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Hur skall samverkan mellan kustartilleriet 
och infanteriet vid kustfästnings bevakning 
och försvar på lämpligaste sätt ernås? 

(Tävlingsskrift, som år 1916 erhållit hedrande omnämnande.) 

>> Samverkan mellan truppslogen uneler strid är av största 
betyclelse. >> Det är förvisso icke av en slump som första mo
mente t under Kap. VII, Striclen uti vårt senaste, år 1915 fast
ställda exercisreglemente för infanteriet erhållit denna lydelse. 
Berättigandet av reglementets ovannämnda grundsats framstår 
oförtydbart ur alla tiders krigshistoria, men av denna fram
går jiimväl, hurusom avsevärda svårigheter ofta förelegat, då 
det gällt att bringa ifrågavarande grundsats till ett fullödigt 
uttryck. 

Då de för våra kustfästningars försvar avsedda båda hu
Yucltruppslagen, infanteri och kustartilleri, icke endast repre
sentera olika vapenslag utan organisatoriskt jämväl tillhöra 
olika fö rsvarsgrenar och då därjämte stridsförhållandena i 
dessa fästningar äro av säregen art, kommer frågan om sam
Yt>rkan m ellan ifrågavarande truppslag i ett alldeles särskilt 
iäge. Ehuru i denna uppsats strängt taget fråga är endast om 
huru samverkan mellan kustartilleri och infanteri i vissa av
seenden skall ernås, torde m ed hänsyn till de särskilda om
ständi gheterna formerna för berörda samverkan inledningsvis 
böra fas tslås. I detta avseende synes följande vara att beakta. 

Tid~krift i Sjöväsendet 21 
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Former för kustartilleriets och infanteriets samverkan 

vid kustfästnings bevakning och förs var. 

Fapenslagen tillkommande uppgifter. 

För ett rätt uppskattande av de ifrågakommande fo rmerna 

för sam verkan mellan kustfästningarnas båda huvudvapenslag 

synes först och främ st böra framh ållas deras respektive upp. 

gifter och sedermera undersökas i vad mån dessa medgiva 

ett ömsesidigt understödjande. 

Att märka är härvidlag, hurusom kustartilleriet fö r att kun. 

na jämföras m ed infanteriet m åste anses r epresente ra ett flertal 

vapenslag, vart och ett ytterligare omfattande särskilda gre

nar. Här nedan ä r o förslagsvis kustartilleriets olika viktigare 

stridsmedel o. d. sammanförda i vissa grupper, som med hän

syn till för eliggande fråga höra samman. 

sjöfrontsartilleri 1) ............. .. ••• 

sjöminvapen ............. . .. .. ..... . . . . 

torpedvapen ...... . ...... .... ... .. .. .. . 

sjöbevakningsorgan . . .. .......... . 

fortb estyckning å landfront ... .. . l 
positionsartilleri 2

) ••• . • •••••••.• • •• 

fältartilleri 3) ........ . ... . . . .. ..... . . 

))lantartilleri)) 

kulsprutevapen . . .... . ....... .. . ... . >> kulsprutvapen)) 

flygv apen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . J.l 

belysningsanordningar .......... . ))ingenjörvape!1)) 

elektriska förbindelser 4
) •. . . .... • 

sjukvårdsform a tioner 5) ..•....•.. . • 

förplägnadsformationer 6) .•.... • .• 

transportformationer .............. . l 
1 ) För stri d mot s jöstridskrafter avsett artilleri. 
2) Medelsvårt, rö rligt landfrontsartilleri. 
3 ) Lätt, rörligt landfrontsartilleri. 

·•) Gnist, permanen t telefonnät m ed växlar o. d. 

') Sjukhns , sjuktransportfartyg o. d. 

))träng)) 

GJ Förplägnadsanstalter (bageri, slakteri , magasin osv.) 
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Kustj'ästningsartilleriet, varmed i detta sammanhann bör 

fö rstas såväl linje- och r eserv- som Jandstormsformationc1~ kan 

vi d j i imf_öre~se med !mstartilleriet endast anses utgöra två vapen: 

in[antenet 1 egentlig mening och kuls pmteuapnet. 

:\Ia no finner av ovanstående att det föreligger möjligheter 

till en mangfald kombination er i avseen de å samverkan m ellan 

kusta r!i lleri och infanteri . Var och en av de vapengrenar, 

l;:ustarlil leriet företräder, kan ju tänkas samverka såväl med 

infantt'r iet i dess inskr:'inkta bemärkelse som med infanteriets 

kulsprute förband. Ett dylikt m inutiöst betrak telsesätt ligger 

dock utom ramen aY denna uppsats. 

F orm erna för sam verkan mellnn infanteriet å ena sidan 

kustarliJleriets olika >> vapengruppen å andra sidan svnas där~ 

mol bii ra något närmare skärskådas med hänsyn -t ill olika 

striclsfi'n·hållanden . Den roll som tillkommer kustartill eriets 

»tril ng,, ä r d~irviclbg tämligen given och föranleder icke till 

några särskil da betraktelser i detta sammanhang. 

Samuerkan å lcmdfront. 

. . ~fe el riltta g:ör infanteriet anspråk på att vara fälthärens 

r~kltgas te vapenslag. Man finner uttryck fö r denna åsikt så

val uti in~~nteriets egna reglementen som uti de övrina trupp

~ilagcn:- .-\.ve~ om ma~ går till våra la ndfästningar s~~all man 

;lna m fantenets dommerande betydelse framhållen. Uti för 

vart l·w dfa··s ti1l.J1rrsar·t'l1 · ·"11 d J .. · 
' • ' b ' l en ga an e )estammelser rörande stri-

den1) åte rfinner man följande passus: »Fästningsartilleriets hu-

vu cfu f1[![Ji ft är att LZnclerstöd.ia infanteriet dels vid anfall och 
forsvar f " t · d 1 o o 

. ' av as mngar, e s da det sasom rör1irrt fästninO'sar-
hll .· .. . . b b 

Cll an vandes v1d stnd om befästa ställningar ». 

Om än det pågående världskriget synes niva fo n för e tt 
allt hii"re .. ·d "tt d '11 . b o 
n n vm esa an e av arh enelden, särsk ilt under det 
loderwL s·t"1l · h f" t · 1 · 
l ' a mngs - oc as nmgs (nget, så torde alltjämt stri-
c ens . . .. . . 
~ande bhva beroende av infanteriet, vare sig det giil -

(1912)_ 
1

) Förslag till exercisr eglemente fö r fästni ngsartill eriet. Striden. 
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ler att ståndaktigt uthärda anfallsartilleriets >> trumeld >> för att 
med bajonett och handgranat avvisa en följan~e stormning, 
eller det gäller att under strömmar av bly steg for steg arbeta 
sig fram genom taggtråden för att driva försvararen ur hans 
ställningar. 

Då stridsförhållandena å en kustfästnings landfront på det 
allra närmaste ansluta sig till motsvarande förhållanden i land
fästnings- eller ställningskriget , torde vid denna sida av kust
fästningsförsvaret samverkan m ellan kustartilleri och infanteri 
böra åvägabringas i full överensstämmelse med de grundsatser, 
vilka i fråga om luiget till lands äro gällande. Enskildheterna 
av denna samverkan, huvudsakligen avseende att skänka in
fanteriet understöd av artilleriet, behandlas detaljerat uti re
spektive truppslags reglementen och i varje taktisk lärobok. 
I denna uppsats torde icke platsen vara att närmare ingå på 
formerna för denna samverkan, som tydligen icke är säregen 
för kustfästningarna. Framhållas må sålunda endast huru
som - med användande av ovan antagna tenninologi - den 
normala formen för sam verkan å landfront bliver, att kustar
tilleriets >>lantartilleri >> samt >> ingenjörvapen >> kraftigt under
stödja och »lmlsprutevapneb kompletterar infanteriet. 

Samverkan å sjöfront. 

På motsvarande sätt som man, då det gäller landfrontens 
försvar, kan beteckna infanteriet såsom huvudvapen, måste 
man i fråga om kustfästnings försvar mot sjöstridskrafter av 
de båda truppslagen tillerkänna kustartilleriet huvudroll~n. 
Anfallsmedlens beskaffenh et nödvändiggöra försvarsanordnll1· 
gar av tekniskt fulländad natur, som. icke kunna ersättas av 

. . d" "d n·· d .. . l·e sagt aldrig så många mänskliga n1 1v1 er. arme ar 1C ~ · ... 
att infanteriet skulle sakna användning vid avvärjandet av SJ~
stridskrafters anfall. För bevakningsändamål torde infanteri. 
som inom kustfästning utbildats därtill, i stor utsträckning kun· 
na konnna till användning. 

. . b ·t . fanteri, Bevakmngsavdelnmgar, sammansatta av en ai 111 · 1 
kanske svårligen skulle kunna hastigt nog under alla förhå · 
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Ianden identifiera förekommande fartyg samt verkställa erfor
derlig prejning och signalering. Genom att tilldela sådana av
delningar ett mindre antal kustartillerister, torde denna svaghet 
ku nna undvikas. Genom en dylik samverkan skulle emellertid 
behoYet av kustartilleripersonal för bevakningsändamål kunna 
hålla s inom m åttliga gränser utan att bevakningsorganens nu
merär - såsom stundom eljest torde vara fall et - bliver för 
ringa för en längre tids krävande verksamhet . Särskilt i skär
gård torde en dylik åtgärd dessutom vara lämplig för att skän
ka bevakningsav delningarna en rimlig försvarsförmåga. A v 
betydelse är jämväl infanteriets roll att trygga kustartilleriets 
fram skjutna eldledningsplatser o. d. mot överrumplimrsföreta u 

~ o· 
I fråga om bevakning och strid mot sjöstridskrafter måste 

emellertid i stort sett den ifrågakomma nde samverkan anses 
inskränkt till ett unelerstödjande i någon m ån från infanteriets 
sida av kustartilleriets »sjövapen » och -·i vissa fall- >>ingen
jörvapen». 

Gäller det slutligen kustfästnings tryggande mot landstig
ning träder behovet av en intim samverkan m ellan kustartilleri 
och infanteri starkt i förgrunden. 
. Vid bevakningen göra sig här ovan nämnda synpunkter 
ater giillancle till förmån för ett nära samarbete m ellan de 
båda vapenslagens personal även på de minsta bevakningsen
he.~er. Infanteristen upprätthåller härvid den oavlåtliga upp
marksamheten. Kustartilleristens specialutbilclnin a uti fartyas-1··· . t> ' b 
'annedom och signalering tages endas t vid behov i anspråk. 

Under själva försvaret mot landsti gningsföretag växlar må
:et fö r fö rsvarskrafternas inbördes samverkan alltefter anfal
ets fortskridan de. 

d _D et egentliga sjöfrontsartilleriet bekämpar i möjligaste mån 
. e fi entliga trupptransportfartygen jämte desamma understöd
Jande s··· t -· d l·· ·ft · o ··1 l .Jos II s d a er sava under deras annalkande som under 
~: . sista förberedelserna för landsättningen. Det omedelbara 

d
Isvaret av stranden mot rekognosering-sföreta o· ävensom mot e l . <, o 

andstigan de trupperna m åste däremot i huvudsak anföliros 
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åt infanteri, understött av kustartilleriets rörliga lantartilleri Och 

kompletterat av dess kulsprutevapcn, det hela under medverkan 

av dess ingenjörvapen. Härvid komma åter huvudsakligen de 

för lantkriget vanliga grundsatserna att bliva tillämpliga på in. 

fanteriets och kustartilleriets inbördes samverkan, vilket i än 

högre had bliver fallet under de fortsatta striderna, därest den 

anfallande lyckas vinna fast fot i land. 

Vissa särskilda former för samverkan kunna ytterligare 

anföras, men förbigås såsom varande av föga intresse. 

Samnwnf attning. 

Såsom sammanfattning av frågan om formerna för kust

artilleriets och infanteriets sanwerkan vid kustfästnings bevak

ning och försvar torde kunna fastslås 

att vid försvmet mot sjöstriclskwfters anfall J;:ustartill e

riets sjö- och ingenjörvapen måste betmktas såsom huvudvapen 

och infanteriet såsom h.fälpvopen, 

att vid tryggandel i övrigt cw kustfästnings sjöfront in

fanteriets betyclelsee avsevärt stiger och i vissa avseenelen blir 

överviigcmde, 
att vid landfrontens försvar infanteriet bör betraktas så

som huvudvapen och kustartilleriet i dess olika former såsom 

h jälpvapen, samt 

att i varje fall kmvet på samverkan mellan el e ifrågcwa

mnde tmppslagen är synnerligen stort och mångsidigt. 

Genom vilka medel kan åsyftade samverkan 

å vägabringas? 

Olika ij"rågal..:ommcmde medel. 

Vilken form av militär verksamhet, som än må avses, 

kräver den utbildning. Genom tillräcklig utbildning lwn snart 
. .. n 

sagt vilket rimligt militärt krav som helst tillgodoses. A~'~-

då det gäller sanwerkan mellan truppslag iir sålunda ntb11 .. r 

ningen ett beprövat medel, vars möjlighet att åvägabringa ha 
. r·· l d l .. dersöltUS· 

ifrågavarande samverkan 1 · m·sta 1an synes )tH'a un 

-305-

En f a k to r av största vikt torde jämväl vara fredsorganisa

tionen av de truppslag, varom här fråga är, särskilt med hän

syn till möjligheten att åvägabringa erforderlig övning dem 

emellan. 

:\feel hänsyn till den eftersträvade samverkans säkerstäl

Jande i allvarets stund synes slutligen även krigsorganisationen 

inom kustfästningarna kunna utöva stort inflytande. 

I det följande granskas till en början dessa olika faktorer 

var för sig. 

Samverkans åvägabringande genom utbildning. 

De allt längre drivna anspråken på den enskilde soldatens 

såYiil som på truppförbandens och deras ledares skicklighet 

och uthållighet ävensom teknikens ofantligt stegrade inflytande 

på det militära området hava i hög grad ökat fordringarna på 

den militära utbildningen. Alla till buds stående medel tagas 

}iven i anspråk för att inom rimlig tid skänka menige man ett 

till :redsställande mått av färdighet. Förenkling och speciali

senng heta dc hjälpmedel, som i första hand måste anlitas för 

ändamålet. 

l\fa n skilj er under utbildningen inom truppförband mellan 

de,n enskilda utbildningen och utbildningen i tmpp. Aven i 

fraga om truppförbanden kan på liknande sätt särski ljas mel

lan detsammas enskilda utbildning och dess utbildning. tillsam

man s med andra truppförband av samma eller annat vapen

slag. Till det senare slaget av övnin gar höra fälttjänstövninc:rar 

~etaschcmentsövningar o. d. ävensom vissa mera. förbereda~1·d~ 
ovni n""ar sa' s - l · Il · f · 
, . h' om exempe VIS mc an ett lll antenregementc och 

en h ll dess förfogande ställd kavalleritrupp e. d. 

.. Fö r befälets samövning anordnas inom armen på liknande 

satt n lt" l • • • t l t" l .. . . ( 
k··n ' O\mngai , ~< ISW ovnmgsntter och motsvarande) , 

11bSSpe l O. S. V. 

I Ptt föregående sammanhang är redan framhållet huru-

80111 a vs eva·· rda k ·a ' t t""ll ' d 
c I v mas ·e s a as pa en erforderliO"a sam 

"er]-. t> c -

' '
111 mellan kustartilleri och infanteri inom en kustfästning, 
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särskilt på grund av de växlande stridsförhållandena och den 

mångfalld stridsmedel, som kustartilleriet har att betjäna. I 

fråga om landfronters försvar har påvisats stridsförhållandenas 

likhet med det moderna landkriget. Å sjöfronten tillkonuna 

åtskilliga ytterligare synpunkter. 

Påtagligt torde redan härigenom vara att omfattande sam. 

övningar mellan de bäda truppslagen i våra kustfästningar 

äro minst lika mycket av behovet påkallade som vad förhållan. 

det är beträffande fälthärens vapenslag. 

Än viktigare synas dylika prktiska - och för befälet även 

teoretiska - samövningar vara för besättningarna i våra kust

fästningar med hänsyn till de sämre tömtsättningar för ett rätt 

förstående av syskonvapnet som där äro tillfinnandes jämfört 

med vad exempelvis inom fälthären är fallet. Särskilt gäller 

denna olikhet i fråga om officerarnas utbildning. Under det 

att officerare till armens olika vapenslag under en stor del av 

sin första utbildning åtnjuta gemensam undervisning till from

ma för den ömsesidiga förståelsen mellan vapenslagen, saknas 

dylik kontakt mellan kustartilleriets och infanteriets officerare. 

Den kunskap som bibringas officersaspiranterna om den 

del av vårt lands luigsväsende de själva icke tillhöra ä r även 

bristfällig. 
Kustartillerikadetterna meddelas inom sjökrigsskolan un

dervisning i vissa lantmilitära ämnen och vinna därvid någon 

teoretisk inblick i armens förhållanden. Motsvarande dylik 

undervisning står icke officersaspiranterna vid armen till buds. 

Ä ven under officerarnas fortsatta utbildning framträda 

brister i fråga om samarbete och därmed samförstånd. Detta 

gäller de teoretiska såväl som de praktiska utbildningskurserna. 

Endast sällan förirrar sig en representant för den en a grenen 

av vår luigsmakt över till skolor o. d. vid den andra. I de 

fall, då detta har skett, torde emellertid belåtenheten hava 

varit stor å ömse håll. Samövning bör även i detta avseende 

eftersträvas. 
Vad kustartilleriet beträffar är i tjänstgöringsreglement.et 

föres krivet att varje ofl'icer om möjligt en gång under SJJl 
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tjänstelid som sulbalternofficer eller kapten skall för egen ut

bildning tjänstgöra å stridsfartyg ingående i kustflotta, före

trädesvis under tid då krigsövningar pågå. Det synes som om 

lil{nande föreskrifter vore önskvärda med avseende å tjänstgö

ringsbyte kustartilleriets och kustfästningsinfanteriets officera

re emellan. I åtskilliga avseenden och genom ett flertal medel 

synes sålunda officerskårernas somförständ böra och kunna 

åvägabringas. 

Övergår man så till att granska utbildnings- och tjänstgö

ringsfiireskriftenw för de båda truppslagen, synes åtskilligt 

ännu stå att vinna till samverkans befordrande. Att de för 

fredstjiins ten gällande reglementena äro olika i åtskilliga styc

ken trots nyligen skedd förbättring i detta avseende, torde 

måhiinda icke vara av större betydelse, men kan säkerligen ej 

undgå att hava sitt inflytande på benägenheten till samverkan 

i allmiinhct. Värre är i varje fall, att för tjänsten i krig inom 

kustfiistning gällande föreskrifter, tillämpliga för båda trupp

slagen och närmast motsvarande armens fälttjänstreglemente, 

på det hela taget salmas1
). Tillkomsten av ett dylikt 'regle

men te eller - i nödfall - anbefallande till efterTättelse för 

kustartilleriet av armens fälttjänstreglemente och respektive 

~: tjänslegrensreglementen >> skulle utan tvivel skänka väsentligt 

okade m öjligheter till samverkan mellan truppslagen vid för
svarets olika facer. 

I fråga om exercisreglementen och instruktioner o. d. fin 

ner man jämväl åtskilliga brister i avseende å elen för sam

verkans ernående så nödvändiga överensstämmelsen. 

, .. Föreskrifterna för utbildning i signalering och telefontjänst 

sava] som själva signalsystemen äro avsevärt olika och sär

skilda bestämmelser hava måst utfärdas för signalmeddelan

dens utbytande mellan armen- här inj'onteriet - och marinen 

- i detta fall kustartilleriet. En lycklig mnständiahct måste 

a.~1 ~ es vara att kustaitilleriet för sin utbildning med ~1andvapen 
~1teriets exercisreglemente av år 1915. I fråga om 

') E nligt förljudande lär emellert id ett reglemente av detta slag 
"ata nuder utarbetande. 
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skjutinstruktionerna är däremot den vanliga dualismen rådan. 
de. Detta gäller såväl handvapnen i egentlig mening som kul. 
sprutorna. Synnerligen beklagligt synes jämväl vara, att kust. 
nrtilleriets artilleriexercisreglemente endast är av rent teknisk 
innebörd och saknar egentliga stridsföreskrifter, motsvarande 
exempelvis de för landfästningsartilleriet utfärdade (se not å 
sid. 3), vilka bl. a. angiva grunder för samverkan med infan. 
teriet. Jämförelserna skulle kunna fullföljas vida längre, men 
det r edan anförda torde vara nog såsom hänvisning till den 
väg för åvägabringande av sanwerlwn, som heter gemensamma 
eller åtminstone likartade t}änstgöringsföreskrifter. 

Att vardera vapenslaget trots allt m åste hava sina special
reglementen är ju en given sak, och att sammankoppla dessa 
kan ju på intet sätt vara tal om. Önskvärt är emellertid att 
det ~na vapenslagets representanter kunna utan svårighet få 
del av alla för det andra gällande föreskrifter. Detta låter sig 
i fråga om armen lätt göra, då snart sagt alla dess reglemet~ten 
och instruktioner äro icke hemliga. Beträffande kustarhlle
riets m otsvarande föreskrifter synes förhållandet vara mnvänt, 
i det flertalet exercisreglemente n och instruktioner äro hemliga 
eller »konfidentiella >> , vilket för den utomstående kustfästnings
infanteristen i hög grad minskar möjligheten såväl som benä
crenheten att ta<>a del av dem. Detta bliver tydligen till men 
~ör den önskvä~·da kännedomen om grannvapnet Måhända 
äro dvlika rigorösa inskränkningar i offentliggörandet så nöd-

. . d. l :· f ' vika. väneliga ur v1ssa synpunkter att alla an ra 1ansyn a 
Säkert är emellertid att en betingelse för samverkan mellan 
infanteriet och kustartilleriet härigenom går förlorad . 

. . , d f"' . sa1n· Smnma brister, som ovan framhålitts vidlada e OI .<·era 
verkan vid kustfästnings bevakning och försvar erforderho. 

• 00 00 l· 00 netech.-rerrlementariska föresknfterna , kunna aven sagas ... an 
n: den tillgängliga in- och utländska litteraturen rör~~1d~ 

S ]l o ll 'd'' l l"tt tillgan9 tjänsten inom kustfästningar. a' zg, a sz zg oc 1 a .. 1 
lfg litteratur rörande kustfästningsförsvaret skulle avse':.ar 
kunna främja åvägabringandet av samverkan m ellan k us tfast· 

ningarna olika truppslag. 
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I fråga om utbildningen må till slut endast framh å llas , 
]Jurusom ticlen för de värnpliktiges repetitionsövning Yid kust
artiJi eriet årligen infaller omkring den 18 august-30 septem
ber oeh vid infanteriregementena inom kustfästningarna (lik-
50111 i allmänhet annorstädes) omkring den 11 september- 12 
oktober. Då ju repetitionsövningsperioden framför alla andra 
egnar sig för samövning uti större förband, måste det givet
vis ur här ifrågayarande synpunkt anses som ett önskemål 
att stiirs ta överensstämmelse åvägabringas mellan kustartille
riets o c h kust[ ästningsinf anteriets re petitionsövnings perioder. 

Måhända skulle yth~rligare ett flertal utvägar kunna an
visas, tillh,örande utbildningens område och egnade att befordra 
samwrkan mellan ku stfästningarnes båda hu vudvapen. Det 
redan sagda torde dock vara nog för att belysa såväl utbild
ningsförhållandenas betydelse i detta avseende som ock de av
sevärda brister , som härvidlag 'ännu äro till finnandes. 

Fredsorganisationen såsom med el till samverl;:ans ernående. 

Fre dsorganisationen måste avpassas efter en mångfald 
olika ä nd::unål: administration, rekrytering, utbildning, över
enssliimmelse med krigsorganisationen o. s. v., vilka var för 
sig uppställa skilda kr:w. Fredsorganisationen kanuner häri
genom vanligen att få form av en kompromiss mellan olika 
önskemål, Yilka nut och ett icke helt kunna komma till sin 
rätt . F rågan om åstadkommande av samverkan mellan strids
medl'i i allmänhet är em ellertid ett l.;.raY, vars berättigande allt 
lll era synes vinna beaktande. 

Som ovan under behandlande av utbildningen såsom me
dr;! fiir samverkans ernående framhållits , måste ett truppslags 
så alt säga inre, vapenteknisl;:a utbildning i allmänhet vara 
skild från dess sampvning med andra vapen, den taktiska ut. 
bildningen i vidsträckt bemärkelse. Ju mera tid och kraft den 
!'ena specialutbildningen kräver, dess mindre möjlighet bliver 
OYer ti ll vinnande av kännedom om och förmåga av taktisk 
~' ' l1Wprkan med syskonvapnen. Organisationen har ett syn-
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n eriigen stort inflytande i detta avseende. Genom en lämpli 
indelning i truppslag och truppförband fö1:enklas ju utbild~ 
ningsprohlemet såtillvida, att det vapentekniska u tbildnings. 
arbetet hålles inom rimliga gränser till fönnån fö r den tak. 
tiska verksamheten. Specialiseringen bör och behöver därför 
icke drivas tm sin yttersta gräns, ty därigenom kunna san1• 
övningsmöjligheterna m. m. bliva lidande. Den gyllene medel
vä"en är härvidla

0" som i så mycket annat den bästa . Nåura o . o c 

exempel torde i detta sammanhang vara på sin plats. 
Inom anneerna har sedan långliga tider en uppdelning j 

vapenslag ägt bestånd. Senare tider hava jämväl bevittnat, 
Luru Yissa nya vapenslag tillkommit, ävensom huru. inom va. 
penslagen en ytterligare uppdelning på skilda orter visat sig 
erforderlig. Man behöver ju härvidlag endast erinra sig ar
tilleriets och ingenjörtruppernas olika specialformationer. Det 
vore emellertid ett stort misstag att fatta denna artskillnad så
scJn en följd enbart av mängden nytillkomna stridsmed el och 
d8s~as tekniska egendomligheter. Tvärtom torde de olikartade 
formerna av taktisk verksamhet i regel varit utslagsfällande 
vid förekommande uppdelning i vapenslag och underavdel · 
ningar därav. Där tekniska och taktiska krav råka i k onflikt 
är delta mest iögonfallande. 

Det är sålunda givetvis taktiska hänsyn - närmare be· 
stämt strävan att åstadkomma somuerkan - som inom vår 
arme betingat kulsprutevapnets avskiljande från positionsar
tilleriet där det ursprungligen hör hemma, och fördelande på 
infanteri och kavalleri , trots att därigenom dessa huvudvapen· 
slags tekniska utbildning komplicerats. Å andra sidan l:ar 
från militärt håll på det laaftigaste protesterats mot det övnga 
p n si tiansartilleriets uppdelande på våra fältarilleriregementen, 
1mder h:-invisning till därigenom uppkommande sammanbland: 

. l . l l .. d f t' . m-a doc], ning av takhs d 1c \.e sam1nan Jo ra n e onna wnei, v '-< 

i tekniskt avseende erbjuda rätt nära överensstämmelse. . 
• o ·1 · t l d·r·· t · h · artilJenet Icke ens mo1n var v1 \.hgas e an as mng ai c · · • 

· tvlS sammanförts inom samma regementsförband, ehuru gw e __ 
de taktiska kraven å artilleriets olika delar inom en landfast· 
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•
11

'"' icke avvika sinsemellan i samma grad som inom fältni , 
bären. 

I de fall, då specialisering sålunda utan olägenhet har kun-
nat åvägabringas, har detta skett och med bestämdhet vid
maldhållits . Där åter kravet på taktisk samverkan fordrat 
organisatorisk samhörighet har dylik anordnats , såsom i fråga 
0111 lmlsprutevapnets anslutande till infanteri och kavalleri, de 
lätta haubitsernas till fältartilleriet i övrigt o. s. v. 

Av samma skäl är redan i fredstid flertalet specialvapen 
fördelade på armefördelningarna, varigenom möjligheterna till 
samöming vapenslagen emellan väsentligen befordras. 

Beträffande officersutbildnir{g, tjänstgöringsreglementen 
o. d .,militärlitteratur, övningstider ·o. s. v. råder ju mellan 
arm ens olika vapenslag i fullaste mått den överensstämmelse, 
som ovan i annat sammanhang framhållits vara ett väsentligt 
villkor för taktisk samverkan. Att de organisatoriska förhål
landena i hög grad medverkat till denna överensstämmelse 
säger sig självt. 

Granskar man nu mot bakgrunden av ovannänmda iakt
tagelser förhållandena inom våra större kustfästningar, synes 
följ ande vara att märka. 

Kustfästningsin fanteriets fredsorganisation ansluter sig på 
det närmaste till den för infanteriet i övrigt gällande och är 
efter allt att döma ändamålsenlig. 

A sidan 300 här OYan hava angivits de stridsmedel och 
viktigare tekniska hjälpmedel m. m ., som det tillkommer ett 
kustartilleriregemente att bemanna. I samband därmed har 
förslagsvis dessa stridsmedel o. s. v. efter graden av samhörig
~let sammanförts i vissa grupper. Man får av denna grupp
Indelning icke draga den slutsatsen att fredsorganisationen 
f. 1:· ansluter sig till densamma. Så gott som vartenda kust
artJllerikompani torde hava sig ålagt att b emanna stridsmedel 
:~1 · 111., tillhörande tre av de fem angivna grupperna. Härtill 
' 0111lller det kända förhållandet, aU kustartilleriets materiel är 
~,. synnerligen mångskiftande art, varigenom exempelvis un-
er lwo-· t "' f t t'll · · t>reppc "SJO ron sar 1 er1» mom en större kustfästning 
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torde komma ett lO-tal pjästyper och en mångfa1cl olikartade 
eldledningsanordningar m. m. 

.Man kan inför denna överväldigande massa av vapensla
get tillkommande uppgifter icke undgå att ställa sig tvivlande 
redan inför frågan, huruvida kustartille1iet med nuvarande or
ganisation verkligen förmår tillgodose ens cle rent vapentek
niska kraven på utbildning. Att åstadkomma detta inom ra
men av en sammaningel utbildningstid för de värnpliktiga, 
som med endnst 10 dagar överstiger infanteriets , måste i varje 
fall inneb~ira ett kraftprov, vars like man får söka. Härvid 
förutsättes att de uppställda kraven på utbildningen hållas på 
den höjd, nutiden fordrar. 

Med hänsyn till att förutOin nämnda vapentekniska krav, 
fordran på intimt taktiskt smnförståncl med andra vapen -
i första hand flottan och infanteriet - föreligger, så må man 
säga, att enligt vanlig .militär måttstock övermänskliga ford
ringar stiillas på kustartilleriet. D et råder ingen tvekan om, 
att dess officerskår - på vilken huvudparten av bördan givet
vis faller - gör allt vnd i dess förmåga står för att vara vuxen 
densamma pålagda uppgifter, m en det synes matem.atiskt orim
ligt, att detta i längden skall kunna lyckas, sådana cle organi
satoriska förhållandena nu gestalla sig och vid jämförelse med 
andra vapenslag. 

Det låter sig näppeligen göra, att enbart med anlitande 
av utbildningsvägen förbättra läget. Året har icke mer än 
ett visst antal dagar, och varje människa lever endast en gång. 
Specialisering torde i fr åga om kustartilleriets offleerare såväl 
som övriga personal oavvisligen erfordras i vidare högre grad 
än hittills varit fallet. Detta synes icke kunna åvägabringas 
med mindre än att vissa organisationsändringar vidtagas . 

Av det föregående torde framgå, att det ingalunda endast 
är hänsyn till önskemålet av samverkan m.ed infanteriet, so~n 
giver anledning till tvivel angående lämpligheten av kustartil
leriets nuvarande organisation utan jämväl utbildnings- ocl

1 

tjänstgölingsförhållandena i övrigt. 
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~iikert torde emellertid vara, att, då kustartilleriet på sin 
tid bJlclndes, tanken på försvaret av kustfästningarnas landfron
ter och ~å .andra stridsförhållanden, som kunde föranleda be
hO'" av 1_ntun samverkan med infanteri ]åcr mycl·et f .... .. .. • , t> ~ Jarran. 
iVJan torde forgaves 1 statsrådsprotokoll och kommittebetän-
],a nden angående kustartilleriets bildande söka finna andra 
hänsyn beaktade än sådana, som avsågo försvaret mot fientlio·a 
sjöstridskrafter och samverkan m ed egen flotta. Mångt 0~;1 
mycket har sedan denna tid förändrat sig, och kustartilleriets 
m !i.ngsys s~eri h~r f .. ö. betydligt ökats. Man behöver därvidlag 
endast r~·mra s1g bilkomsten av anspända formationer , flyg
(och ~lllltflyg-) vapen , torpedvapen gnist o. s. v. 

I det föregående har med risk av m ångordighet lämplig-
heten av den bestående orn-anisatio11e11 di'"'o1"ts · t · 1 °1 h t> c . "t> l VIVe Sina OC 

de.~ gäller nu att finna utvägar till frånkommande av ~lessa 
olagcnheter, särskilt i ändamål att befordra samverkan mellan 
kustarti lleriet och infanteriet vid kustfästninas bevaknina ocl r- Ir·· t> t> 

1 

orsv:n:. ar ar icke rätta platsen att i detaljer ingå på så 
~ranskhga områden som organisationsförändringar. I det föl
pnde an tydes därför endast några medel att förenkla dc va
pe.~1.l~kni ska utbildningsförhållandena m . m. till fromma för 
~n o.J hghe len att åvägabringa tnktisk samverkan speciellt med 
m fan teriet. -

. . SasOin mål för en organisationsförändrina av kustartille-
net l .. . f o t> .. L~r. 1ar J ragavarande synpunkt måste i första hand stå 
s~rs~;ll]rmdet av dess »sjövapen » och dess »lontartilleri >> (se 
Sid. 300), varigenom det senare kan bringas till närmaste sam-
verhm l d . f t . H . '' n e m an enet. uru pass djupgående den oraanisa-
tonsl·'l l "Il d 11 t> . '' s 'l na en m e an dessa båda grenar bör aöras är · v

1
ss o • t> c 1 . man en smaksale Effektivast vore kanske detta »lant-

artii leris ot b"" d d . l • • >> a er or an e tJI armens fästniiF'S- eller mÖ].licren 
POS! lt "11 . d"" . t> . t> .. . onsarh en, a1: det egentligen hör hemma, variaenon1 
ovn 111 ,. . _ 1) • 1. t .· . . t> 
1

.. t>s , I e ,ry cnngs- och utruslmngsfrågan lättast kunde 
~ mobiliseringssynpull k t och med avseende fästat vid 

regl ' ) Siirskilt officersutbildningen, men även fråo-an om o-emensamma 
ement 1 11 h · "' " " en osv . s m e ängenom enklast tillgodoses. 
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bestående förhållanden kan måhända ett särskiljande inolll. 

kustartilleriets ram hava skäl för sig. 

Kustartilleriets , J,.:ulspnzteuapen " synes böra göra >> laut. 

artillerieb sällskap eller - kanske hellre - tillföras kustfäst

ningsinfanted et , varigenom bestående dubbelarbete i dualis

mens tecken kunde frånkommas och avsedd samverkan enklast 

åvägabringas. 
Beträffande >> ingenjöruapneh föreligge r redan i >> Den 

svenska folkhären>> av signaturen Keith ett förslag att giva den 

ingenjörtekniska grenen inom kustfästningarna en fastare ställ

ning genom bildande av en kustingenjörkår, sorterande under 

kustartilleriet och jämväl inneslutande nuvarande kustfäst

ningsingenjörkompanierna. Det kan synas som om en dylik 

a nordning föga hade med samverkan mellan kustartilleriet och 

infanteriet att göra, men erinras m å, hurusom varj e specialise

ringsåtgärd inom kustartilleriet medför ökad m öj lighet till sam

verkan med utanför stående truppslag. 

Vart kustartilleriets >> tJ·äng >> tager vägen, är ur här före

liggande synpunkt tämligen likgiltigt. Den kan med ungefär 

samma fördel ansluta till vilken av de ovannämnda större gre

narna som h elst. Dock böra transportformationerna eventuellt 

uppdelas med hänsyn till sin avsedda användning till lands 

eller å vatten. 
Givetvis kunna betänkligheter resas mot ovan ifrågasatta 

klyvningsprojekt, vare sig det skulle komma till stånd inom 

ramen av det nuvarande kustartilleriet eller det skulle medföra 

utbrytningar ur detta vapen. Kunna dessa betänkligheter visas 

vara så stora att en klyvning måste lämnas ur räkningen, sy· 

nes en utväg vara att sända kustartilleriet tillbaka dit , varifrån 

det i huvudsak kommit, nämligen till armen . Säkert är att 

taktiska hänsyn övervägande tala för en sådan åtgärd, und_er 

det framförallt tekniska synpunkter betinga anslutning till 

marinen.1 ) Det synnerligen växlande organisationsförhållan· 

' ) Det erforderliga taktiska samförståndet med flottan torde vara 
. l ·· tbe· 

relativt lätt att inhämta. Lantartilleriets tekniska utrustnmg, 1as lt 

sättning etc. är däremot sannolikt rätt bekymmersam !ör marinföva · 

ningen. 

- 315 -

.dcn a in om utländska kustfästningar visa bäst huru c,lelade me
ningm·na i denna fråga äro. 

Fiir fu llstä ndighetens skull bör äve 11 ta <Tas 1 ·· 
L ::,c une er over-

riiga ude den åtgärd till samverkans befrämJ·ande som kustj" ·· t-
. j" . . w 

ningslll onten ets eventu ella överflyttning till marinen 
1
•

111 
b . 

o 1e Lue. 
Vissa_ ov:~n pa tal om utbildningens inflytande anförda brister i 

samforstand och gemensamma tjänstgöringsföreskrifter skulle 

därigenom kunna tänkas hävdfl. Or·o·a111·sat1· 011
e f" · o 

' · t>' ' · n rnnes 1 n a non 
mån_ ex~~npelvis in om de de tyska kustfästningarna och ~ar 
på s1tt satt fordom även i vårt land haft sina förebilder. Det 

torde dock vara uppenbart, att enda medlet att hålla ett så-

l un da organiserat infanteri effektivt vor·e "lt uti "Id ff· · 
. , " ) l a o JCerarna 

nd armens skolor
1

) och enliat dess re'"'le111e t v· t 
o t> t> · n en. rns en vore 

:'~.-~rr synp~nkte_n av samverka n med kustarti lleriet ringa eller 

ll\,cn , ochi __ andora avseenden vore den fö rbytt mot olägenheter. 

. I d? t foregaende har huvudsakligen endast kustfästninc's 

mfnn tenets och kustartilleriets egen ornanisation bero··rts o t>. 

· f"" 1 t> . sasom 
1 

orsta land_ p~verl;:~nde r esp. _ t r uppsb gs utbildningsförhåJ-

lan den. ~-n- ~~rktrg bctmgelse för åvägabringande av sam\"erkan 

ii r. dock ~~a r.~amte att de befiilsförhållanclen, som hava att rea. 

lew __ samovmng och samförstånd mellan vapnen, äro Jämpli~t 
anagda för detta ändamål. t> 

.. Fastheten och beskaffenheten i övrigt av den närmast 
hoare orO"·l . . f . "Il 

. ~ . ::,c m sa IOnen, l VI (en kustfästningarnas infanteri och 
fil trilen nem ensa t · o bl· 
•·. t> 'm mga, rver ur denna synpunkt av stor 

'.~ kl. Som bekant r åder härvid lag i fredstid icke det bäst·
1 forh aJlan d D n l L . 

1, :·' . '. e. e o I w de a rna av en större kustfästninas freds-

;~s~t.tnmg hava orgar.I isatoriskt myck et litet gemensam;, främst 

l o
1 
un d av uppdelnmgen mellan arme och marin. Kommen -

cantcnh ar·f· oa · · ·· 
f .. ·f ' 1 r a::, a om armetruppforbanden en m v ck et inskrän H 
O! 0<•··1 J · .. t . .. J . ' 

. ~·n c era t, vrlket ar en naturlig följd av åtskilli oa oraani-
S,Honsl· "d" o t>' 

ko . ,a om stn Igheter, såsom kommendantsskapets samman-
PPla nde m ed en viss · t ··· ·1· ·· ··· 

ekon o . . . : l en SJOH~ I I tar t]anst, frånvaron a v 

~t ansvar och mfiytande a underlydande armetrupp-

gör· ') I ~'yskland kommenderas infanteriofficerare periodvis till tjänst 
tng Vt d kustfästningsinfanteriet. 

Tidskrift i Sjöväsendet. 
22 
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förband, brist å till förfogande ställda m edel för övningsända. 

mål o. s. v. Ä ven om sistnämnda förhållande skulle ändras till 

det bättre erbjuder organisationen ingen trygghet för att kom. 

m endanten verkligen i tillräcklig grad förmår åvägabringa den 

samverkan, som kräves. Härför erfordras nämligen en mera 

allsidig och ingående taktisk skolning än vad som i allmänhet 

kan förväntas av marinens officerare, vilkas utbildning av 

naturliga skäl främst måste inriktas på en m ångfalld tekniska 

färdighe ter. 

För att säkerställa det samarbete i fredstid mellan kust

a rtilleriet och infanteriet inom våra kustfästningar, som är ett 

nödvändigt villkor för samverkans ernående, även om utbild

ningsförhållandena och organisationen inom de båda vapnen 

förbättras, torde kommendantsskapets frigömnde å särskild 

stat, öppen för officerare av alla vapenslag inom såväl marin 

som arme vara ett första önskemål. Att denna lösning av den 

hittills till syn es synnerligen provisoriskt ordnade kommen

dantsfrågan även ur de fl esta andra synpunkter är den bästa 

förefaller uppenbart. Urvalet, som nu exempelvis vad Karls

krona fästning beträffar är begränsat till 12 personer skulle 

härigenom kunna äga rum bland 83 officerare. 1
) Rätte man

nen på rätta platsen skulle m ed sådana förh ållanden med sä

k erhet låta sig placera. Målet att av kustfästnings skillda trupp

förband skapa en enhetligt sammanhållen och övad besättning, 

torde först genom beträdande av denna väg stå att vinna. 

Vid en återbl ick på de å tgärder , som i fr edsorganisatoriskt 

avseende synas böra vidtagas till b efrämjande av samverkan 

m ellan kustfästnings infanteri och kustartilleri synes sålunda 

huvudvikten bör läggas vid 

l ) kustartilleriets uppdelande på vissa grenar, eventuellt 

i förening m ed enskilda delars utbrytning och anslutning till 

a rmen . 
2) frigörande av kommendantsskapet i de större kustfäst· 

ningarna å särskild stat, öppen för officerare av alla vapen· 

' ) I båda fall är för enkelhets skull räknat med officerare ä stst 

av generalspersons eller överstes tjänsteställn ing. 
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Sam verkans ·· 1 
sa,centällande genom 

.. 
krigsorganisationen. 

~OI~ a tt undvika ett ingående på hem ja .. ' 

mer 1 fraga om kricrsoraa . t" l ba forhallanden kom. 

b o msa wnen enda ·t , 

punkter a tt framhållas v "JJ k c s nagra allmänna syn. 

.. . , f , I {a unna vara .. er d 

hm asy tad samverkan l 11 a:,na e a tt befordra 

Därest fr d n e an kustartilleri och infanteri. , 

e s- och krigs·oraanj f . 

överensstämmande kunde t"JJ .··o' . sa lOn en l huvudsak vore 

d 
l l ackhat ha . 

repan e av de önsken ' J b c va vant med ett upp. 
la , soni ovan , l 

tionen framhållits . D . ·. h ~ pa ta om fredsoraanisa. 
essa ava aiVet . .. b 

hållanden sitt fulla b ··t·t· o VlS aven under ln·iasf·· 
era 1gande. b or-

På arund a ·· k" 
. o ' v sars ·IJt kustartiller· . 

bon under fred och . 1_ . Iets avv1kande m·aan · 

.. 1 ~ng m åste · . b' Isa-

stallas . VJssa ytterhgare krav fi·a 
c <: In-

. Vid bedömande av kriasara . . 

Jilnde organisationen . . b . bams~twnen särskiljas i det f"" J_ 

. . l egenthg Inenmg - d .. . o 

mngen - h11 vilken fredsf ·· ·b· en standlga indel-

r . . OI anden bT 
a~ c t hetmgad tillfällig indel . , __ mo l Isera, samt av krigs. 

mng avagabrinaas 

På kustartilleribe·sa··tt . o . 

l .. c nmaens t .. d" . 

la nsyn till samverkan m ed i b s ~n ~~-a zndelning hör med 

~·an att aHa för det rörli a . f ··~ fantenet framst ställas den ford-

l tal· t· 1 :,a O l svaret avsedd f 

. 
, ' lS {t avseende vel-]{IJ."t .. l " a ormationer bliv.., 

.·· l· · o ror 1ga H ·· ·r . " 
I~c , iJg personal som häs ta- l . ~l or fordras såväl tiU-

forpliignad utan hinder av~ otc t1 Il-It~·ustm.~lg för förläggning och 

nern· . t e a ,fiska Jaget 1- . 
<~s s orlek och förb d . . s ~wv. Fonnutio-

ras o· an smdelnma hö. d.. , 

. , t,Ynna den Uppdelnin a . .. o I , ar sa kan påford-

znfa t · ·b 1 smane för i r 
. , n en et avpassade enh t . . . ,, n ll11 samverkan med 

l stor t .. . e e I , Vtlka under be k . 

u s trackning bliva erfoi·d ·I· va nmg och strid 

1' . e1 1ga. 
ydhat är att ... .. . 

Vid f , b . c .Jam va f m fan teri et · .. . 

)Cvaknmg och strid . f"tt. . mom en fastnmg måste 

Var·l ' Spt Las l en ' f 

, v manga avsedd·l att . ·å mang a]d småenheter 

o. d D , . ~ , mg exempel vi . . .. . , 

v· . . a mfanteriets allmäl t d s l fortbesattnmgar 

dr)e J"· 11 . 1 ve erta ana st·· d" . 

f .. · a 1 höo- o·r ad ·· -1. .. 0 ' an Iga mdelnino· · 

O!"} "l " o , moJ lg"or smid" t b l 

;ltt l ~~ lande synes n ågot yt;erlia . J~ anpassande efter olika 

,.Jn na. :s3l e l detta avseende ej vara 
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Vid den tillfälliga indelningen av strids krafterna skapas 

dc för den omedelbara samverkan m ellan vapenslagen slutJj_ 

gen avgörande betingelserna. I ju lägre förband kustartilleri

enhetei· hårvid kunna sammanföras med 'infanterienheter utan 

att de båda truppslagens egen v:iper1tekniska effekt bliver lidan. 

de, dess bättre har utbi ldning, freds- och krigso rganisation 

motsvarat kraYet på samverkan. 

Av mycket stor betydelse för det vapenbrödraskap som 

måste prägla de båda huvudtruppslagens samverkan, är att 

befälsförhclllond eiw aldrig göras förödmjukande vare sig vid 

den ständiga eller tillfälliga k rigsindelningen. Den i varje sär

skilt fall till tjänstes tällning främste måste hava b efälet oavsett 

om han tillhör arme eller m arin. Detta bör gälla kommen

dantsskapet såväl som varje liten bevakningsavdelning. 

I samband m ed befälsförhålla ndena står bildandet av sta

ber för större fö rband sammansatt av kustfästnings båda hu

vudtruppslag. I viss utsträckning böra elylika r edan enligt den 

ständiga indelningen hava å vägabringats , så a tt åtmi nstone 

sektionsbefälhavare från början till sitt om edelbara förfogande 

haYa r epresentanter för underlydande huvucltruppslag. Även 

inom mindre fö rhållanden kunna liknande anordninga r i hög 

grad vara ägnad att be fordra sam verkan mellan vapnen . 

Slutbetraktelser. 

Den föregående redogörelsen har blivit en lång önskelishl 

på olika m er eller mindre lämpliga sätt att befrämja här efter

strävad samverkan. Framställningen har likvä l så gott so!11 

uteslutande berört förhållandena inom de större kustfästningar, 

i vilkas fredsb esättning såväl kustartilleri som infanteri ingår. 

För fullständighetens skull torde måhända de vid övriga 

kustfästningar r ådande särskilda omständigh eterna jämväl bör.a 

n ågot beröras. Härvid faller genast i ögonen , hurusom mö.J· 

li gheterna till samverkan ä ro tämligen begränsade på grund R'' 

brister å rörliga kustartilleriformationer i nämnda fästningar. 

På organisatorisk väg stå r härigenom i fråga om samverkans 
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"t·nåcn dc intet a tt · f 
v 

vmna. Iuvudsträvan 
att inom ifrågavarande kustf" t . o måste i stället bliva 

Il 
as nmgar as tadko111111 .., 

gar me an kustartiiJeribes;:itt . n samövnin-
• • < nmgen och de i l . t 'd 

mande mfantenformationerna. · H"Jgs 1 . tillkom-

E n swnmanfatti,in. g av d ·t . .l .·. ' 
' < e resu tat d f" 

ni ngen givit i frå"'a 0111 1.. 1
. . ' .. ' en aregående utred-

to < amp 1gaste sa tt • tt o 
mellan kusta rtilleri ocl1 1

· f _·t · . . c " _ er.n a, samverkan 
n an en VJd l·u ·tf" ·t . 

och fö rsva r, syn es criva v 'd h d ~ s as nmgs bevakning 
b , J an en a tt h d l . ' 

m edel stå till buds för l'naol ·t . ' ' uvu sa {hgen tvenne 
e s vmnande båda 

Det ena medlet_ 
0 

. . . ' < ' av stoe betydelse. 

. .. I gantsatwn _ b ... . ... 

ltll emuandning för h öj'a i 1 
OI nw most k o nuna 

n G e av 1Wstortil/ er· t f.. o 

verkan m ed syskonvapi t .. te s ormaga av sam-
' 1e avensom /ör tt · J,· 

pet uinna en stark samin 1 ozz _ · .. a 1 ,ommendantssko-

. ' an w ande lank [! - 1" .. • 

sam tltga vapen. .m e an J,LLstfastmngs 

Det and m med! et - u t b ·z i . . 
.. l . l G n t ng - h ar ob .. 

vane nwg och betydelse ... J· .1 
egransad an-

sws >~t under fo . 
- mellan de be/da VCIJ''e l .. Im av - s amövnin g 

> ns agen under oi ·1· 
och en dräkt. n sestc tgt somförslån d 

Utbildning av reservofficerare r· 
b 

. . or 
rttrska örlogsflottan. 

(Ur K autisk tidskrift.) 

l Att med tanke på ern åend . -
nn örlo (j's fl tt - . e av ett mtJmare samband ' 

en n , ~ o .. a n och handelsflottan framställa och n ~~~e,-

D .\ p lan for den n·wtis l·a 1. tl 'Jd . ::,enomfora 
e t 1 ' h l ) J n m n en är . t t l" ... 

... Ja r emellertid lycl" t 1,_. . 
b. ' l11 e - a tt f o reta a . 

torst ' ~a s uman DevJtt ~ M to 

l and med vederbörande fl tt d. . c o o re a tt i sam-. 

cnn Plan, som synes ha .? my.~l Igheter genomföra en så-

~llcl e , framgångsrikt re~u;!~t~asta forutsä ttningar för ett bestå-
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Det är vida bekant, att den londonska skeppsredarefirm an 

Devitt & Moore under en lång följd av år varit direkt intresse

rad i sjömansutbildningen av kadetter och »midshipmen,, på 

så sätt, att denna försiggått å firman tillhöriga segelfartyg i 

australiefart. För närvarande finnas ock hundratals befälha

vare och styrmän i tjänst å post-, passagerare- och lastångare, 

vilka fått 'sin första utbildning i ett eller annat av de fartyg, 

som föra nämnda firmas bolagstlagg. 

Firman har nu i Pangbourne låtit uppföra en större läro

verksbyggnad, avsedd att rymma c:a 200 helinackorderade 

elever förutom ett antal i skolans grannskap boende s . k. dag

elever. Undervisningen i denna ,, högre navigationsskola>> tager 

sin början för första gången den första instundande september. 

Enligt undervisningsplanen skola eleverna efter att ha till

bringat två år vid skolan falisätta sin utbildning i oceangående 

segelfartyg, tillhörande Devitt & Moore's rederi . Cirka 12 må

nader pågår denna sjöm:mnautbildning, varefter de elever, 

som fylla fordringarna för att bli antagna i kungl. flottans re

serv, komma att i mån av tillgång på platser hänvisas t ill far

tyg, tillhörande kungl. flottan, i och för ytterligare ett års 

praktisk övning. Under denna period av sin utbildning erhålla 

eleverna HnidshipmanS >> rang i kungl. flottans reserv. 

Efter fullbordandet av detta års tjänstgöring återvända 

eleverna till skolan för att genomgå en speciell tre månaders 

kurs i högre navigation, under vilken tid de hållas skilda frå1~ 

de yngre eleverna, vilka genomgå sin två-årskurs och ännu eJ 

varit till sjöss. 

Nästa. steg i utbildningen utgöres av ytterligare en period 

till sjöss, denna gång å lastångare för inhämtaodet av käm~e

dom om detaljerna i hauterandet och stuvandet av last, till

riggning av lastnings- och lossningsanordningar samt om den 

vanliaa rutinen ombord på de förnämsta typerna för lastfartyg 

b 
l ' 

i handelsflottan. Tiden, som skall tillbringas å lastångare, b Jr 

cirka ett år. 

H ela utbildningstiden blir sålunda c:a fem år, fördelade 

sålunda: 
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Två år vid den nautiska utbildninosanstalten. 
- o o 

o 
Ett ar 1 oceangående skoHa1iyg. 

Ett å r i kungl. flottan. 

Tre månader vid skolan för genomaåendet av den 1 "a· 

. . k o 1U,.,I C 

11av1gahons m·sen, och den resterande tiden fo"r l" dL 
• .. • , < a v ag gan et 

Jllfor Bo~ I d .of fra de av examen för andre styrman i ån~fart' "· 

Utb1ldmna · .. -] a fl .. v Yb 
ben I or obs ottan fortsattes sedermera genom 

tid efter annan återkommande tj'änsta0" 1-1·11 asper·
1
·
0

d , o 

• 
< b b · er sasOin un-

derlöjtnant ~ch löjtnant i kungl. flottans reserv. Ett framträ-

dande drag 1 den nya undervisninasplanen a"1. att off' · 
. o c , c , 1cerarna 1 

reserven bh av samma ålder samma soc1'ala t "ll · . h 
, L c L s a n1ng oc saln-

ma rnng som deras motsvariaheter i aktiv tJ'a" 11st H" · 
.. b c c • angenon1 

avlagsnas den nu rådande olämpJiahete11 av att ff' · 
. .. b < , L o ICerarna 1 

reserven ofta aro betydligt ä ldre än officerarna av motsvarande 

rang å fast stat. · 

I skolan komma eleverna att uppdelas i två vakter, babords 

och slyrb.ord~, och under det att den ena vakten sysselsättes 

med studier momhus, erhåller den andra undervisnina i sjö

;m~ns~~ap. På den sistnämnda grenen av utbildningen h:r m~n 
ag sardeles stor betydelse. Undervisningen omfattar sålunda 

bl. a. k~1opar och splitsar, bändning, segelmakeri, styrnings 

o~h ~eglm~sreg~ee, båtrodd och segling, lodets hanterande, kom. 

P~I SS.J ust~nng, signalering m. m. Master och rår, försedda med 

skydds nat, skola uppriggas på skolans o·ård så att 1 
h b. . . · ' o , L e everna 

' mna 1bnngas fullständig kännedom om uppriacrandet l 

n.:dtaga ndet a v master och rår, seglens händan d:~ lossano:e l 

ls~ttande och fastgörande samt rundhultens och rigaens under~ 
1a!J. b 
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Kolsyran som eldsläckningsmedel till sjöss. 
(U r Naut isk t idskrift.) 

Redan så långt tillbaka som från mitten av förra århundra
dets senare hälft kan man r äkna de första stapplande försöken 
att anskaffa lämpliga skydds- och släckningsanmdningar mot 
eldfara å far tyg. Det har visat sig, att de släclmingsm.etoder 
och medel man hittills i regel haft till förfogande, s tängning 
av luckor, begjutnin g medelst vatten och påsläppning av ånga, 
i elaka fall ~iro allt för sv~ga, ja rent av ineffektiva; i många 
fall ock så farliga och ödesdigra att tillgripa. 

stängning av luckorna är sällan tillräckligt effektivt, eme· 
dan så mycken luft vanligen får tillfälle läcka in, att elden 
kan underhållas, och om elen även skulle tänkas slockna, före
finnes alltid fara för nytt utbrott, då luckorna åter skola öpp
nas. Då en snabb släckning och temperatursänkning oftast 
'iro de t avgörande, måste helt andra medel tillgripas. 

I fråga om vattenbegj utningen kan elden h a sådant läge 
och omfattning, att man har svårt att komma åt själva eld
här elen utan att bli tvungen fylla så gott som. hela del lastrum, 

'
r l å · ·· ·' bl" · denna där elden grasserar, m ed vatten. 1c sv r SJogang n 

vattenmassa en farlig, rörlig barlast. Dessutom blir största de
len av lasten förstörel eller skadad. Vissa ämn en, däribland 
kol, bilda då de bliva glödande, tillsammans med vatten explo
siva gaser , vilka äventyra fartygets bes tånd i betydligt högre 
grad än elden. Den enda fördelen med vatten är dess färmaga 

att b inda värme. 
Användandet av ånga m edför ungefär samma nacl(cle}ar 

som användandet av vatten , vartill kommer att vid ogynnsamt 
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ti !l fii lle den behövliga mängden vatten ånga icke kan åstadk om
mas på tillräckligt kort tid för att betraktas som effektivt elcls
sl,ydd. Angan binder icke värme, utan konelenseras mot de 
];.alla fartygssidorna och har därför svårt att tränga fram till 
den egent liga eldhärden. 

De a ngivna släckningsm etodernas nackdelar hava som. 
[i" rut sag ts , länge varit kända, och man h ar därför sträva~ efter 
atl i1stad komma andra lämpligare metoder. 

Särskilt i England och Tyskland har man arbetat inten -
~ i d fö r frågans lösnina. Att man enh a··111·o·t sta t r·· ·· ~ c t> "nna or anvan-
dande t av eldkvävande o-aser ;ir beroende pa' el f d · •• , • •• t> c e or nngar 1nan 
uppsla llt pa Sjalva s]äcl\.ninasmeclJet· h·aftjo· eldsla·· 1 . f "" , . .. · t> , " t> c c \.nmgs ·or-
maga, sakerhet mot explosion även vicl "blandninc' med luft el -
ler gaser , värmebindande och kylande oskaclli~t för 1 t . .. T h t l , t> as en, n:o.J rg e av :astig tillförsel, minsta möjliga maskinella anord-
mngar och mmsta vikt. 

.. Redan år 1875 gjorde mr l. Gloven det första försö ket m ed 
mw an clan det av saltsyra och kalk för att på så sätt erhålla 
kolsyra. Sedan dess h a upprepade förbättringar utförts, och 
de !',ystem , som nu låta tala om sig , äro Clayton's, Harker's 
Halleys', Gronwalcls och . Lux'. ' 

Clayton's system grundar sig på svavlets förbrännino- ti ll 
'-\"l\'elsvrliah t · ·· 1 ·1 el 

0 
·- ' . ~ t> e l en sars u t ärför avsedel aenerator från vi l-
ken fö rbränningsprodukterna efter k ylning ~rivas fn~m oenom gr~nt rörlednin gar till fartygets inre med tillhjälp av bfåsma
skm . Den vid fö rbränningen erhållna nasen består av 10 _pr- · S\·aw ls ·]" a } t 80 .. t> , ., uc . . YI lo 1e , '" proc. kvave och 9 proc. syre. Av ett ton 
svaye] erhålles i regel ungefär 5,000 kbm. gas. 

1 

Den erforderEga apparaten, en pjäs på icke mindre än 
~ !2 lon, består av generator , k ylapparat och kompressor med 
c.nvm·tshneri D tt t h · . ' " . e a sys em ar visserligen kraftig elclsläck-
nrn n·sförm·).o-a lf"" . . li rrh: . . . c t>",' _ n~ e c .or mge~1- e.xp~?swn sfara och er b j u der möj-
1·;:,- _ter bil nagodunda hasbg tJllforsel, m en åstadkommer inaen ' ~ l nmo- sl-adai· el fl t l · 1 ·· 

0 

an . ~ , "" " e es a s ag av ast, kraver stora maskinella 
. , Oidnmgar och h ar stor vikt, sär skilt å leclnin aarna. Detta s~ s te m . .. el el l å l t> å an van es oc '- c 1undratal s engelska handelsfartya och 
' ett flertal krigsfartyg . 

0 
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Harker's system är baserat på användandet av rökgaser 

som släckningsmedel, vilka före användandet renas och kylas. 

De maskinella anordningarna äro dock betydliga och rörled. 

ningarna måste ha stora dimensioner. 

Anordningar och verkningssätt äro följande. Genom en 

turbin- och motordriven fläkt sugas rökgaserna från skorste

nen in en tvätt- och kylapparat, där de tvättas och kylas för 

att sedan passera fläkten och dlivas ut i ledningarna fram till. 

eldstället Maskineriet måste dock vara anslutet såväl till skor

stenen från ångpannorna som till rökavloppen från donkey. 

pannorna som till rökavloppen från donkeypannorna, för att 

systemet även skall vara brukbart, då fartyget är i hamn. En 

typisk analys på skorstensgaser är följande: 80,5 proc. kväve, 

10 proc. kolsyra, 0,5 proc. kolloxid, 9 proc. syre. För motor

fartyg är systemet olämpligt och det har i övrigt samma för

delar och nackdelar som Clayton's. 

Halley's system grundar sig liksom Clayton's på använ

dandet av svavelsyrlighet med den skillnaden att vid Halley's 

system svavelsyrligheten förvaras i flytande tillstånd på stål

flaskor, varifrån den vid behov tillföres en blandningskam

mare, där den förgasas och blandas med varm luft och förb rän

ningsgaser, som pumpas från det lastrum, där eld utbrutit. 

Härifrån föres den på så sätt tillverkade eldkvävande gasbland· 

ningen till brandstället Man vinner ett snabbare iordningstäl

lande av eldsläckningsmaskineriet, men de maskinella anord· 

ningarna äro även här tunga och vidlyftiga och systemet är 

skadligt för lasten. 
Gramvalds system, baserat på kolsyregas, innebär en vä· 

sentlig förbättring, men det fordrar grova rörledningar. 

Kolsyran förvaras i flytande tillstånd på stålflaskor och 

förgasas genom att värme, vanligen ånga, tillföres behållarna. 

En behållare, rymmande c:a 8 kg. kolsyra, kan enligt uppgift 

tömmas på c:a 5 min. Kolsyran förgasas i själva behållaren 

och lämnar således densamma i gasform. Systemets nackdel 

består i att värme måste tillföras behållarna, då systemet skall 

tagas i bruk; en för stark uppvärmning förorsakar lätt explo· 

- 325-

sionsfara, varigenom systemet i det kritiska ögonblicket kan 

bliva satt ur funktion. Det är dock få maskinella ano.rdninaar 

relativt liten vikt ·och oskadligt för lasten. t> ' 

Det .. enda system, med vilket man fullt lyckats lösa pro

blemet, ar det svenska Lux'. Detta system är också baserat på 

användandet av kolsyra, men skillnaden från det Gro·mvaldska 

är dock betydlig. Inga uppvärmningsanordningar förekomma, 

utan kolsyran föres i flytande tillstånd fram till eldhärden 

där den förgasas och rusar ut under en temperatur av c:a ~ 
70 gr. Celsius, varvid själva eldhärden blir starkt avkyld. Med 

detta system tillgodogör man sig således såväl kolsyrans eld

släclm nde som värmebindande och kylande egenskaper. Dess

utom kunna ledningarna utföras i mycket klena dimensioner. 

För töm ning av en behållare kolsyra rymmande 20 kg. erford

ras en tid av högst 60 sele 

Det har lyckats uppfinnaren att på ett genialiskt sätt und

vika alla svårigheter, och torde detta system vara det enda 

hittil~ s kända, där alla på en verkligt effektiv eldsläckningsan

ordnmg uppstä llda fordringar uppfyllts. Systemets fördelar 

äro : k raftig eldsläckningsförmåga, explosionsfritt, värmebin

c~an_:lc och kylande, oskadligt för lasten, möjligheter av hastig 

hllfors~l av den eldkvävande gasen, minsta möjliga maskinella 

anordnmgar och minsta möjliga vikt. • 

Dessutom är Lux system försett med automatiska alarm

anordn ingar så anordnade, att befälhavaren vid ett uppstående · 

el,du:brott ögonblickligen varskos, såväl att eld utbrutit, som 

Pa n lkct stä lle sådant utbroU skett. Kolsyran tillföres end~st 

den plats, där ledningens säkerhetsventil på grund av den 

als_~n~clc v~irmen öppnats, och på så sätt går ingen kolsyra 

onodtgtvis förlorad. Anläggningskostnaden på grund av de få 
behövjj rr k" 11 · t> a mas ·me a anordnmgarna och möjlioheten av att 
an, ·· 1 

· t> i ·an c a klena ledningar är därjämte betydligt lägre i förhål-

ande till övriga system. 

. Systemet är fullt utexperimenterat, det förekommer bl. a. 
ltlin onte - t , S b l . . 

Ia pa vea o agets ångare »Hypenon » och man har 
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anledning förmoda att det skall vinna insteg på så gott som 
alla fartyg, då utgiften är ringa i förhållande till de värden; 
som genom anordningarna kunna räddas från förstörelse. 

Vid en demonstration, som för kort tid sedan anordnats 
för sjöfartsintresserade av brandkåren i Göteborg, ficl_'- man 
ett livliot intryck av såväl fulländningen hos systemet 1 fråga 

b . 

som lämpligheten a v elylika installationer för fartyg. 
Det förtjänar i d~tta sammanhang att framhållas. qtt be

ställningar på utförande av installationer ingått till de~: svenska 
firman från K. u. K. Seearsenalkommando, Pola, Osterrike-

Ungern. 

Kolsyresläckning med handsprutor. 

Redan länge har som bekant en hel del olika handsprutor, 
utvecklande kolsyra i flytande form, varit i bruk även till sjöss, 
men de ha dock ej kommit till den vidsträckta användning på 
fartyg, son'l de förtjäna. Den här ovan beskrivna automatiska 
eldsläckningen med kolsyra är ju baserad på att kväva eld 
som utbrvter i lastrum, kolboxar m. m., men det finnes natur
ligtvis e1; mängd platser på ett fartyg, varest eld kan uppstå 
oeh dit detta system ej når. Främst tänker man därvid på 
•hyttinredningar, fotogen- oeh färgskåp, öppna mellandäek o. s. 

v., varest en handspruta vid det första elclsvådetillbudet kan 
bli av ovärderlig nytta. De föreskrivna vattensprutorna ha, 
som bekant, dels den olägenheten, att de jämt måste efterses, 
då vattnet hastigt avdunstar, och dels äro de tunga och mera 
svårtransportabla än en kolsyrespruta. Slutligen tillk01UI11er 

den senare sprutans större effektivitet. 
A v de olika handspruteapparaterna för kolsyresläekning, 

vilka i huvudsak äro baserade på samma princip, torde ko /syre-
. s . 1 't rn största 

sprutan ,, J(ustos >> vara den som 1 venge wmm1 l 

användning och därför i detta sammanhang förtjänar ett 
0111

-

nämnande. 
>> Kustos » består av en cylindrisk stomme, helt och ~ålle~ 

0 1 l o t r·· l r n shllna pressad ur ett enda stycke sta p a, var ·or c en l " 
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från så gott som alla andra sprutor saknar fals, nitning, löd
ni ng eller svetsning, vilket givetvis har sina stora fördelar. Så
väl inuti som utvändigt är den förblyad samt dessutom asfalt
Jaekerad inuti, allt till forhindrande av rostning. 

Laddningen av >> Kustns » tillgår på så sätt, att, sedan loc
],et avsk:·uvats, sprutan fylles med vatten upp till slangens 
utlopp v1d sprutans bröst. Sedan detta gjorts , i hälles en a v 
de med sprutan medföljande bicarbonatpatronerna , varefter 
omröring med en käpp eller dyl. sker så att bicarbonaten blir 
f ull kOJ~l ligt löst i v~ttnet. Härefter uttages den mellan fjäd
rarna 1 locket fastsittande glasflaskan, som, sedan proppen i 
densamma avlägsnats, fylles till c:a 2

/ 3-
3

/ 4 med vanlig rå kon
centrerad svavelsyra. Därpå insättes proppen ånyo; flaskan 
plneeras på sin plats mellan fjädrarna, varefter locket tillskru
\D S hårt, så att nödig tätning mot den i sprutans hals anbrin· 
gacle packningen ernås. 

Då sprutan skall användas, vändes den endast upp och 
ned, dä rvid en i flaskans hals varande propp nedfaller, och 
syran ti llföljd av sin egen tyngd nedrinner i den i apparaten 
nt rande bicarbonatlösningen, då kolsyra ögonblickligen bildas 
och utdriver vätskan i form av en kraftig stråle. Sednn ut
sprutning skett, avskruvas locket på nytt, och laddning verk
stalles på ovanbeskrivna sätt. 

Som synes av ovanstående är såväl konstruktion som ladd
~ling och handhavandet av »l{ustos >> synnerligen enkel. Den 
ar dessutom med avseende å ingredienser för laddning så be-
ska fT· d tt · ·· ·· ··· • ' ,J , a vaiJe sprutagare S.Jalv kan skaffa sig dessa i när-
tnnste apotek eller kemikalieaffär. 

Ti ll sist kan dessutom omnämnas, att det även finnes en 
större t IT t d . . YP av >> \.US os », en s. k. >> kontmuerhga Kustos >>, vilken 
b_e.slc'tr av tvenne stycken 65 liters behållare, upphängda i en 
fJadrande ram och yilande på ett hjulpar samt genom ett rör-
systl,l " f .. ·b d . n sa or un na med varandra, att sprutmng kan ske från 
den l'ne av behållarna, medan den andra omladdas vario-enom 
en l · . . . ' b 

'ontmuerhg besprutmng erhålles. 
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