.
Vad d å först belräiTar dess personal, så tages marinläka rens sakkunskap i anspråk från första anställningen till avskedet . Läkaren har alt tillse, att endast sådana individer, som
uppfylla ett för !le olik a yrkesgrenarue visst m ått av kroppslig styrka b liva antagna samt se~ermera att dessa under tjäns tens och övningarn es gång komma att utvecklas under bästa
möjliga villkor, och skall slutligen en man före lagstadgad tid
av hälsoskäl erhålla avsked, så åligger det marinläkaren att
~ Lö rr e
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öv erväga, om n edsä tlHingen av hans kroppskonslilution gör
honom obrukbar för vapnet. En viktig del av marinläkar k å rens verksamhel hiir därför medverkan till vidmakthållande
och .sti.irkande av personalens kroppsliga kondition. Den medic inska saldmnskapen ~ir därvid i eminent grad behövlig, enär
en stor del av manskapet befinner sig i den å lder , då den fysiska utvecklingen ännu ej ~ir avs lutad . För att hår på e tt rationellt säll göra sitt velande fruktbart m ås te hikarcn i:iga noggrann kännedom om ljänsl egrenarne ombord samt vnra förtrogen med fnrtyg och sjörutin.
Sjölivel erbjud er emell ertid endast såsom så dant en mängd
hitiska och hiilsofnrliga förhållanden för d en egen tligen till
existens i land skap-ade människan. På moderna krigsfartyg,
med deras mångfald av för liv och hiilsa liitt skadliga inrättningar , är detla i långt högre grad fallet. Många dylika faktorer, vilkas hiilsov åd liga eller fmliga beskaflenh e tman förr knappast kunde ana, ha ,·id niirmare prövningar visat sig erfordra
beaktansvärda åtgä rder till förekommande av fr än dem härrörande sjukdomar. För all anföra några exempel hiirå må
nämnas ; de förgiftningar och elektricitetsskaclor, som gnisttelegrafipersonalen, där den minst anar något, år utsall för ; undervallensnavigeringen i hermetiskt tillslutna bålar med luften fö rorenad av ·olikartade giftiga gaser samt den vikliga fr ågan om
profylax mot skador :'\ artilleripersonalens hörselorgan, alla
synnerligen .speciella spiirsmål, som fordra el en noggrannaste
kännedom i olika riktningar så vål av malericlen som av personalens tj~instgöringsförhållanclen. I jiimförelse m ed i land ä r
vidare ·o mbord i fartyg risk en för spridning aY smitlosa mma
sjukelomar till fö lj d av LTtmgbodclheten ocrhört stor, n ågo t som
mås te medföra ökad e hygieniska försiktigh e lsmålt. Har en epidemi u tbrutit p å e l l f a rlyg, äro också svårigheterna för dess
kuperande betydligt större än i land. En marinläkare m ås te
dessutom vara fullt ·inn e i alla frågor rörande uppvärmning,
ventilation, belysning, prov ia;1tering och beklädnad , som falla
inom hygienens område, och vidare måste han ].;änna det vikti~aste av de tropiska sjukelomames omfattande gebiet, till vilket
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man också kan lägga sjöfolkets yrkesåkom mor. Slutligen måste
man också fordra, att han för krigstillfälle åger kun skap i sjökr igels kirurgi, en gren av denna vetenskap , som i mycket av\ ik er från lan tkrigels och som k ansk e mer ån redan an förda
förhållanden fordrar förtrogenhet med fartyget och tjänstgö ringen till sjöss. Man trodd e förr , alt de moderna örlogsfarly gen i en sjöstrid skulle bliva så illa tilltygade, att någon läkarYerksamhet uneler striden ej ens Yore tänkbar. Erfarenhelerna
f rå n de senare stora sjökrigen ha emellertid fullständigt veder la gt denna uppfattning och Yisat, alt över allt på förbanclsplat' crna ombord mycket arbete utförd es av hikarne till de sårades
(r a mma och detta till och med på de besegrade sidornas m est
illa medfarna fartyg. Allt vad som kan göras för de sårades
vård ombord i krigstid, iir cl~irför förtjiint av elen allra största
u p pm ärksamhet.
Av nu Jämnade framställning torde med all önskvärd tydlighel fr,amgå, att de speciel la och ofta komplicerade förhållandena på en örlogsflotta ford ra e tt ej ringa mått av hygienisk
~ pecialutbi l clning och övning hos där ans tällda läkare.
Tilll~impningen av vetenskapens sl{mclpunkt in om alla bilhörand e
områden har för länge seelan övergått ti ll en särskild gren av
hälsovårdslåran- navalhygi enen - som i litteraturen företrä des så väl av stora handböck er och andra omfattande arbeten
so m av uppsatser och avhand lin gar i de speciella tidskril'lerna.
Navalhygienen strävar sålunda med alla till huds stående medel
a lt förekomma dc faror för hii lsan, som vistelsen å en nutida
iirlogsman låtteligen k.an medföra , och bidrager därigenom i
a vsevärd m å n till att sätta besältningarne i stånd all , när d e t
gäller allvar , utveckla sina bästa kraftprestation er. Den stora
del av marinläkarens verksamhet, som år förlagd till det nava lhygieniska området, måste därför givetvis också sätta sin prägel på marinerna? san itetsorgan isa tioner.
Läkerpers•onalen vid försvaret i vårt land är ju sedan gammalt, till stor fördel för elensammas medicinska kapacitet, or ganiserad på förutsättningen a lt tjänsteinnehavarna äga rält till
samtidigt utövande av ensk ild praktik. För alt med framgång
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kunna idka dessa båda verksamhetsgrenar, m ås te militärläkaren hos oss sålunda på samma gång vara god läkare i vanlig
mening och god militärläkare. Vi leva nu i specia lise ringens
tecken och därav vinnas fördelar inom alla riktningar av läkar vetenskapen . Del blir allt svårare för en person att överblicka
framstegen inom var och en av medicinens sedan gam malt upp ställda discipliner och nya grenar utbrytas därför alltj äm t därur. En marinläkare, so m även måste idka enskild läkarverk samh e l, kan därför knappast tänkas dessutom idk a en tredje
specialilet sås·om armeläkarens. Huru olika ställa sig nämligen
icke fordringarne på en läkare vid ett kavall eri regemente eller
en ingenjörkår mot å en pansarbåt eller vid en underva ttensbåtsskola? Jag ans r m ig böra påpeka detta , då vid frågan om
försvarsdepartem en tens sammanslagning hos oss möjligen också skulle kunna ifrågasä ltas att sammanföra sam lliga försvare ls
läkare till en enda kår vars medlemmar skulle i dag kunna
kommenderas till tj~inslgöring på ett armens r egem ente, i m orgon p å elt örlogsfartyg. Marinens hälso- och sjukvård sku lle av
en sådan kombination ej hava någon som h elst fördel utan en dast olägenheter och en dylik organisa Li on skulle sålunda, vad
beträft"ar vårt va pen, inn ebära ett verkligt steg bakåt i stället
för fram å t. Jag till å ter mig jämväl betvivla , att armens sanitetsväsende därav skulle kunna draga någon nytla , ty varje vapen
måste ju givetvis vara betjänt med för dem själva och ej för
andra utbildade och övade läkare. En dubbel utbildning för
tjänstgöring å såväl armen som marinen skulle bliva för d yr bar och m edföra en tidsutdräkt, som ingen läJ,are vill u nder kasta sig. Del föregåend e torde för övrigt innehå lla tillräckligt
med skäl för dessa p ås tåenden, och be lräft"ande en eventuell
sammanslagning av marin ens och armens läkark åre1· vill jag
blott tillägga, all n ågon sådan organisation mig veterligen ej
h ell er förelwmm er i något civiliserat land . Ur en gemen sam
militärläkarkår har tvärlom över allt samt till och m ed i de lä nder, som hava gemensam försvarsminister utvecldat sig ett sy stem med skilda läkarkårer för armen och marin en, som lyda
under var sin chef och erhålla sin specialutbildning och sär·
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-;k ilda användning från början intill slutet av sin tjän stetid . Sii.
Juncla har vårt grannland, Danmark, med sin lilla marin sin
..,ä rs kilcla marinläkarkår med sin ch ef utan sammanblandning
med armen. Och från No rge hava vi det färskas te beviset p:\
nödvändigheten att undvika varje sammanblandning av armens
och marinens sa nitetsväsencl e. Ty intill 1909 hade m an under
en sanitetsgeneral som ch ef såväl armens som marin ens läkare
fö renade. Men nyss n~imnda å r indrogs saniletsgeneralsämbele l på gr und av erfarenheten om dess gagnlöshet, varefler den
m iliHira sjukvå rden handhav es av fr ån varandra fulll åts kilda
lä karkårer för armen ·o ch marinen m ed var sin självsl~indi ga
chef, som sort erar direld unel er den gemensamma försvarsminis tern och k an giva honom sill s löcl av verklig sakkunskap vid
iiren denas beredning var och en inom sitt område.
Med hänsyn till den plats, överstyrelsen för vår marins
sa nil e tsv ~isende bör erhålla i det föres lagna gemensamma för sva rscl eparlemenlet, så beder jag försl fä fästa uppm ä rksam heten p å hur dithörande ärenden förut behandlats och avgjorts.
T ill och med 1902 behandlades p ersonal- och sjukvårdsfrågor
från marinen av medicinalslyrelsen under överfältläkaTens förehava bildat etl bihang
vadan desamma kunna sä gas
(lraonincr
.._,
b'
b
till armens dåvarand e inom medicinalstyrelsen förlagda sjul,;vårclsstyrelse . I Marinförva ltning en fanns ingen läk a rrepresen·
Lant och de viktigaste fr ågo r rörand e både personal och mate riel, där hygienisk sakkunskap var av nöden, avgjordes uta n atl
någon sådan anlitades . Denna bristfälliga organisalian avhjälpLes 1902, då d el befanns nödvändigt att åvägabringa en fastare
·och enh ellig behandling av marinens hälso- och s jukvårdsären den genom inrättande av en san itetsavdelning i Marinförvallningen under marinöv erläkarens chefskap. I den nyinrättad e
marinöverläkaretjänsten s händ er Jades också chefskapet över
en n yo rganisera<;l marinläkarkår. Den sakkunniga r epresenlalianen i överstyrelsen för marinen med kompetenta unel erlydande har de följande åren funktionerat till vapnets fromma.
Skulle en sammanslagning av ledningen för marinen s och armens, varandra så olika hälso - och sjukvårdsväsenden ås tad T-idsk1·i{t i Sjöviisendet.
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kommas , såsom föreslagits i den gemensamma >> Sjukvårclsavclelningen >> inom det nya försvarsdepartementet, vilken skulle
stå uneler en generalläkares chefskap, som ej alls behövde äcra
:snågon .sakkunskap eller utbildning i de flottan tillhörande förhållandena, så riskerar man därmed för marinens del ett nedbrytande av mycket, sont sedan 1902 blivit uppbyggt och en
ätergång till de förhålanden, som existerade, innan marinens
sanitetsväsende erhöll sin självständiga och fackmässiga organisation. Genom inrättande av en för hela försvaret. gemensam
>> Sjukvårclsavdelning >>, sidoordnad med övriga avdelningar inom
försv:.nsdepartementet , .skulle dess >> marinavclelning >> som. ju
närmast molsvarar den nuvarande Marinförvaltningen, ej komma att äga någon i navalhygieniska och medicinska frågor sakkunnig ledamot, vars betydelse för sjövapnet just på den platsen jag dock förut tror mig tillräckligt hava framhållit. Man
skulle möjligen kunna invända, att en marinli.ikare från elen
gemensamma >> Sjukvårdsavclelningen >> vid de ärenden, som såJ
fordra , l.: uncle ad j ungeras för tillfället i >> marina vclelningen>>.
Enligt min nu 9-åriga erfarenhet vore delta emellertid ett synnerligen olyckligt arrangemang, ly dels undandragas då de i
>> sjukvårdsavdelningen >> tjänstgörande marinläkarue den för det
dagliga arbetet och personliga meningsutbytet nytliga kontinuerliga kontakten med byråcheferna i >> marinavclelningen >> , dels
ii r det efter min mening a v stor vikt, att chefen för marinens
sanitetsväsende just intager byråchefs ställning i den tillämnade
>> marinavdelningen >>. Det är nämligen han , som har sanitetsorganisationens funktion om händer, överblickar denna i sin
helhet och ansvarar för dess rätta gång; han bör då också bäst
i överstyrelsen kunna b evaka dess intressen. Herrar kommitterade synas på .andra håll, exempelvis, vad beträffar marinöverdirektören såsom byråchef för >> marinavdelningens ingen jörshyrå», hava beaktat denna synpunkt. Då det gäller att avgöra,
var överstyrelsen för marinens hälso- och sjukvård skall placeras inom försvarsdepartementet, synes mig enelast principen om
den största nyttan böra göras gällande och jag tror mig hava
framlagt tillräckligt b indande skäl i detta avseende för inrät-
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!ande av en med >> marinavdelningens >> övriga byrå er sidoordnad
sa n iletsbyrå under marinöverl äk arens ch efskap såsom by råch ef.
Då för marinens del inga som hels l fördelar skulle a vvinnas en
sa mmanslagning med vad som sk ull e träda i stället för arm efö rvaltningens nuvarande sjukvårdsstyrelse, och jag ej heller
finner mig övertygad att en d ylik kombination på n ågot som.
Ileist sätt skulle vara till båtnad för armen, kan jag ej annal
iin p å d et livligaste a vstyrka förslaget om en gemensa m >> sjuk ''årdsavdelning >> inom försvarsdepartementet. Enligt mitl förslag, att låta Marinförvaltningens nuvarande sanitetsavdelning
övergå till en byrå i >> marin a vdelningcn >>, skulle marinens h~ilso 
och sjukvård icke förorsaka det min sta b e sv~ir eller olägenhe t
m ed avseende på nya förordningar och föreskrifter vid det gemensamma försvarsdepartementet s organisation. För marinens
sanitetsväsende nu gällande reglementen äro för övrigt a v så
pass nya data, all del ocks å ur denna synpunkt vore or~itt alt
rubba på kontinuiteten i de utvecklingsmöjligheter, som nuvarande bestämmelser i många avseenden visat sig innebära. Vad
beträffar nuvarande armeförvallningens sjukvårdsstyrelse, så ä r
jag övertygad om all densamma för sig kan placeras i det n ya
departementet såsom armens .sjukvårdsstyrelse lika väl som
medicinalstyrelsen l.;.ommer att inordnas i sitt departement.
Under förutsättning av att marinens och armens hälso- och
sjukvårdsorganisationer på sätt jag föreslagit , hållas åtskilda,
behöver jag knappast lämna n ägon vidare motivering än elen
redan anförda för alt d etsamma bör vara fallet ä ven med ch efskapen över marin- och fällliikarkårerna. Överfältli-i karen har
ju m ed nuvarande bestämmelser intet verkligt chefskap över
huvuddelen av de ordinarie armeläkarn e och efter omorganisationen av fältläkarkåren förra året är det väl ej antagligt att
några nya ~inclringar i delta avseende inom elen niirmaste fram tiden kunna vara ,atl vänta, förrän man se ll, hur de t nya systemet verkar. Beträffande armens personal sk uIle sålunda en
"generalläkare>> komma att intaga samma ställning som d en
nuvarande överfältläkaren. Det vore då minst sagt egendom ligt, om denne som ej är chef för armens tre högsta ljiinstegra -
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der inom dess läkark å r , däremot skulle inneh ava ett verkligt
chefskap över m arin läkarkåren, för vars utbildning och tjänstgöringsförhållanden en ur fä ltläkarkåren utgången ge neralläka re sku ll e stå mycket främmande . Allt talar så lund a för att
marinöverläkaren som fö ru t, oberoende av en för eslagen generalläkare, utövar ch efskapet över marinliikarkå ren, vilk et enligt
hittills vunn en erfa r enh e l m ycket väl låtit sig förenas med befal tn ingen som ch ef ii ven för Marinförvallningens sa nitetsa vdelning och sålunda även m ed shillningen som byråch ef i den av
mig fö r eslagna >> san i lelsbyrån uti marina vdcln ingen , .
Det åters tå r nu enda s t a lt lämna en kort r edogörelse för
hur marinens sanile tsväsend e m ed nuvar a nd e organisation
fuuktionerar, och d ~irav s kall tydligt framgå , a lt de tta system
iivenledcs s ärd eles v~i l lå ter sig förenas m ed den av mig föres lagna san itetsbyrån i försvarsde partementets m arinavd elning.
MarinöverHi k a ren ii r chef för marinhi kark år en i stammen
och reserven samt handl ~igge r ärenden rörande anställning, befordran, kommenderin gar , tjänstledighet, avsk ed , ranguppfly ttning m . m. Personalen i sta mmen kommenderas p å h ans förs la g av konun gen ; r ese rvens läkare kom'lnenderas av marinöverläkaren. Under m cdicinalstyrelsen och m ar in fö r valtningen
u löva r han överins eend e t öve r marin en s h ä lso- och sjukvård,
verkställer å rliga inspektioner därav , handhi gger mobiliserings ~ir ende n samt avgiver för varje år underdånig b erättelse till
];:on ungen.
Vid beh andi ln g av ä renden rörande m a rin en uti m edicinals tyreisen biträder marinöverläkaren med r ätt a ll deltaga i överläggningen och få sin mening till protokollet an tecknad.
Såsom ch ef för Marinöverläkarens sani tetsavdelning har
marinöYerläkaren att bereda och föredraga alla h ä lso- och sj ukvårdsär enden med allt vad därtill hör av materiel, utredning
m. m ., att förrätta den tekni ·ka granskningen och utarbeta
statistik, att verk stä lla den så kallade tekniska revisionen av
hälso- ·o ch sjukvårdstitelns r ä k ensk aper, att noga följa f ramstegen på det navalhygieniska området samt a tt tillsamma ns med
annan avdelningschef in om ämbetsverket deltaga i beredningen
a v ärend en , där h ans speciella .sakkunskap är erfor derli g, såsom
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till exempel angåend e proviant, n ybyggnad er till land s och av
fa rtyg, inredningar ov de s is tnämnda m . m . Till si tt biträde i
~ a nitetsavclelningen h a r ma ri növerläkaren en marinläkare av
2:a graden .
Av de för s te marinläkarn e tjänstgöra två såsom förste läka r e på var och en av flottans huvudstationer och en såso m
ii ld s te läkare vid Vaxholms-Oscar-Fredriksborgs fästning . De
sa kkunni ge som 1911 av Kungl. Maj:t voro ink all ade för utredn ing a ngående marinl äka r l< å r en s tj äns tgöringsvillkor och a\·lönin g jämställd e dessa läk a re eft er noggrann prövning av d eras
aliggand en med fördelningslä kare vid armen, m ed v ilka d e också r.ccl a n förut äga lika rangställning. Förs te marinl äk arne ut ö va närm ast under s tati onsbe f~i lhavarnc och k ommenda nten i
Vaxholm överinseendet och till synen över allt vad till hälsooch sjukvården hör p å r es p . sta ti oner och fästning. D e ~ir o
förmä n för övrige där ans tä lld e lä kare, h a ndhav a omfallande
uppbörder, föra expedition och avgiva yttrand en, d ~ir der as sa kkunsk a p påkallas.
Den speciella sju k vård en bes trid es å stationerna och kusta rtill eri e ls etablisscment av m a rinlä karne av l :a gr aden , vilk a
därjämte hava alt övervaka h ä lsovårdsförh ålland ena , va r och
en inom sitt område. Någon gång kommenderas dessa lä kare
ock så såsom stabsläkare å eskader eller kustflotta , och h ava d:i.
und er högste befälhavaren överinseendet över sjöstyrkans h ä lsooch .s j ukv ärcl samt ansvare t för dess b ehöriga funk t ion.
Ma rinläkarne av 2:a graden och marinl iik arslipencli a lerna
gö ra tjänst som fartygs-, div ision s- och flottiljläkare. Dc hava
s ig sålunda a nförtrott att i förs ta hand m ed nogg rann u ppm~i rk 
sa mh el ägna sig å t den a llm ~inn a h älsovård en ombord sam t äga
a ll b esörja vården av så r ade och sjuke. D essföruto m falla p~t
deras loH åtskilliga å li gga nd en med avseend e p å expedi ti ons färing , r edovisnii} g, und ervisn ing, uppbörd etc.
Angåen de vidare d etalj er be träffand e marinläkarldtrcns
lj åns lgörin gsförh å ll anclen får jag h iinv is a till »Utrednin g rörande avlönin gs - och tj~instgöringsvillkor för marinliikark åren »
avg iven av sakkunnige d en 15 februari 1911, kap . IV, sid. 10.

-

598 -

-

599 -

Vi skola något närmare skärskåda torpedbestyckningen s
a n \'ändand e och placering inom olika mariner.
England.

Översigt över torpedtubernas placering
inom åtskilliga mariners fartyg.
Liksom det vexlat åsikter angående, vilka fartyg som skulle
föra torpedbestyckning, har det även härsk al olika åsikter rörande placeringen av tuberna och deras lämpliga antal.
Frankrike blev det första land , som bestyckade större krigsrartyg med torped er, ty redan i mitten av 1870-talet spårar man
deras förekomst inom franska marinen.
Enär torpeden var avsedd a lt gå under vattnet samt för att
få ell skyddat läge för tuben anordnades de första tuberna såsom undervattensstävtuber. Man insåg nog från första stund
att det skulle vara förmånligt och även giva tillfälle till ökat antal torp edtuber ifall man kund e placera dem tvärskepps eller i
vinkel mot fartygets långskeppsplan, men problemet om utsk jutningen från dylika tuber var då ännu ej löst.
Torpedbestyckning blev efler Frankrikes föredöme allmänt
införd inom de flesta mariner, ty e tt fartyg som var försett med
torp eder skulle ovillkorligen vinna i både taktisk och moralisk
styrka vid denna tid då närstrider och ramningsanfall ingingo i
fartyg ens krigsoperationer.
Torpeden var så lunda ett offensivvapen fr ån första bö rjan
men i samma m å n , som artilleriet började öka sina skjutdis tan ser och torped ens porte ej kund e hålla jämna steg därmed, ned·
sjön k torpeden till e tt defensinrapen.
Då utv·ecklin gen av torpedvapnet en lång Lid stod still förlorade torpeden a llt mer .s in b etydelse så al l man p å sina h å ll (i
Amerika och Frankrike) bortlog torpedbes tyckningen från slagsk epp och kryssare.

I Engla nd införd es torpedbestyckning å större krigsfartyg
omedelbart efter de l Frank rike börjat och redan 1879 fanns
s iclound ervatlenstuber installerade å engelslm fartyg ehuru d e
ej funktionerade så väl.
Engelsmännens ihärdighet slappnade icke och genom uppre pade försök och förbättringar l yckades man 1888 komma till
så goda resultat att engelska amiralite te t ansåg sig kunna utfärda en ord er om dylika tubers införande å fiollans fartyg.
Del visade sig emellertid att d et svårlösta problemet ej var
fullt tillfredsställande löst utan man fortsatte a lt bestycka far lygen med övervattensuber trots den p å tagliga faran, att de däri
liggande lorpederna kunde av fiend ens artillerield bringas till
e xplosion.
För all nedbringa denna fara till Jninsla möjliga, omgåvos
de över vattnet uppställda torpedtuberna med sekundärt pansar
såsom .skydd.
De numera utrangerade slagsl,; eppen . som byggeles i början
på 1890-tale t blevo försedda m ed 2 st. u. v. sidatuber och 4
s t. ö. v. sidat uber jämte en ö. Y . ak lerlub , samtliga övervattenstuberna .sl, yddade m ed sek undärt pansar.
Efter 15 å rs experimenterande och med stöd av erfarenhelerna fr å n de näst föregående krigen, had e engelska amiralitete t i början a v 1900- La lel kom mi t till den slutsatsen, att alla
ÖYena tlenstuber m ed unelantag m öjligen av akerluben vo r o
{)lämpliga å slagsk epp och kryssare och att vid första lägliga
Lillfälle de omnämnd a engelska fartygen skulle ändras i överens s tämm else härmed.
Efter kriget mellan Japan och K ina slopades även den r eslerande ö. ". aktertuben och de 9 slagskeppen av Majestic-kl assen
5om byggd es 1894- 95 vorode sis ta fartyg som förd e dylik tuh.
D e följande fartyg en byggda i slutet på 1890 och i början
på 1900-lalet tillhörand e Cnnopns-, Formidable-, London-, Dun-

-
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ca n och Qu een-klassern a blevo för sedda m ed 4 sl. 45 cm . u. v.
s id a tuber av vilk a de fö rli gas te s tå t värs och d e a ktra bilda
22° :'t 25 ° m ot t vä r sk eppspla net
Efter 1906 sjösa tta fa rt yg h ava i allm ä nh e l d essutom få tt
en u. v. a k tertub a v samm a k aliber.
Tuberna å slags kepp byggd a efter 191 O ä ro a v sedda fö r 53:
e m . torp eder.
Enligt 191 3 å rs Ma rin a lm ana ck s uppgifter finn as tuberna
fö rdelade enli gt n edans tåend e.
Far tygen s namn och sjösättningsår

l

al
fAnt
ar tyg

l

Tu bsl ag

stagskepp
u.
De på stap eh~ ståend~ samt under \
HJl1 - 12 SJösatta Km g Georg V, ( 12 J
u.
Ben how etc . ... .......... ... ...... ..... ......
u.
1910-11 sj ösat ta Orion - Conqueror
4 { u.
u.
Från B ellm·ophon 1907 - Colossus 1910
9
u.

l

{

'

Lord Nelson -- Dreadnough t 1906
...
:M:ajestic - Vict01·ious 1905 ..... .. ........ f
King Edward VII 1903- Africa 1905
Canopus 1897 - Queen 1902 ...............
Triumep h och Swifture 1903 ........ . .... ..

P ansarkryssare
På st apeln s t åen de - Lion 1910 ...... ...
Australia 19 11 - Indefatigable 1909 .. .
Minotaur 1906 -

I ndomitable 1907 .. ... .

Duke of Edinbo urgh 190± - Achilles 1905
Roxburgh
Övriga från C r es sy 1899 1904 ··· · · ····· · ······ · ·· · ····· · · ·· ·· ............

3
9

]

f
\

An t al
t uber

l

l

Kal iber
cm. t,

v. s.
v. a .
v. s.
v. a.
V. s.
v. a .

4
l

2
l

2

b3
53

"

"
45

l

,

4

45

,

s.

4

45

u. v. s.

2

45

u. v. s.
u. v. a .

2

53

{ u.u. v.v. a.s.
u. v. s.
6 { u. v.
a.

4

2

V.

:{
6

25

Protected Cruisers
+8?
By g da 1910 och senare ....... .............. 16
35
Aldre bygcla 1895- 1909 ....... ......
,
, 1904- 1904 .... .... .......... ... 15

l

l

l
l

"

45

l

",
,

u. v. s.

2

45

u . v . s.
u. v . s.
ö. v. s.

2
2
2

53
45

2

,

2

Blon de 1910 - Blan ch e 1909 .... .. ······· ·
Terrible 1895 ········· ···· ·· ······· ······ ········
As trea - Gambri an 1893 ··················
Royal Arthur - Edgar (1890-92) ... ...
Medea - B ar h a m (1888- 90) ........... .. ..

7
8
0

Torpedogunboat och Sl oops
Hal cyan - D ryad 1893 f. el. Catcher ...
Spanker 1889 - Leda 1892 ···· ···········
övriga inga tuber .. ..... .. ...... .. .. ..... .... ..

4
4
5

l

Jagare
Nyaste fö r moderlandet .............. ...... ·{

,

u. v. s.
u. v. a.

~ { u.

l
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kolon ierna .. . ... ... .. ...... . ......

"
1898- 1909 .... ... .....
Ä ldre nummerbåtar

.,
,,

1906- 1909 .. . ..... . ...
" ... .. . ...... ..... . ...............
före 1893

40
59
ö
114
36
12

ö.
u.
ö.
u.
ö.

v.
v.
v.
v.
v.

s.
s.
s.

s.
s.

ö. v.
ö. v.
clubbel
ö. v. d.
ö. v. d.
ö. v. el.
ö. v. d.
ö. v. el.
ö. v. st.

2

2
4
3
2
2

53
4fi
45
45
35

5

45
35

a4
4
2
3
2
3
l

53

"
45
45
))

))

l allmänh et hava jaga rna Lv å a v tuberna akter om skorstena rna, n ågon gång em ell an d em .

Torp edb åtar.
I all m änh et 3 st. tuber , clii. rav -e n s tä vtub och de öv riga ti ll sa mm an s som dubbeltuber. E n del ä ldre nu slopad e torpedbåtar hade 4 i\ 5 tuber , dä ra v j senare fa llet en stävtub och de
övriga som dubbeltuber.

U nderual tensb åtru· .
Nyar e b å lar ha va 4 s l. 53 c m . tuber , äldre bå lar h ava 2 ~~ 3
s t. 45 c m . tuber.
Använda föT lcol'tningur:
u. v. =
ö. v. =
s. =
a. =
st . =
el. =

undervattens.
övervattens.
sidotub.
aktertub.
st äftub.
däckstub.

-
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Frankrike.
Fartygens namn och sjösättningsår

stagskepp
1911 sjösatta och under bygnad varande
I mars 1906 utfärdade marinministeriet
order om ändring i tubbestyckningen
på de redan färdiga slagskeppen och
kryssarna så att ö. v. tuberna borttogas medan å de då under bygnad
varande sådan ändring redan vidtagits. På grund härav har nu övriga
slagskepp (11191- 1909) .... .. .. ......... .

l

Tyskland.
Antal
fartyg

l

11

T b 1
u " ag

l Ant~~
Kaliber
tuber
cm.
4

u. v . s .

Kaiserklassen och kustpansarfartygen hade förut även en
o . v. aktertub, men den blev borttagen.
I de fall då det förekommer 4 u. v. s. äro 2 av tuberna
p lacerade midskepps och riktade tvärs ut och 2 tuber placerade
längre föröver i 45 ° vinkel. Är det 2 u. v. s. torde de vara bog-

45

tuber.

stagskepp
U nder bygnad varande .. . .. . .. . .. . .. . . . . . . .

21

u. v. s.

2

45

15
4

u. v. s.
u . v. s.

2
4

45

"

Pansardäckskryssarna hava i allmänheL 2 st. 45 cm. u. v . s .
men äldre kryssare hava fortfarande kvar 2 ö. v. tuber.

Jagare
Nyare ... .. . .... ........ ..... . ....... ..... ... ........ .
Äldre ...... ... ................ . ................. ... .

,,
Torpedbåtar
Större ...... ... ..... . ....... ..... ............ .. . ..... .

l ~~{;~ l

Tubslag

22

dubbelt.
ö. v . d.

13
53

.. ....... .. .......... .............. .... .. ....

Undervattensbåtar
Under bygnad varande och färdiga 1912
Något äldre ........... . .... ........... ...... .. ... .
Äldsta .... ...................... .... ............ . .

16
42
52

··············· ·· ···· ·· ·········· ·· ··········· ··

"

2

"

,,

"

4
3

,.

6
11
66
87

Mindre .... .... . ........ . ........................ . .

l ~~~~~ lK~:;.er
45
45
45

a3

45
45
45
38

u. v.

8

45

"

6 a 7
2, 4 a 6

"

"

"

"

3
2
3

2

"

König Albert 1912 .. ..

~

.

Helgoland 1909 - Oldenburg 1910 ......
Nassau 1908 - Posen 1908 . . . .. . . . . . . . .. .

Undervattenstuberna äro när de äro 2 ofta placerade u n gefär midskepps stundom någ·ot för därom. För övriga u . v .
tuber varierar utskjutningsriktningen mellan 20 ° akter och 2 0 °
för om tvärs.

Fartygens namn och sjösättningsår

l fartyg
Antal l

Fartygens namn och sjösättningsår

Kaiser 1911 Pansarkryssare
Senast bygda (1899-1908) ... .... .......... .
Äldre (1892- 1895) .................. ... ... ... .. .

603-

m

4
5

!{

1896 - Bar b aKaiser Friedrich
ros sa 1900 ... ..... .. ...... .... ....... .... .. ····· · ···

5

Kustpansarfartyg
Siegfried 1889 - A e gir 1895 ..... . .........

8

Pansarkryssare
Under bygnad varande
-

3

Goeben 1911 ...

101
2

Kaiserin Augusta 1892 ........... . ····· ··· ··· ·

l

Antal
tuber

?
u. v. s.
u. v. a.
u. v . st.
u . v . s.
u . v. a.

{

lKaliber
cm.

4

?

l
l

4

} 45

l

4

u. v. s .
v. st.
u. v. st.
u. v . s.
u. v. a.

··· ·········· ···· ·· ··

Ft\rst Bismarck 1897 - Prins Heinrich
1900 . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . .. . . . . . . . . . . . . .

l

l

U,

1

Prins Adalbert 1901

Tubslag

} 45

l

2

} 45

l

?
u. v. st.
u. v. s.
u. v. a.
u. v. st.
u . v. s.
ö. V. a.
u . V . st.
ö. v. s.

l
2
l
l
2
l
l
2

} 45

f

45

}
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Pansardäckskryssarna äro med ett
par undantag alla försedda med 2 st.
45 Cll1. U, v. s.
Torpedbåtar
Från 1910 och under bygnad varande
större nyare ..... . ........ .
äldre ...............
"
mindre
. . . . . . . .. . . . . . . .....

48
84
9
47

ö. v. d.

3

3
2

"

"
"

a4

2

a3

50
45
45
45

l
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Förekommer tre tuber äro 2 av tuberna placerade mellan
skorstenarna och tredje tuben strax för om skorstenarna utont
å de s. k. divisionsbåtarna och några av de mindre båtarna där
tredje tuben är u. v. st. Med fyra tuber äro två placerade
för ut med 15 ° riktni-ng å var sin sida om medellinjen och de
två övriga tuberna äro placerade akter om skorstenarna.

Italien .
Övervattenstuber har bibehållits å äldre fartyg.
Fartygens namn o ch sjösättningsår

l

Antal
fartyg

l

Tubslag

l Antal
tuber lKaliber
cm.

Slagskepp
De 3 under 1911 färdiga och de 4 Ullder by gnad v arand e hav a likt den
1910 färdigb y gda Dante-Alighieri .. .

Ryssland.

A de äldre slagskeppen som voro byggda före mitten av
1890-lalet utgjordes torpedbestyckningen uteslutande av ö. v.
tuber till ett antal av ända till 7 st. å dem som tillhörde Svar ta
hafsflottan.
Av dessa tuber voro sidatuberna oftast skyddade av sekundärt pansar då däremot stäv- och aktertub salmade dylikt
skydd.
Fartygens namn och sjösättningsår

l

Antal
fartyg

l

T ubslag

l tuber
Antal. lKaliber
cm.

4

u. v. s.

2

u . v." st.
u. v. s.

2

4
4
l
2

45

l

Pansarkryssare
I allmänhet 2 tuber men Gromoboi har
4 u. v . tuber .............. .. .... .

6

u. v.

2

a4

2
2

45

Jagare och torpecl'bålar. De nyare fartygen hava 3 och de
äldre 2 tuber av 45 cm. kaliber. 4 st . bålar hava dock 4 och 3.
st. hava 6 tuber.
De 9 nya jagarna för Svartahavsflottan lär få 5 par dnbbeltuber.
Unde rvattensbåtar . Dessa hava 2 Lill 4 tu ber .

\

u. v. s .
u. v . a .
u . v. s .

2
l
2

}45
45

4

45

ö. v .

4

4.5

u . v. s .

"

San Marco 1908 ............

4

{ u . v. a .

2

Övriga ...... . . . .. ..... . . ..... .. ... . ... · ··· ····· ·· ·

6

ö. v.
i kassematt

4

45

3
2

ö. v .

2

45

l

,,"

3
2

".,

4

,.

2

Pansardäckskryssare

Jagarna och torpedbåtarna äro försedda med 2 it 4- tuber.

45
} 45

4

Pansarkryssare
Pis a 1:.!07 -

Libia 1912 och 2 st. under b y gnad .... ..
Nino -Bixo 1911 - Marsala 1912 .........
Quarto 1911 ... ........ .... ..... .... ... ..... .... ...
Agordat 1899 - Calabria 1894 ............

slagskepp
Petropawlowsk - Gangut 1911 .........
Imp. Pawel Perwy 1907 och Andrei {
Perwoswanny 1906 .. ... ............. .. .
Sslawa 1903 - Zessarewits ch 1901.. .. ..
Svartahafsflottan har 2 till 4 a 5 u. v.
tuber 45 cm.

Regina Elena 1904 och Roma 1907 ... .. .
Benedetta Brin 1901 Regin a Margeh rita 1901 ... .. .. ..... ..... ...... ......... ... .. ..
Emanuel Fileberto 1897 och Amiraglio
di St. Bon 1897 . . ... . . ............. . ......

8 J

l

45

"

Österrike-U ng er n .
Aven här har ö. v. tuberna blivit borttagna från slagskep -·
})en. Den under 1895 byg-da slagskeppen Wien, Ofenpest och
Monarch hade sålunda förut 4 ö. v. tuber, därav 2 sido- , en stävoch en aklertub , men har nu endast 2 u. v. s. tuber av 45 cm.
kaliber. Samma bestyckning har de sex som byggdes 19001905 (Habsburg;-Babenberg, Erzh. Carl- Erzh . Ferdinand
Max).
De tre 1908-1910 byggda Erzh. Frans-Ferdinand- Zrinyi
hava dessutom en u. v. a. tub.
De fyra under bygnad varande få 4 st. u. v. sidatuber av
53 cm. kaliber placerade en i stäven, 2 å sidorna och en akterut.

-

-
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Pansarkryssare. Den nyaste Sankt Geo rg 1903 har 2 st. 45.
cm. u. v. s. tuber. Kaiser Karl VI 1898 har två 45 cm. ö. v. s.
tuber i pansarskydeL
Av de mindre kryssarna hava de 3 under 1912 bygda
Saida-Novara i likhet med Aclmiral Spaun 1909 2 rörliga 45.
cm. ö. v. tuber. Szigetvar, Aspern och Zenta (1897- 99) har
tv å fasta 45 cm . ö. Y . s. tuber.
.Jagccrncc Balaton-Triglav (6 st. ) få 2 st. 53 cm. cläckstnber.
De äldsta jagarna had e mera utseende av torpedkryssare
och hade 2 :\ il tuber.
Dc nu utrangerade båtarna Blitz 1888, Komet 1888 och Meteor 1887 had e en u. v. shivtub och 2 clii cks luber.
Några båtar hava två fasta s tävtuber och några b å tar hava
utom sUiv tuben en cliickstub a kterut. Några båtar hnva en
sliivlub och akterut två tuber som dubbcltub.
Torpedbåtarna.
De större b å larna byggda efter 1906 hava 3 tuber lil,som
jagarna fördelad e antingen m ed en tub i shhen och tv å ak terut
eller med 2 s täY tuber och en aklerlub.
De mindre hålarna hava i allm~inhct tv å stävtuher .

607 -

Delta uppväckte emell ertid ell starkt ogill ande bland större
<lelen av flottans m~in och en häftig agita tion för att genomdriva
:nniral Bradfords ås ik l igångsattes. Detta hade till följd all
redan nästa å r utkom en o rd er som bestämde all u . v. tuberna
sh1 ll e å terinföras ä slagskepp och kryssare .
På grund av denna order äro med fä undanlag alla slagskepp och pansarkryssare byggda efter 1898 försedela med 2 till
J u . v. tuber.
F artygens namn och sjösättningsår

Anl al l
l fartyg

Slagskepp
F ärdiga 1912 och under bygnad varande
Idaho 1905 - \ Vyoming 1911 . .. .........
Rhodelslan d1904- N e w Hampshire 1906
JI/Iaine -- Ohio 1901 .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .
lViseansin 1898 och K entll cky 1898 ...
Övriga ............... .... .... ......................
Pansarkryssare
Tenness ee 1904 - Montana 1906 ... .. ....
Pitsburgh 1903 - South Da kota 1904 ...
St. Louis 1905 och äldr e .........

Tubslag

l

Antal
tuber

er
lKalib
cm.

l
5
10
11
i3
2

u. v. s.

"
"

ö. "v .

4
2
4
2

53

,

"
45

l

11

4
6
5

u . v. s.

,,

4
2

53
45

3

u . v. s.

2

53

ö. v.
dubb elt.
ö. v.

6

45

Förenta slalenw.
I Amerika h:wa åsik terna om torpedbestyckning ft störr e
fartyg varit m era delade och skarpt pointcracle iin i Europeiska
mariner och besluten om dylik bestyckning hava därför blivit
diam e tralt molsatta varandra allt efter de s tyrancles ås ikter.
Så skri ves i Proeecding of the U. S, å r 190 l följand e rörande den na sak: »Bruket av torpeder har i själva Yerkel upphört, inga anordningar hava vid tagits för dem å de senaste slagsk eppen och kryssarna ·och torpedbestyckningen å , Qlympia>>
och »San Francisco » har tagits bort >> .
Dessa två sistnämnda pansarkryssare voro byggda 1892
och förut försedda m ed 6 st. ö. v. tuber.
Far tygen äro numera slopade.
Ar 1902 beslöt amiralitetet trots amiral Bracifords yrka nde
alt berörda fartyg borde förs es m ed u. v. tuber, att all torped b es tyckning å slagsk epp och kryssare skulle tagas bort.

Pansardäckskryssare
C hester 1907 - Birmingham 1907
Övriga ......

12

Jagarna
De nyare ........... .. .. ... ... .... . ...... . ... .. .. ..

35

De äldre

.... ............ .. .... ....... ............ .!

21

2

"

Torpedbåtar hava nästan samtliga 3 tuber, 2 förut och en:
akteru t.
Undervattensbåtarna. De ny as le och under byggnad varande torde få 6 ~ t. tuber.
7 s t. äld r e båtar h a en tub, 8 st. hava tv å tuber och 16
s t. nyare h a va 4 tu ber.
](. R .

-

-
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Kaptenen Claes von Stauden fick under aktionen mol rys 27
/ 7 på fregatten '' Kiskin ,, en svår blessyr
a Y en lllUSkÖtkula, SOm måste u tskäras OCh förorsakad e en obotlig fistel. Dessutom hade han få tt 7 andra blessyrer av hugg
()Ch styng. Hemkom 1721 från sin ryska fångenskap (död
1753 uti Karlskrona).
~e n vid Åland 1720

Ur gamla rullor från

karolinel~nas

dagar.

An teckningar av E. H - b- g.

Kapten-löjtnanten Erik Ahlsberg i kriget mot ryssen 1720
Jången och död.

IV.

Kommendören Corvi lz Paulin, dödsskjuten p å skeppet
, Po mmern '' 1720 under aldi on mot ryssen. Hans änka h ette
Britla Ankar fj ell.

Från det sista sk edet av Carl XII:s sjökrig mot Danmark
och Ryssland, som icke heller kröntes av några framgånga r
ulan snarare tvärtom , hava de gamla rullorna alt erinra om
följande namn.
Kaptenen Rutger von Se lh . Under aktionen vid Dynekilen
måste han tvingad av fiendens övermakt försänl'a galejen , vreden '' och själv kasta sig i vattnet. Seclan hade han på galejen
'' Prin s Fredrik '' 1111der kalla vinterti1den och svåra trvailler
,, kontraherat en sådan passion , alt h an oms id er kommit från
sitt förstånd '' (död 1755 i Göteborg).
Artillerilöjtnanten Sven Pihlman efter undfå ngen blessyr
på blockhuset ,, stenbocken '' i Dyneldlen 1716 tillfångatagen
och kort därefter i sin fångenskap avlid en.
Kaptenen Matias Falk 1716 dödsskjuten "av ett fie ndtligt
parti '' i N or ge.
Underlöjtna nten Jonas Pihlman i en rencontre med danskarue 1718 i Norge ill a blesserad (död 1724).
Löjtnanten Lorenz Kulin, illa blesserad 1718 på galejen
,, carolu s '' (död 1739).
Sedermera kapten-löjtnanten Erik Sundberg under en aktion mol fyra engelske fartyg ombord på fregatten d ll eril11 ''
1717 elen 17/ 7 , jäm le fl era andra, tillfångatagen (död 17 49). Vid
samma tillfäll e blev en överstyrman Peter Groolh dödssk juten.
Kapten-löjtnant KristofTer Westin skall under en ak tion
mot turken h ava s itt liv tillsatt.

Unde rl öjtnant Peter Djursson under a ktionen 1720 mol
ryssen vid Fliseberg sk julen t vä rtigenom livet. Avancerade
.sedan till kommendörkapten på 1750-talet.
Kommendören Anthon Jonas Wrangel blesserad och fån gen vid Sand h amn 1719 på sitt skep p ,, vvachtmeistcn, . Heml:om 1723 ur r yska fångenskapen. Blev sedermera greve och
riksråd (död 1763).
Kaptenen Georg Herman Trolle, kommenderad på skeppet
,, \ Vachlmeisler '' · Efter fl era Limmars strid vid Sandhamn 1719
tillfångatagen och förd till Petersburg, varest Zaren sökte förm ~t
honom att gå i rysk tjänst. Då han härtill vägrade, avfördes
han först till Kasan och seelan till Soli kamsk. Hemkom 1722.
.-\.v seglade 1732 med det första os tindiska skepp, som u Lruslats
från Sverige och hemkom 1734 med en last till ett v~irde av
900,000 da ler .s . m. l. Deltog sedan i ryska kriget (död 1765).
Kaptenen Abraham Falk engren blev efter en sk arp Lriifining och flera äntringar vid F liseberg 1720 tillfångatagen . Hem kom 1721 och dog som ami ral i Karlskrona 1752.
Kaptenen Lars Fägerslråle, fången vid Åland 1720 ; h e mkom från Petersb.u rg 1721 ; Log avsked som schoutbynachl 1'7 3'7
(död 1761).
U Lom ovannämnda ofl'icerar e uppgivas såsom h emkomna
11r ryska fångenskapen bland andra: kaptenerna Pe ter Gripen:mark, Ca rl Leffler och Axel Raabe; kaptenlöjtnanterna KristofTiclslcrift i Sjöväsendet.

38
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fer Engelholm, Egidius Dahlgren, Frans von Ackern, Johan:
vVetz, Johan Rothman, Er ik Brunstecl t samt löjtn an ten Johan_
Törncreutz.
De gamle tappra karoliner hava för längesedan s ka ttat åt
förgängelsen, och deras namn h ava mer eller mindre hunnit a lt
förblekna även på de gamla rullornas blad. Vi göra honnör
för deras minne i tac ksam erinran av, vad de uträ tta t i foster landets tjänst och av k~irl e k till sitt vapen .

Nytt system för namngivning av
engelska jagare.

De namn, som valts, äro huvudsakligen gamla fartygsnamn.
Ett vi ktigt ti llägg är emellertid a n vända ndet av namn på sjöofficerare, som sä rskilt utmärk t sig i krig. Med detta undantag har för
flo ttan n y a namn end ast tagits i bruk, när klasserna s sto rlek nödvändigg jort detsamma.
I en li ghet med ovanstående har ami ralitet beslutat :
att alla jagare, n uvarand e och bl ivande, skola grupperas i klasser ,
lw nämncla A-klass, B-kla ss etc., och att varje jagare skall hava sin
klassbokst av målad på förli ga skorstenen,
at t alla jagar e, som är o uneler byggnad , och alla, som framdele s
ko mma att byggas, skola erhålla namn . som börja med klassbokstavcn,
att r edan sjösatta jagare skola bibehålla si n a nuvarande namn,
e när elen förvirring, som s kull e uppstå genom ut byte. skulle motväga
fö rcl elama , men dc skola klass ificera s efte r ålder med dc äldsta jaga me som A-klass.
Såsom en fö ljd av detta beslut har r eda n färdi gbyggda jagare
nllt efter sin ålder hopförts i grupper efter denna klass ind elning enligt
nedanstående :
st. 12
K lass A. Boxer, B r u.ize r etc .
))
B . Albacorc, Arab etc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >> 22
C. Albat r oss, Avon etc ..... . . ...... ........ >> 36
))
D . Angler, Coquctt<> etc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . >> 9
E. A run , Boync etc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >> 34
F . Amazon , Afridi etc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >> 12
G. Bcagl c, Basi li sk e tc . . . .. . . ..... . .... .. .. >> 16
II. Acorn, Alarm. etc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >> 20
T. Achc ro n, A riel etc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 23
))
K. Acasta, Achatcs et c. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 20
l-Jarnnen å nmlcr by ggnad va rande jagare har änd r ats t. ex.
Flor izcl änd ra r namn t ill *) Lafo r cy, Ivanhoc ti ll *) Lawforcl etc.
Nyligen beviljade jagare C' rh åll a fö lj ande namn: »kl ass M. »:
Miranda, Minos, Manly, Mastiff, Mentor, *)Mansfield, *) M ilnc', *) Moorsorn, *) Mon·is. *)Murray, *) Myngs, Matchlcss, Meteor.
Den officiella sammansätt nin ge n i dc särskilda klasserna kornmer
att full ständigt angivas i framtida »Nav y Lists>>.
De nya namnen, märkta med en asteris k, äro namn efter sjöofficerare som utmärkt sig (korta kommentarer bifogas om dera s
karriär). I sådana fall och var helst en förklaring till namnet eljest
anses behövlig, inrcgisterars elen på en mässingsplåt ombord p å själva
jaga r en.
))

Vore fö rmånligt att
flotta n s to rp edfa r ty g .

til lämpliga delar iakttagils för svenska:

Oversättning från »th e 1\"aval and Military Record»

))

a\· den 'f,, 1913.

Engelska amirfl litctct har t illkänn agi,·it, att frågan om namngivn ing till de t stora och t ill växande anta let jagare har Ya rit uneler
prövning i avsikt att fastslå ett system, som ska ll förse Ya rj e jagaremed ett ändamålsenligt namn , som också skall antyda slä ktska pen mecl
sådana systerbåtar, som h ava liknande fart, bestyckning och a llmänna
egenskaper - med and ra Or(L som ti llhöra samma klass.
För närvarande ä r det enelast Ri Y er - . och TribaJkl asserna som
ä ro lw teckna cle en ligt ovanstående system; de åte r stående äro ej officiellt ordnade i klasser, och e huru det finnes någ ra officera re, so m äro·
spcialister i jagartjänst och därför känna de flesta jagarne på sina
-fem fingrar , giva jagarna s namn för de fl esta office r a rn c ej någon
.ledning ens för un gefä rl iga konstruktionscgensk ape r. och an litande.
av en uppslagstabell ä r nöddndig-. En kom mi t te som tillsatts för att
utreda frågan , har uppsa tt ett antal ändamålse nliga namn , och det
befanns, att genom att gå in för det gamla systemet, enligt Yilk et
varje fartyg i sam ma klass fick samma begynnelsebokstav (t. ex. i
C-klassen Corvettes, Champion, Clopatl·a etc.), fick man 20 bokstä,·e r i
alfabetet för lika många klasser.
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·Kungl. Örlogsmannasällskapets tävlingsämnen för år 1914.

Meddelanden från främmande
1.

Vilka fordringar böra ställas på flottans intendentur under

2.

Hur bör dc ti llfälliga minpositionernas personal va ra organi-

krig?

mariner~

(Avslutat elen 30 november 1913.)

. se ra d?
3. Vilka fordringar böra ställas på en tidsenlig eldledning?
4. I vilken utsträckning kan och bör landstorm en am·ändas t ill
k ustförsYarct?
5. Vilka åtgä rder kunna vidt agas för höjandct av flottans krigs. heredskap?
6. An vändba rheten av flytande bräns le i sjöån gpannor, med sär.o;kilt avseende på vår flottas olika fa rtygstypcr.
7. Luftseglingens anv1i nd ande vid sjö- och kustkrig.
8. E xp lositionsmotorcr och dess användbarhet vid flotta n.
9. Fritt val av ämne Jiggande inom omr ådet för Kungl. Orlogs]l\annasällskapcts verksamhet.
Tädingsskrift bör, åtföl jd av förseglad sedel, upptagande författare ns namn och adress cl! C'I' ock ett va lspråk, vara ingiven ti ll KungL
Orlogsm:mnasällskapets sekreterare, Karlskrona, senast don 1 nästkommando september.
Finner Säl lskapet inlän1nad tä;-lingssk rift förtjänt av pris, tilltiolas författaren Sällskapets medalj i silver. Skullo inlämnad skrift
anse' s vara av syn orl ige n ut!llä rkt förtjän st, kan Sällskapet besluta
att tilldela författaren samma medalj i g uld.
Tävlingsskrift, som ick.c kan belönas m ed pris, mon likväl an ses
:förtjänt av Sällskapets e rkänn a nde erhåller på Högtid sdagen h edrande
nm nämnande.
Sl-::ulle den förseglarle sC'dcln. vilken åtföljer skrift, som blivit
prisbelönt ollor e rhållit hedrande omnämnande, enelast innehålla valspråk, tillkännagives detta under första hälvte n av novomber månad i
»Post - och Inrikos Tidningar>> med anhållan att författaren vi lle till
Sällskapet uppgi va sitt namn och adress.
Såvida författaren av inlämnad tävlingsskrift icke t illkännagiver
motsatt önskan, förbehåller sig Kungl. örlogsmannasäll skapet rättighoten att i sin tidsk rift offentliggöra densa mma.
Karlskrona i december 1913.
sekreteraren.

Ryssla:nd.
Budget. Den 25 juni b evi ljados :1914 års anslag för marinen. I
en av B ud getkomm itten föreslagen reso lu tion uppmanades myndighote rna att äg·na frågan om personalen s ökn in g i allmänhet och r ekapit ulationsfrågan i synne rhet den största uppmärksamhet. I 1914 års
b udget äsk as: 481,, mill. kr. ell e r 42,, mill. mer än förra året. Därav:
fö r fartygsbyggnad 211,, mill. kr., varav 27,, för f artygen av Gang ut typen och 129 mill. för nybyggnader enligt lilla fartygsbyggnadspro grammet (4 pansarkryssare, 6 mindre kryssare, 36 jagare, 12 undervatte nsbåtar och specialfartyg). För R evals örlogshamn, gnist- och observationsstationer begäres 81 milJ. kr. }~ör »K ejsar Peter elen Storcs
sjöfästning», andra anslaget, 23,, milJ. kr. 2," mill. kr. h a beviljats föc
:fl ygstation er för marinen.
Organisation. En sjökrigsskol a ska ll inrättas i SovastopoL Skolan i Petersburg omändras till 3-årig; avsikten är, att 200 elever årligen skola utgå.
Personal. En r ysk sjöoff icer tjänstgör uncl0r 2 månad e r som
ch ef å en fransk undervattensbåt.
övningar. östersjöflottan uneler amiral von E ssens befäl lämn ade R eval don 9 septomber för expedit ion till utlandet. 4 sl agskepp.
4 kryssa re, 4 jagare och 1 transportfartyg besökte bl. a. Engl and och
Frank rike. Den 4 oktober åto rk ommo slagskepps- och kryssarbriga derna till R eval. I en dagord e r tackade ami r alen sin unel e rl ydande pe rson al, framhö ll , att intet enda haveri inträffat, trots de, isynnerhet för ·
.i agarn e svåra förh.ållandena, samt påpekade det goda infl ytande, denna
första, l äng r e expedition seelan kriget, haft.
13aser. Medel för befästande av fästn ingsområdet Hoval- Porkkala udde, som erhållit namnet »Kej sar Peter den Storcs sjöHi stning »,
har bevilj ats av cluman (so oYan) .
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Fartygsbyggnader i Östersjön. J agaren K ovik, som i Stetti n erhållit n ya ma skin er, för etog den 3 september provtur: högsta fa rt 37,3
knop, modefart nära 37 knop.
Vid Futiloffverken (Petersburg) sjösattes den 29 november ett
bärgningsfartyg för under vatten sbåtar, »Volohofi », som i vår skall
Joyo roras till m å rinen . Volehofis dim ensioner äro: längd 96 m., bredd
18,, m ., djupgående 3,, m., d cpl. 2,400 tons. Lyftförmåga: 1,000 tons b åtar f rå n högst 55 m. djup , på högst 2 timmar, fart 10 knop, ak tionsradi e 3,000'. HuYudmaskincriet utgöres av 2 Diesel motorer å tillsammans 1,200 hkr., va rjämt e 2 hjälpmotorer om 80 hkr. va rdera finnas.
Fartyget förse s med gnisttcl cg r af. Utom ege n besättning skall fa rtyget kunna mottaga 60 man från und er vattens båt. Vidare få r fartyget
sjukrum m. m., sa mt utom ett a vsev ärt antal båtar, 2 ångslupar och 2
motorbåtar. Fartyget är inrangerat bland transportfartyge n.
I novembe r stapelsattes 2 kryss a re och 4 jagare vid samma ve rk
D en 27 september stapelsattes å Baltiska va rvet (Petersburg) 4
undcn·atten sbåta r, >>Bars>>, >> Vj epn>, >> Vol k », >> Gepard >>; de skol a sjösättas som maren 1914.
Vid Libauska Stålgjuterifabrik cn, R eval (f. d. B ecker & C:o)
sa ttes i november 4 jagare på stap eln .
För nyligen påbörjade elle r proj ekter ade. Ostorsjöflottan t illdel ade fartyg, hav a fö lj ande namn faststä llts:
K ryssare·: 2 vid Puti l ofiverkon (Petersburg) >>Admiral Butakofi>>
och >> Adm i ral Spi ridoff >> . 2 vid Rys k a Vapen fabriken (Rev a l) >>Admiral
Grcig >> och »Sviotlana >> .
Jaga re: 8 vid Futi loffverk en - >>Le jtenant Iljin >>, »>Capitan Konon Sotofi>> , >>Kapita n Kinsbo rgon>>, >> Kapitan Kroun>>, >>Kapitan Belli>>,
>> Kapit a jn I sil metj eff». >> Kapita n K e rn >> och »Lojtenant Dubasoff ,> . 8 vid
St. P etersburgs Metallfabrik - >>Orfei>>, »G rom », >>Sabiaka>>, >>Pobieditelj >>, >>Letun» , >>Desna>>, >>Sa mson>> och >>Asard >> . 6 vid R yska Vapen>> G a ni i l>>, >> M ichail» , »Vladimi n >, >> Konstantin>>, >> Sokol»
fabriken och >>L cj tcnant L omba rd >> . 9 Yid Miilgrabens Varv (Riga)- >> Gogland >>,
»Grengamn>>, >> Sti.rsudden>>, >> Paras>>, >> Chios>> , >> T onedos>>, >> Rimnik>>, >>S molenslo> och >>Ku l m >> . 5 vid L iba usk a stål gjuterifabriken i Reval (f. d.
l3cckcr & C :o) - >> Gromonoso t s>>, >> Avtroil», >> Brjatjisl av >>, >>Fjodor Strat ilat» och >> Prjami s lav>>.
U nclcrvattcn sbåtar : 8 vid >>N oblossner»-varvet (Rev al) - >> Lvitsa»,
>> Kuguan>, >> L eopard>>, >> Pan te r a>>, >> Risj >>, >> Tig n >, >>Tyr», >> J agnar>> .
I SYarta havet. Don 2 nove mbe r l öpte sl agskoppet >>Imperatritsa
Maria >> aY stapeln i Kikolaj efi . I december Yäntas sl agskeppet >>Imperator Alexander III» bli sjösatt. Slagskeppet >> J ekatorina II» vä ntas
bli fä rdi gt i ap ri l 1914.
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A stapeln efte r >> Impcratritsa Maria >> sattes kryssa rna >> Admiral
Lasa refi >> och >> Aclmira l K achim ofi>> .
I slutet av oktobe r sjösattes jagarne >> Bespokojni >> och >> Gni cvni >> .
.avsedda att i decemb er fö ljas av >>Derski >> och "Pronsitoljni>>. I mars
1914 börja s proven m ed >> Bespokojni>>; dess turbiner skol a utveckla 25,000
hkr. och fa rt e n aYses bli 37,, knop.
I augu sti l öpt0 undPrvattonsbåten >>Ne rpa >> a\· stapeln, den 29
.september >>Morsc h >> och don 2 november >> Tjulenj >> .
I en inten-ju med an ledning av >> Imperatritsa Marias >> sjösättnin g
påpekade amiral Grigorovitj bl. a ., att detta fartyg sa tts i sjön 12 månader efte r stapelsättn ingen, och att hel a dess byggnadstid endast kommer att bli t re år. Arri iralen , som berömde organisationen av varvet
vi d Sn rta h aYct, påpekade, att en sådan snabbhet ondast kan utvecklas Yid pri\·ata nu-v, som ej bero av en h el rad a v institutione r. >> I
varje fall», slutade amiralen, >>kan man säga, att ry ska fl ottans nyd aning går raskt framåt, och den tid är ej avl ägsen, då elen ry ska f l ottan
.å nyo ska ll inrangera oss i de förstk l assi ga sjömakternas lod. >>

Flygväsende. En luftskeppsstation skall anläggas i N arv a, axsedd att u tgö ra en an h a lt sstation m e !la n Re val och Petersburg. A rmefönaltningcn har i ändamål att främja oge n indust ri beslutat att b e.s tä ll a all a nya ae roplan inom l a ndet. Beslutet har or oat de fransk a
ae roplanf ab rik e rn a, som för att oj :för l ora en så g·od k und so m ryska
armen nu ämna öppna filiale r i R yssla nd .
Torpeder. En ny 45 cm. Whitehe acl-torped a\' 5,, m. l ängd lär
"Skola införas. Fart på 2,000 m. 43 knop , på 6,000 m . 30 knop.
Haverier. Minog a . Den 2 juni började i Libau k ri gsrättsunder sökning angå0nde Minegas h ave r i. Atal adc v oro: 1) Ch efen för un'flervattensb åtb rigaden i Östersjön, konteramiral L evits ki , emedan han
icke \·isstc. att >> Minoga >> redan förut visat sig dyka illa, och emed an
11an icke öve rtygat si g om, att hans ord e r om uppgörande av fö rdelningar å und ervattensbåta r bl ivit följda. 2) Kapit ain av 2 rangen
K ikit in. instruktionsofiicc r, Pmcdan han ej sö rj t för. att hjälpfartyget
Ya r ti ll räckli gt utru stat och att si g nalförbi.nd olse n fungerade. 3) Chefen
å >> Minoga >>, löjtnant Garsojeff. e medan han ej tillräckligt inspekter at
s in båt före dykn 1n ge n , och e meda n ingen förd elning aY manskap et
fanns upp gjo rd. Rätten å clömcl 0 kontera rnira l LcY.i tski Ya rning och
f ri k ä n de dc Ö\Tiga.
Utrangedng.

TorpC'db1\tcn n:1' 263 har utrangerats,

-

616 -

Tyskland.
Budget. Marin budgeten för 1914 utgör 438,, mil l. k r., varav 198,,
mill. ordinrie anslag, 213,, mill. fartygsbyggnadsanslag och 25,, milL
extra anslag. Förra å r ets siffror voro resp. 431,, (177,,+210,,+43,,).
Personal. V iceamiral vo n Ingenohl har befordrats till amiral.
och ch ef för Hochseeflo tte.
ÖYningar.. Den 14-21 dec. samm a ndra ges en övningseskader fiir
utbildn ing i första hand av de tre i tjänst va rande skolflottilj erna.
I n spektören för torp edväse ndet, viceamiral Koch, bler ch ef med k ryssaren >>Fried rich Karl» som flaggskepp. Vidar e de ltaga de lätta kryssar ue >>Munchem> och >> Magdeburg >>, flottiljfartyget för unde rvattensbåtar >> H a mbur g» och lätta kryssare n >> Kölm> samt 3 :e flo ttilj en av l:a
torpeddivision en och 6:e och 7:e av 2:a. Eskadern sammandr ages och:
upp löses i Ki el. Övningsområde: Östersjön.
Fartygsbyggnad. Det nya t urbinslagsk eppet >> Prinzrege nt Luitpold" företog efter »König Albert» sina provturer och insattes den 19'
augusti i tjänst. Därmed har T yskland 13 dreadnougths färd i g a. Slagkryssaren >>Seydlitz>>, bestyckad med 10: 28 cm. och 12 : 15 cm. kanoner,
gjorde med100,000 hkr. nära 30 knop. >>Derflin ger>>, (1911 års program}
skall ha 8: 30,, cm. och 12 : 15 cm. kanoner, medan >>E rs atz Kai serin
Augusta>> (1912) lär skola bestyck as med 8 : 30,, cm . och 14 : 15 cm.
kanoner.
D en i år Wilhelmshafen t illdel ade j ag a rflottilj en, S 13-S 24,.
ko stade sammanlagt 19,, mill. kr. Den nyaste flotti lj en, V 25-V 30,.
S 31-S 36, som skall tilldelas Ki el, kommer att draga en ko stnad av
23,, m ill. kr. Kostnaden för själva båtarna har sålunda ökats från
14,,-17,, mill. kr. Artilleriutrustningen går som förut t ill 1,, mill. kr.
De efte r 1909 byggda flottilj erna ha minst 4 to rp edt uber (före 1909 3);
to rp edutrustningen för den n yaste skall för stärk as, så att ko stnadert
höjes från 3,o till 3,, mill. kr.
U ndervatensbå ten U: 31 lär ha gjort 21 kn op i övervattensläge ..
Haverier. Om L 1:s undergång norr om H elgol a nd den 9 sepc
te mb er under I-Ioch seeflottans övningar sk rive r Marine Rundschau
bl. a.: >> Katastrofen är de n svåra ste, som hittills träffat ett luftsk epP'
av Zeppelintyp. Men ej blott det nyaste och bästa av våra luftskepp
gick med L 1 förlorat, u tan med det funn o äv en de bästa männen av
vå rt luftskeppsväsende sin död; dc voro org anisatörerna av denna nya·
t jänstegren och de beprövade lära rn e för utvecklingen av densamma ..
Marinen vet sig vara ett med fädernesl andet i sin sorg ef ter dessa 14
av sina bästa och dugligaste män, vilkas minne de n vet sig bäst h edra
genom att i pliktuppfyllelse söka efterlikna deras lysande exempel. »
Med denna förlust ännu i fri sk t , men dyster t minne, drabbade s:
så den tyska marinen av ett nytt slag·. Det nyaste luftsk eppet, L 2..

-617 clet st örsta av alla h itinti ll s byggda, förintades den 17 oktober, dra gande hela den ombordvarande personalen med sig i döden. L 2
föret og en provtur med chef, ingenjör och av reglementerad besättning
13 man ombord, jämte antagningskommitten, tillsammans m ed besättninge n 28 personer. På grund av det övertali ga passage r areantalet
voro 5 man av den or dinarie besättningen ej omb ord, varjämte avsändaren för gnisttelegrafering, strålkastare och bestyckning e j ombord tagits. Sedan alla delar, sä r skil t motorerna, p röv ats, steg luftskeppet
k l. 10, 16 f. m. upp till 200 m. höjd. Kl. 10,., f . m. observerade åskå·
darne m ellan främre gondolen och hölj et en eldflamma, som snart
satte hela fö r skeppet i brand, varefter h ela skeppet fattade eld, en
explosion h ördes, och L 2 störtade, i början horisontellt, seelan me1T
spetsen före ned t ill 40 m. höjd över mark en. Här följd e en andn1
explosion, so m att döma av den svarta röken m åste ha härrört från
benzin. Vid fall et mot marken följd e en tredje, svaga re explosion.
Stommen störtade in. Tre av de ombordvarande framdr ogos vid liv;
av dessa dog en på olyckspl atsen, en på väg t ill sjukhuset, den tredje
påföljande dag.
Orsaken a nges officeiellt hava varit: Bildandet av ett luftförtunnat rum i f rämr e gondol en, framkallat genom en ny kon st ruktion a,·
skyddsskärm en, place rad p å gondolens f r a msida. Insug ning av den p å
luftskeppet s undersi da utströmm ande gasen. Antändning av den i gondolen inträngande gasblandningen genom en gnista .
Luftskeppets dimensioner vor o: längd 165 m. , bredd 16 m. Gasmassan 27,000 kbm. Maskineriet bestod av 4 motorer av Maybachtyp,
2 i varje gondol om t ills ammans 820 hkr. L 2 var byggt vid Zeppeli nverk en i Friedrichshafen . Nästa år avses 2 nya luftsk epp för marinen
bliva färdiga, L 3 och L 4.

England.
Politik. Åte rig en ha r Förste amiralitetslord e n, Mr Churchill.
i. ett tal i Man ch este r (under oktober) erbjudit T yskl a nd en ''Nav al
Holliday>>. Detta Mr Churchills förslag skulle för Engl and innebära en
besparing av 10 milJ. pund. I Tyskland h ar m a n med misstroende betrak t at för sl aget. Mr Churchill sade nämligen, att inskränkni ngen skulle
gälla slagskepp, men ej t . ex. dem, som England anser sig behöva för
Medelhavet, eller dem, so m koloni e rna lovat a nskaffa. I N ordsjön ha J"
ju En g land r edan tillräcklig öve rvikt; om T yskl and skulle in skränka pä
sitt n ybyggnadsprog r am, så u n derlättades h ärige nom möjligheten för
England att stärka sin ställn i ng i Medelha vet, vilket ans es allt mer nödYäncligt, i samma mån so m Italien och Österrike öka sinaf.lottor. Fortsätter Tyskland orubbligt att bygga, måste England i sam ma p roportion
som hitinti lls öka även sin N ordsjöfl otta och sålun da ej få den ön sk ade
friheten att stä rka si n st ällning i Medelhav et. En >>N a va l Hollid ap>
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sku1l e sålunda Yara m est förd elakti g för Engl a nd , och Mr Churshills
för slag anses m era ägnat att tillfredsställa en viss opinion im g rundat
p å en uppriktig förhoppning om att en >> H olliclay>> verkligen skulle
·erh ållas.

0Yningar. De n 4 novcmbc t· började 20-30' Yäst om Portland
.ö,·nin gsskjutningen mot det gamla slagskeppet >>Emprcss of India>>
·(sjösatt 1891, 14,400 ton s deplacement, 18 knop, bes tyckad med 4 : 34,,
cm. och 10: 15 cm. kanoner). Fartyget hade Gompoundp ansar av 456
mm. största tjockl ek. Svåra a rtill e riet skyeldades av 432 mm ., medelsvår a a ,. 152- 127 m m. p ansa r. P a n sardäcket n r 76 mm ., stridstornet
355 mm.
Skjutningens ändamål var il tt utröna det största avs tånd, på
Yilket tillfredsställande resultat sku1l c kunna erh ållas, och inflytandet
av vissa krigsmä ssiga förutsättnin g ar på träffres ultatet. Skjutninge n
skull e utföras på olika skjuta vstånd. D e skjutande farty ge n skulle
med hög fart st yra v äxl ande kurse r.
För att öka m å lets fl ytkraft hade man l astat det med en
mängd kork och tr ä .
Slags kepp och kryssare samt möjligen även mindre kryssare lära
hava deltagit, bland dem >> King. Georg V >>, >> H e rkules», »King Edward
VII» och pansarcläckst :ryss ar on »LiYerpooh.
För eldlodninge n skulle Scotts apparat an vändas. Först skulle
skjuta s med lä ttare pjä ser, sodan m ed 30,, cm. och sist m ed 34,, cm.
kanone r. Avståndet lär ha uppgå tt till 15,000 m.. Angående träffresultate t ä r föga känt. ~är andra eskaderns fa rtyg sköto, råkade trä·och korlonassorn a i brand och m åle t krängde starkt. På g rund av
eldsYåclan gjordes ett uppeh åll i skjut ningen, och bogser å ngare sändes
att medelst inpump a ncl e av Yatten söka släcka elden.
När eskadrarna återkommi t till Portlanel s redd , kantrade >>Empress of India» och sjönk på 45 m. djup och t ord e sål unda ej kunna
bärgas, varför el e n erfarenhet. man v äntat sig av försök et , ej kan
bliY a fullt utnyttj ad. Ej holl e r fi ck man ti ll fäll e att, som avsett var,
a n lu t a övningen med torp edskjutnin g mot fart.yget.
Amiral Beresford fö rebrå r Amiralite te t a tt ej ha pla nlagt övningen fullt tillfredsställande. H a n anse r, att m ålet borde ha föra nkrats å grunt vatten. Som fartyg e t t orde kunna ha försålts för omkring
50,000 pund. r ep rese nterar denna summa sålunda kostnaden för enelast
målet vid denna övningsskjutnin g. Förmodligen bli r väl frågan förem ål f ör interpell ation i Parl a ment l't.
Fartygsbyggnad. Slagsk cppen (onl. 1913- H å rs progra m) erhåll a föl j an de namn: >> Royal Sovcrcign» (Ports mouth), >> Royal Oak»
.( De venport), »R esolution » (P a lm e rs Shipbuilcl i ng C :o), »R a millies»
.( BPa rclmo rc & C:o). >>R e venge >> (Vicke rs & C:o). Slagsk eppet »Delhi »
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ha r erh å llit nytt namn, >>Emperor of In clia», som sjösatt es den 27 novembe r. Dagen före löp te »W a rspite» a v stapeln. Den l ä r komma att
framdriv as med olj a . D.e n :12 novembe r löpte >>Bc nb ow » av st ap eln
(stapelsatt j a n . 1912).
Dc l ätta kry sas rna (e nl igt 1913- :1 4 å r s program) e rhålla n a mn,
bö r jande med C: »Calliope», »Conqucst» (Chatham) , >>Co rclelia», »Ca rysfort» (Pc mbrokc), »Cleopat ra » (De vEmport) , »Comus>> (Sw a n & Hunte r) ,
»Caroline >> (Camrncl, Lai rcl & C :o), »C hampion » (Hawthorn , L eslie
& C:o).
Dc lätta kryssa ru e (progra m 1912- 13) »Arethusa», »Aurora >> och
>>Unclauntecl» för ses med Brown-Curti s-turbine r , »Gal a t ea », »Incon stan b>, »P c nelope» . »Ph ae ton » och >>R oyalist» med P a rsons-turbinc r,
om 30,000 till 40,000 hkr.
Den i höst sjösatta >> Aurora>> , >> dest royer of cl estroycrs», som Mr
Churchill benämnt t ype n. lär få följand P dimensione r: l ängd 125 m .,
bredel 12 m .. djupgå end e 4., m. Depl. 3,500 tons, fart 29 knop. Bestyckning : 2: 15 cm .. 8: 10,, cm. kanon e r, 2: 53 cm. clubbelto rp cdtuber .
De 8 kryssarue >> Ca lliope» e tc. lära skola erhålla ett 7,, cm. sidopansar och uteslu tande olj a som brän sle.
Nya bestämmelser h a uppgjo rt s för torpedfartygs förseende med
namn. Hädanefter komrn a alla jagare att indelas i kla sser, som boteckna s med bokstäve r ; de äld sta med A o. s. v. (Se sid . 610.)
J ag a ren »Leonidas» sjösattes i börj a n av nove mbe r. >>Garland»
har för etagit pfovture r ; depl. 964 tons; dess turbine r om 24,500 hkr.
s kola framcli'iva jagaren m ed 30 knop.
I börj a n av november sjösattes undervattensb åt en E 8. Unde rvatten sbåta rn a av F-klassen lära få följ ande dimensioner: längel 61 m.,
depl. 1.200 tons : bestyckning: 6 torpedtube r . 4 lätta kanoner; fart i
övenattenslä ge 20 k nop, unde r vattnet 16.

Flygviisen de. Vick e rs & C :o h a e rhållit beställ n i ng å 5 luftsk epp
.a v Parse val-typ.

Norge.
MariniJolitik. F ö rsYa rsdepartc me ntet har l åtit förlägga 2 pansarbå ta r till skyeld för befä stningarna i Kristiansand och Ber gen, som
sakna säk c rhct sbesättnin g ar. Ätgärde n klandra s i pressen och p åsH\o
ha Yidta gits mo t Kom end e ra nde amira lens r åd. En r adikal tidnin g
skriver: »I andra lä.nde r bruka örlogsfart yge n finna skydel und e r fä stningska nonc rna. Hos oss skol a p a nsarb å tarna sk yelda fä stnin g arna.
Det är så snillrikt , som ma n kan vä nta i ett för egå ngsland. Vi oi'f ra
nog mindre' p å försvaret än andr a länd e r, men så ordna vi det ock så
makalöst bra i stä llet .»

-
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Org·anisation. Kommenderande amiralen och Chefen för Amiralstaben inlämnade i sl utet av augusti ett nytt förslag till omorganisation av marinen till Försvarsdepartementet.
Personal.

Av 26 inträdessökande till Sjökrigsskol an antogos 20.
1

Fartygsbyggnad.
Pansarbåtarna >>Bj6 rg vin» och >>Nida r 08 ,,
(Armstrong) skola levereras efter en byggnadstid av 2 år. Depl. 5,080·
tons, längel 94 m., bredel 17 m., fart 15 knop. D e 2: 24 cm.-kanoner na
placeras i enkeltorn för och akter och öfv er och bakom dessa 2 : 15 cm.kanoner i clubbeltorn. D,e 6: 10 cm.-kanone rn a skola skjuta 3 åt varje
sida.

Danmark.
Budget. I ordinarie anslag för 1914-15 begäres 7,575,000 kr. för
flottan och för de marinministeriet underställda ve rken 2,285,000 kr.
Extra anslagen upptagas till 151,000 kr., avsedda för fortsatt ombestyckning av »Valkyri en >>, minspärrningar vid Köpenhamn m. m.
övningar. Den 3 oktober rustades kustpansarfartyget »H erluf
Trolle>> , kryssaren Hejmdal» och 3 torpedbåtar f ör att utgöra en vinteravclelning. Avdelningen skulle senare utökas med vtterli o·are 3.
•
"'
eller 4 torpedbåtar.
Fartyg·sbyggnad. Danska fl ottan har 5 undervattensbåtar färdiga: »Dykk er en», >>Havmanden», »T heti s>>, »2 April» och »Havfru en».
1 båt, >>Na jaden>>, löpte av stapeln den 9 juli i år, och ytterligare 4,
>>Nymfe n », >>Triton», »Aegir» och »Ram> äro under byggnad.
Flygväsende. Lyckade flygningar under mörker ha vid flygskolan å Amagcr företagits av tre armeofficerare (den 15 november).
Månsken rådde, stundtals mörker på grund av moln. Varelera flygningen varade 5-6 minuter, och landningarna skedde å samma ställe som
starten.

Frankrike.
Budget. Marinbmlgeten är höjd från 370,8 milJ. kr. 1 ar till 41.0 .,
mill. kr. Utom fö r fartygsbyggnad betingas ökningen av personalens
omorganisation, inrättande av ett flygdepartement samt utvidgning
av örlogshamnen i Bizerta.
Fartyg·sbyggna(l. Med anledning av slagskeppet >>Lonaines» sjös ättnin g i början av oktober u ttalade marinministern Eaudin bl. a .. att
»J e an Bart» och »Courbet» i november sk ull e införlivas med flottan
och i juli 191.4 följas av >>Fr ance>> och »Paris>> . De 3 fartygen av
>> Lorrainc»-typcn skola vara färdiga hösten 1915 och följas ett år senare av rl e 4 slagskC'ppen av >>Normanclie>>-typen. I början av 1916·
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skulle franska flottan sålunda räkna 17 färdiga dreadnoughtar, men
s om marinministern ärrmade begära ytcrligarc ett fartyg av »K ormandie-typen, skulle antalPt då bli 18. Enligt en fransk tidningsupp g ift skola de nya slagskeppen få ett deplacement av 28,000 a 30,000
tons och bestyckas med 16: 34,a cm. kanoner (?) .
De lätta kryssa rna byggas å privata varv. De få ett depl. av
6,300 tons, fart 27 knop och lwsta omkring 14 mill. kr. Röster ha höjts
ti ll förmån för en något större typ: 8,000 tons, 30 knop , 18 mil!. kr.
I Cherbourg ha prov ut för ts m ed elen nya undervattensbåten
>>Gustave Zecle>> , den hittills största färdigbyggda: depl. 800 (1,050)
tons, längd 74 m., bredd 6 m. Motorerna utveckla 4,800 hkr. ; farten
20 (1.2) knop. Bes ättningen b estår av 4 officerare, 5 underb efäl och 35
ma n. Bestyckning: 8 torpedtuber m ed tre torpeder pr tub, 4 ssk. ka non er. Kostnaden är omkring 2 mill. kr. Av samma typ byg gas ytte rligare 4, samt dessutom 8 å 410 tons, typ >>C lorinde >>.

Balkanstaterna.
Ttukiet. D en som chef å »Hamidije >> bekante kommendörkapten
Raouf Bcy har varit i I.ondon för att förhandla om inköp av krigsfartyg samt anställande av engelska sjöoffice r are och manskap som instruktörer för t urk.iska fl ottan. Enlig t tidningsuppgifter skulle Turkiet av Italien ha inköpt de gamla slagskeppen >> Re Umberto», >>Sar <legna» och >>Sicilia >>, som i så fall skulle utlämnas efte r fraelstraktate ns undert ecknande.
Grekland. Den engelske konteramiralen Marc Kerr jämte 17
t·ngclska sjöofficerare och civilmilitära ha förvä r vats som organisatöre r av grekiska flo t tan under 2 år. Enligt det nya flottprogrammet
s kall grekiska flottan avsevärt förstärkas : 2 slagsk epp, 2 kryssar e, 25
jagare, 6 undervattensbåtar och 20 flygbåtar skola anskaffas. Kostnaden b eräkna s till 300 mill. mark (?).
Båda dessa l änder ha reflekterat på den till salu utbjudna »Rio
<le JaneirO>> (som enligt en uppgift nu sk ulle ha inköpts av Italien) .

japan.
D en n y a slagkryssaren >> Kiri shi ma >>, stapelsatt i mars 1912, skall
sjösättas elen 1 dec. 1913. :Farty get som är av clC' slagkryssa re, som
.] apan nu bygger, f år, som b ekant , ett dcpl. av 27,500 tons och en bestyckning av 8: 35 cm. och 16: 15 cm. kanoner. Fart 27 knop. Med
dessa farty g bevisa japanerna, vilken vikt de tillmäta torpedvapnet, i
il et att dessa kryssare bestyckas m ed 8 torpedtuber (medan dc nyaste
C' ngc lska slagkryssarna blott h a 5).

-
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1\iaschinenfabrik, Diisseldorf-Derendorf, Tyskland.
Skottavla. B. Spiegel, St. Petersburg, Ryssland.
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(Societe Anonyme) Liege, Belgien.
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London, P. M. Menteyn er och P. A. Degaille,
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