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Flottan under sistförflutna året.
I.

Marinen vid 1908 års riksdag.
Sistfödiutna riksmöte har liksom året förut till allra största de len bifallit hvad Kungl. Maj:ts äskat. Häri genom har
ny organisation kunn at genomföras för marinförvaltningen och
dess tjänstemän erhållit välbehö fli g löneförhöjning. Sjökrigshögskolans omorganisation har äfven erhåll it riksdagens bifall.
Anslagen till flottans och kustartilleriets öfningar hafva
blifvit öknde samt har beväringsöfningarn a på grund af att
den utsträckta värnpliktstjänsten detta år tager sin början orsakat betydligt förhöjda anslagsbelopp. Det är därföre icke
så förvånande att de extra ordinarie anslagen blifvit så jämförelsevis små. Riksdagen beviljade visserligen nästan allt
hvad som Kungl. Maj:t föreslagit, men de beldaganden vi uttalad e förra året öfver att inga större krigsfartyg kunde få
sättas på stapeln kunna med ändå större fog uttryckas nu.
Detaljerad behandling af 5:te hufvudtitelns anslag anföras här nedan.
Ordinarie anslag under riksstatens femte hufvudtitel äro
fastst ällda till nedan angifna belopp:

Departementet och öfverstyrelsen.
D epartementets afdelning af Kungl. Maj:ts kansli samt kommandoexpeditionen.
Riksdagen har i hufvudsaklig öfverensstämmelse med
Kungl. Maj:ts förslag, dels höjt arvodet till expeditionschefen

-

3-

55,500 29,700

4,600
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i sjöförsvarsdepartementet från 7,500 kronor med 1,_500 k.~··
till 9,000 kr., däraf 3,000 kr. skola anses motsvara t]änstgoringspenningar, dels ock höjt det till departementschefens förfogande ställda anslaget till amanuenser, skrifbiträden och extra
vaktmästare frän 6,500 kr. med 3,500 . kr. till 10,000 kronor.

Transport
l advokatftskal, som
tillika förrättar advokatftskalsgöromå.
len vid Stockholms
station ........... . ...

-

-

1

1,5oo 93,100

-

3,000

3,000

---

Riksdagen har godkändt af Kungl. Maj:t föreslagen ny
stat för marinförvaltningen.
UJ

8a
!"

Kr.

4,500

-l

l chef .•.. ..............

l

Civilafdelningen.
Chef: marinöfverkommisarien ... . .. ... ...

l amiralitetsråd . .. . ..

2,700

800

5,000

2,500

600

1,000

l

400
3,6001 1 ,soo;
4 d:o ······· ····· ·· ··· · 14,400 7,200 ' 1 ,600
l tjäns teman i 1:a !önegraden .. .. ........

1,500

300

8 cl: o ··· ·· ············· 17,600 12,000
l (]:o marinkassör ... 2,200 1,500

2,400

Transport

zol

9,500
OO {Efter 5 år kan lönen
8 '1
höjas med 600 kr.

2,200

300

-

-

150

-

050

150

-

.........

2,100

1,050

450

-

3,600

-

30,600

3

cl:o

vikariatsersättTill
ni ng, arfvoden till
extra ord . tjänste··
män och biträden
samt renskrifnings·
kostnad m. m .......

-

-

-

l

1,500
1,200

{Efter 5 år kan lönen
höjas med J 00 kr.

Vid godkännande af denna stat har riksdagen fogat vissa
vill kor angående tjänstgöring såsom bland annat, att tjänstemän skola vara tillstädes å tjänsterummet minst 6 timmar.

Flottan.

1,000

f"""' ' ,,.."'"""'

l tjänsteman i 2:a !önegraden . ....... .. ..

450

700

l

l
6,000

900

Summa 159,200131,5501 7,1501 4,5oolll33,ooo

l

500

Fortifikationsafdelningen.

l

Erter 5, JO, J5 och
års tjänstgöring kan
5,000 lönen höjas hvarje '
gång med 500 kr.

Artilleriafdelningen.

l kemist .............. .

vaktmästare

l vaktmästare ........

l förste

Marin förvaltningen.

5 ,800 höj as med 500 kr.
23,2001 och efter 10 år med
ytterligare 500 kr.

l

f""' ',,'"" """'

höjas med 500 kr ..
4,0001 eft er 10 år med yt32,000 terligat e 500 kr. och
eft er 15 :,r med an
500, 4,500 ytterligare 500 kr.

-

55,500129, 7001 6,4001 1,50011 93,100

· Riksdagen har beslutat godkänna nya stater för Hottans
officerskår, underofficert:kår, sjömanskår, mariningenjörkår och
marinläkarekår.
De sfllunda godkända staterna upptaga följande ökning
af personalen.

Officerskåren:
Komm endörkaptener af 2:dra graden ......... . ..... ... .. . ..... .
Kapten af l:sta klassen .................................... . ... .. .. .
L"'t
OJ n an t ............ . ....• . ...... . .... ... .. . ............ . ................. .
Underlöjtnant ............. . ... . . . ... .. .... . ....... . ... . .............. .
- -Summa
(Kungl. Maj:t had e föreslagit Hi beställningar) .

1.
3.

2.
2.
8.

-4-
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Underofficsrskåren:

Departementet och öfverstyrelsen:

Flaggund erofficer are (ej maskinis ter) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.
(maskin ister).... ............ ............ ..... 4.
Underoff icerare af 2:a graden (ej maskinis ter) ........... .... 10.
(maskin ister).... ............ ..... 8.
»
»
Summa 27.
(Kungl. Maj:t hade föreslagi t 54 beställni ngar).

]{arining enjörkår en.
Elektroi ngenjör . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ökning. Minskn.

Departem entschef en ........... ... . 17,000 :Departem entets afdelnin g af Kgl.
Maj:ts kansli samt komman doexpeditio nen ........... ........... . . 34,200 :Marinför valtnillg en ........... ...... . 133,000: -Summa anslag till öfverstyrelsen ... ..... . ... ........... .... kr. 184,200 :-

5,000
82,400

l.

Staten för flottans sjömans kår innehålle r ingen annan
skillnad från föregåen de år, än att riKsdagen godkänd t föreslagen ökning af l :sta lönegrad en med 54 och minsknin g i
4:de lönegrad en med samma antal.
, I de fastställd a staterna för sjömans kåren sam t för officers- och underoff icerskåre rna äro i motsats till hvad förut
skett icke afdrag gjord t för tjänstgör ing å varf eller sjökarteverket och har härigeno m anslaget till flottans nybyggn ader
och underhål l erhållit ökning af omkring 182,000 kronor.
I staten för marinläk arekåren ökas maril;)läkares af 2:dra
graden arvode från 1,200 till l ,500 kronor samt marinlälfarestipendia ts till 900 kronor .
Riksdag en bar vidare såsom ofvan framhåll its godkänd t
ornorgau isation af sjökrigsh ögskolan samt ökat anslaget till
marinint endentsk olan.

Kustartilleriet.
Anslagen till underhål l af kustartil leriets byggnad er och
materiel äro såsom synes nedan ökade. Det samma gäller
äfven kustartil leriets öfningar .
Ordinari e anslag under riksstate ns femte hufvudti tel äro
fastställd a till nedan angifna belopp:

Flottan:
Ökning. Minskn .

Atiöning för flottans kårer och
stater ........... ........... ........... 5,456,704: - 318,891
Beklädn ad åt sjömans- och skeppsreservati onsangossekår erna,
slag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 487,800: N aturaund erhåll åt personal vid
flottan, förslagsa nslag ........... . J:1,170, 485:- 6,741
Ersättnin g för rustning och rote12,000: 2,000
ring, förslHgs anslag... ............
Flottans nybyggn ad och under-*)
håll, reservati onsansla g ... . .... . 2,300,0 00:onsanreservati
,
öfningar
Flottans
slag ........... ........... ........... 1,800,0 00:- 600,000
Repetito nsöfning ar för reservoffi.
cerare vid f:lottan, reservati ons14,900 :anslag ........... ... ...... ... . ... .. .
ingar
vapenöfn
Sjöbevär ingens
samt beklädna d och ersättnin g
därför, förslagsa nslag ........... . l ,857,600:---: 'l00,0(i0
Transpo rt kr. 13,283, 589.;.:.) Se hvad som ofvan säges angående afl.önings staterna.

-7-- 6 -

Transpo rt kr. 13,283,5 89:Ökning. Minskn.
U n dervisnin gsverken :
Sjökrigs bögskola n, reservati ons6,250
linslag . . . . . . . . . . . . 2~,350: Sjökrigs skolan ...... 46,265: Skeppsgo sseskolan ... 22,970: Mariniut endentsk olan , reservati onsanslag.. ........... .. 8,600:Sjukvård för flottans personal , reservation sanslag . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100 , 185 : _

70,500: Summa ord. anslag för flottan kr. 13,454, 274:-

Kustartilleriet:
Ökning.

Aflöning för kustartil leriets personal ... ... ........... . .. ........... .. 1,378,944: Beklädn ad åt kustartil leriets man150,921 :skap, reservat ionsansl ag.........
N aturaund erbåll åt kustartil leriets
258,318 :manskap , förslags anslag... ......
bvo·o·leriets
U n derhåll af kustartil
Jbb
nader och materiel, reservationsans lag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 371,500 :- 45,863
Kustartil leriets öfniugar , reservationsansl ag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190,000: -- 30,000
Kustartil leribevär ingens vapenöfningar samt beklädna d och ersättning. därför, förslagsa nslag 690,000: - 400,000
15,000: Krigsöfning~1r vid kustposi tionerna
pereriets
kustartill
för
Sjukvård
14,000: sonal, reservati onsansla g . . . . . .
Summ a ordinarie anslag för kustartilleriet: . . ........... .......... kr. 3,068,683: 'l'ranspo rt kr. 16,522,957: - -

Mi nskn.

526

Transpo rt kr. 16,522,957: -

Diverse anslag.
Ökning.

26,700: -Ålderstil lägg ........... ........... .... .
Ersättnin g åt officerare och ingenjörer under auställnino-b eller
13,000: -komm enderi ng utrikes ........ .
mavid
läkare
åt
Resestip endium
rinläkare kåren, reservati onsan2,000:slag ........... ........... .......... .
22,254: Diverse behof ........... ..... ....... .
,
b
Rese- och traktame ntspet;ni no-ar
55,500 :förslagsa nslag ........... .. .. ..... .
Uppvärm ning, belysnin g, renhållning samt tvätt- och badinrät tningar, förslagsa nslag ........... . 235,000 :.S krifmate rialier o. expenser m. m.,
förslagsa nslag .. -.. ...... _. . . . . . . . . 113 ,890 : 12,500:
. . . . . . . . . . __
_:__:-___:____:_:______
Extra utgifter . . . . . . . . .. . . . .___
Summa kr. 480,844 :-

Handeln.
65,000: -Sjökarte verket ........... ........... . .
Lots- och fyrinrätt ningen med lifräddning sanstalte rna, reservation sanslag ... ...... ........ .... .. . 1,700,4 09:Undervi sningsan stalter för sjöfart 100,800: -24,000 :~a utisk-me teorologi ska byrån ...
.Aldersti llägg för personal en vid
för
undervis ningsans talterna
vid
aren
förestånd
och
sjöfart
nautisk-m eteorolog iska byrån,
13,000: förslagsa nslag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .----~--------Summa kr. l ,903 ,209:Summa ordinarie anslag kr. 18,907,010: _

127

Minskn.
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Extra ordinarie anslag.
F lottan och kustartilleriet:
rrill nyanskaffning af krigsfartygsmateriel, d . v. s. för fullbordaudet af en jagare och fyra l:sta
klass torpedbåtar samt påbörjandet af en jagare och fyra l:sta
klass torped båtar och resten
till öfrig fartygsmateriel (Kungl.
Maj:t hade begärt påbörjandet
af två jagare) ...... ......... ... . .. 4,826,000: "
»
»
»

»
»

"

>
»

»

»

ändring af 3:e klass pansarbåtarna Hildur, Björn och Gerna 200,000:skjutförsök och inskjutning af
30,000: kanoner ............................. .
• försök med torped- och gnist15,000: signalmateriel .................... .
anskaffning af gnistsignalmate66,000:riel ............ : ...................... .
anskaffning af kanoner i reserv 202,000:anskaffning af orderapparater
och afståndsmätare .. ............ . 200,000: ändring och komplettering af
78,000: skärgårdstelefonmateriel ... . .. .. .
anskaffning af handminmateriel 200,000: anskaffande af beklädnad åt sjöbeväringen .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 234,500: -uppförande af ammunitionsför31,000: rådshus å Loudden ...............
uppförande af en tillbyggnad till
det nya torpedförrådet vid fiot32,500: tans station i Stockholm....... ..
arfvoden åt vid skeppsgos_s_e_k_å _-_ _ _ _ _ _ _ _ __
Transport kr. 6,115,000: -

-9-

Transport kr. 6,115,000: ren i Marstrand anställda personer samt medikamenter, bad
5,500:rn. 111 ......... .... .... .. .............. .
'fill anskaffande af transportmedel
85,500:för flottans varf ................ ..
» anskaffning af min- och telefon79,760:materiel för kustartilleriet ..... .
anskaffning af tubkanoner för
25,000:haubitser .......................... .
utfyllande af mobiliseringsbehofvet af handvapensammuni·
85.500: ....
tion för kustartilleriets personal
))
anordnande af försök med afståndsmätare för kustfästnin75,000:garna................................ .
» anskaffning af transportmedel
för Vaxholms och Oscar-Fre·
14,000: d riksborgs fästning .. .. .. .. .. .. .. .
» anskaffning af beklädnad och
sängservis för kustartilleriets
värnpliktiga .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . 215,430: » uppförande af en matinrättningsbyggnad å det s. k. nya Varf30,000: -vet vid Göteborg..................
» anskaffning af möbler och sängutredning m . m. för flottans
20,000: sjukhus i Karlskrona .. .. .. .. .. ..
an läggande af en verkstad i
flottans varf i Karlskrona för
tillverkning af torpeder'!') .. .. .. 200,000: » ersättande af utbetalta understöd åt obemedlade hushåll på
grund af värnpliktiges extra
26,150: -·
tjänstgöring .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Transport kr. 6,976,840: -))

·:·') Hela beviljade beloppet 475,180 kr. och däraf 200,000 kr. fö1·
år 190!).

-
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Transpo rt kr. 6,976,840: ~nu ersättand e af förskotts vis lämnadt bidrag till en välkoms tfest för tyska och ryska sjöun325: deroffice rare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
» beredand e a f personlig t lönetilllägg af 600 kronor för år åt
hvardera af bataljons predikan terna vid flottans station i Karlskrona E. A. W. Holmber g och
1,200:E. A. Collen ... . ........... ..... . .. .
beredand e af tillfälligt löneti ll»
lägg för år 1909 åt öfverkonstaplar och konstapl ar vid varfspolisen i Karlskro na och i Stock8,500:-holn1 ........... ........... .......... .
» genomfö rande af ändring i organisatio nen af flottans marin7,825: - 6,994,690: läkarkår ........... .......... .. ...... .

Jämföra nde tabell öfver anslagen under 5:te bufvudti teln
nedannä mnda år:
Ordinarie Extra ord i- Summa för Anslaget till Summa anutom narie anslag. SJöförsva ret. handeln. slag för 5:te
anslag
År.
hufvudtite ln.
till handeln.

1899
1900
1901

5,656,406 5,876,28[ 7,029,586 -

8,773,773 - 8,819,083 - · 17,996,791 10,177,708
1903
1904 10,947,22 3- 8,62:,4681- 19,576,691 8,53o,81 0- 19,845,591
1905 11,309,781 8,632,794 - 20,667,491 1906 12,034,697 -

1902

j

3569335
) ) l1- 9,225,741 13,134,76 0- 19,01 1,041
13,224,105 - 20,253,691 10,983,043 - 19,756,816 -

1907 13,231,745 1908 14,804,355 1909 17,003,801 -

8,064,846 - 21,296,591 8,639,936 - 23,444,291 7,057,890 1- 24,061,691

1,508,559 1,608,559 -

10,734,300 20,619,600 -

1,622,709 1,688,209 -

21,876,400

~

21,445,025 -

1,688,209 ·- 19,685,000 1,688,209 -- 21,264,900 1,688,209 - 21,5ö3,800 1,788,209 1,888,209 -

22,455,700
23,185,000

-l

-J

1,903,209 - 25,347,50 0-1
1,903,209 - 25,964,90 0-

l

Handeln :
Ji'ör påskynd ande af sjömätni ngarna vid rikets
kuster ........... ........... ........... ........... ...... .

II.
41,000: -

Lönetillägg:
"Till beredand e af extra lön etillägg för år 1908
åt tjänstem än och betjänte i sjöförsva rsdeparteme ntet samt därtill hörande ämbetsve rk,
22,200: kårer och stater, förslagsa nslag ........... ...... .
Summa extra ordinarie anslag kronor 7 ,Oö7 ,890: 5:te hufvudti telns slutsumm a kronor 25,964, 900:-

Marinens personal.
Kungl. fUottan .
Officenk åren.
Officerar nes antal vid Kungl. flottan har under året 1
{)ktober 1907-30 septemb er 1908 ökats med:
13
utexamin erad e från Kungl. sjökrigss kolan .. .. .. . .. .. .. .. .. .
1
genom återinträ de i tjänst . .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .
med:
och minskats
5
geno1n afsked . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
247
.
..
..
..
..
..
..
..
..
.
..
..
..
samt utgjorde den 30 septemb er 1908
11
dessutom med tur och befordri ngsrätt .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .
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på Oarlskrona station:

Ma·r iningen jörkåre n:
Marinin genjörk årens antal har under ofvannä mnda tid
ökats med:
3
nyutnäm nde .......... ....... ..... .......... ..... .......... ......... .
och minska ts med:
l
geno111 afsked . ....... ......... . .... . .......... .......... ........ . .... .
34
.
..
.
....
.....
.
.
.........
samt utgjord e den 30 septemb er 1908
Marinin tenclent urkåren .
Marinin tenderiternas antal hafva under samma tid ökats
med:
3
genom öfverf:lyttning af persona l från kustarti lleriet . . . . . .
och minskat s m ed:
l
genom dödsfall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
67
samt utgjord e den 30 septemb er 1908 .. . .. .. .. .. . .. .. .. . .. .. .
tjänie
ordinar
extra
en
och
ie
Härtill komma två ordinar
steman tillböra nde flottan s, civilstat .
Marinlä karekår en:
Marinlä karne hafva under samma tid ökats med:
genom nyutnäm ning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
och minska ts med:
genon1 afsked . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
sa mt utgjord e den 30 septem ber 1908 ...... .... .. ...... .... ..
Dessuto m voro vid samma tid anställd a marinlä karestipendi:::tter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6
5
33
g

Unelerofficerskåren:
Undero fficerar nes vid Kungl. f:l ottau antal har unel er året
den l oktober 1!307-3 0 septemb er 1908 ökats med:
70
till underoffi cerare af 2:a graden befordr ade . . . . . . . . . . . . . . .
och minska ts med:
12
genom afsked . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
-±
.
.
..
..
...
........
dödsfall .... ........ . .. . .. ·.·....... ..........
»
~
.
.
.
.
.
.
.
.
öfverHy ttning till månad slönares tat . . . . . . . . . .
»
samt utgjord e den 30 septem ber 1908 följande underofficerare :

flaggun deroffic erare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
und erofficerare af 2:dra graden .......... ........ .........

110
230 340

på Stockholms station:
fiaggun dero[fic erare .... . . . ...... .......... ....... ....... .... .
und erofficerare af 2:dra graden .......... .......... .......

71
133 204

Månads lönares taten utgjord es den 30 septemb er 1908 af:
20
fla ggunde rofficer are . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22
2
.......
..........
..........
und erofficerare af 2:dra graden
Sjöman skåren:
Matroslcompanierna 1) bestodo den 30 septemb er 1908 af:
underof ficersko rpraler .. . .. ....... ....... ...... .... .... 265
l :a klass sjömän ...... . .. . ......... .. .... ... .......... . 398
f:>f\5
2:a
353
»
3:e
17
rymda
(356 2) 2376
788
vakanta ..... ... ........ . .......... .......... .......... ....
Ekonornilcompanierna bestodo vid samma tid af:
underof ficersko rpraler. .......... . ... ...... ..... ... ... . 50
J :a klass sjömän .......... .......... .......... ......... 144
98
..•.. .. ........ . .......... .....•... ....
»
2:a »
79
.
.......... . . . . ... .. ...... .. .. .........
»
3:e »
8
rymda .......... ....... .. ....... ... .......... ..... ...... .
(47)2) 443
~
.....
..........
..........
..........
vakanta .......... .....
))

))

))

Eldarek ompani erna bestod o vid samma tid af:
underof ficersko rpraler....... .......... .... .. ... ....... 123
l :a klass sjömän .......... .......... .......... ......... 315
....• •. .. • .......... .......... ........ • 225
»
2:a »
.......... .......... ......... 276
..........
,,
3:e »
7
rynJda . ..... .... .... .. ... .... .. .. .... ... .. .. .......... ...
(1)2) 1031
85
vakanta .......... .......... .. ..... .. ....... ..... . .........
1

)
2
)

lO: de matrosk ompanie t, f. d. minörko mpani et, äfven inräknad t.
A Stockho lms station.

- 15 --

14-

-

Handtv erksko mpanie rnas styrka vid sam ma tid framgå r
af följand e ta bel!:
TorpedSegelVapen- Timmer - hand tSumma .
.
ömmare
s
män.
sm eder.
verkare .

Undero ffi cerskorp 1· ..
1:a klass sjömän ....
2:a

3:e »
·'
Hymda
Vakant a ........ .. . .
••

o

•••

•

14

7

1

l

l

62

l

l

l

--

-3')

ll

35

30
54
41

2
l

9

-

50

6

17

-

-

••••••

Summa

14

10
15
18

12
21

.. ...
.. . ..

»

>

l

-

l

genera ltnajar .. ......... . ... ......... .... ... ..... ... ..... ... ... .
öfverst ar ......... ......... ......... ... ......... ......... . ....... .
öfv erstelö jtnante r ......... ......... ......... ......... ........ .
majore r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . .
kapten er . ..... . ......... .... . ......... . .·.. ......... ......... .... .
löjtnan ter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
und erlöjtn anter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-

l

4

un deroffi cerare af l: a graden . ... . ......... . . ......... ... . .
))
af 2:a

z

55
107

Artille riafdel ningen :
77
und eroffic erskorp raler ......... ......... ........ ......... ... .
.
.....
.
...
149
.........
........
.........
er
l :a klass kustart illerist
316
))
2:a »
179
))
3:e
59
vakant a

162

utgjord e den 10 okto-

780·

Minöra fdelnin gen:
und eroffice rskorpr aler ....... ..... . ......... ......... ....... .
la klass kustart illerist er .... . ......... ......... ...... . ..... .
))
2:a
))

3:e

))

Kungl. kustartilleriet .

21
81
133
132
7 37.±

Ekonom iafdeln ingen:
und eroffic erskorp raler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
l: a klass kustart illerist er . ......... ......... ......... ........
))
2:a
))

·X) I :Mar strand.

84

Mansk ap.

vakant a

Å Stockho lms st ation .

25

150

Under året l oktobe r 1907-- 30 sept. 1908 hafva afgått:
genom karlskr ifniug . .. ....... . .. . ..... ......... ... .. 139 (O)"-·)
3 (l)'"')
dödsfa ll ..... .... .. .. ...... ...... .... . .. .......
»
(sr')
.
22
......
.........
.........
..
på gruud a[ sökt afsked
(7j'i')
19
.
..
.........
.
visad oförmå ga ......... . .
>>
»
>>
(9)*)
24
..
» dåligt uppför ande .... .. ......... ....
>>
»
rullorn a såsom rymma re .. ........ .. 17 (O)*) 224
ur
Afförd a

1
)

38

Undern fficerare:
))

· Båtsma nskomp aniern a utgjord es vid samma tid af . .. 103
Slceppsgossekårens styrka utgjord e den l oktobe r 1908:
Carlsk roua.. ......... ......... ......... .... . ......... .. 322
.... 194
1 Marstr and ......... ......... ... .. ......... .........
5 (3Y) 521
rymda .. .. .. .. .. .. . . .. .. . .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

Kungl. kustart illeriet s person al
ber 1908:

l
2
2
6

lO
dessuto m med tur och beford ringsrä tt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21

l
3

Officerare:

3: e

))

})

1-1
24
42
20

100

-
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Vid marznen uneler perioden 15 november 1907-15 november
1908 öfvacle värnptiktiga .

E ldareafdelningen:

7

u nderofficerskorpraler · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
13
1:a klass kustartillerister .. .. .. · ... · ·· ·· ····· · ·· ·· ·· ···· ·····
37
·········· ······ ··· ···· ···· ··· ···· ··
2:a
19
. ....... .......... ·· ···· ······· ··· ..
3:e »
vakanta .............. . ........................ . ................. _ _2

Å.

Som afsl utat dem under sagda period l1liggande tjänstgöring.

78

2:a
3:e

»
»

»
))

······························.······
········ ·· ··· ··· ··· ··· ·· ······· ·····

Tillsam- l
Vid
m a n s v id
Vid
Stockbåda
Carlskrona
h olms
sta tiostation. station.
n erna.

l

Hand t >Jerksafdelningen:
underofficerskorpraler .................. · .. · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
l:a klass kustartillerister ...................... · ............ ·

17 -

4
3
13
9

lI

fästningstjänst inskrifna (första tjänstgöring eller tjänstgöring i en f öljd) .. .
I annan särskild tjänst än fästningstjänst
eller i allmän tjänst inskrifna (första
tjänstgöring eller tjänstgöring i en
följ d) .... .... ..... .. ...... ... ... .... .. ....... .. .. .. ..
I fä stningstjänst inskrifna (repetitionsi öfn ing) ... ..... .. .. .. .... ... .................. .. ....
I annan särskild t jänst än fästningstjänst inskrifna (repetition söfnin g) ......

29

693

728

1421

736

437

1173

570

1108

1

M arinens officerare tillhörande 'reserven utgjorde den 30
september 1908 nedan upptagen styrka.

Summa värnpliktiga

Kungl. maj:ts flottas nya reservstat:

l

2338

l
l

440
2175

l
l

811
451 3

Af ofvanstående antal öfvades:
m bord å fartyg .................... .......... ........ . 1253
-d elvis ombord, delvis i land... ... ........ . . ........ 500
43
-e ndast i land å flottans stationer.............. .. ..
1t sjöfästningarna ... .... ... . ....... ........ ...... .. ..... 241 5
Q

I Kungl. flottans reserv villkorligt tjänstskylclige:
l
2

4
2
11
191

Summa vapenöfvade 4211

218

Kungl. kustartilleriets reserv:
öfverstelöjtnanter ......... ....... ..... ·. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
kapten .................. ..... ··· ··· · ························· ·····
löjtnanter och underlöjtnanter ......... ·. · · · · · · · · · · · · · · · ·

371

l

4

kaptener ...... ......................... ···· ··· ·· ····· · · · ···· ·· ········ ·

amiral ...... ............. ···················· · · ········· ·· ········
viceamiraler ..... ... . ......... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
l<ontet~atniralel~ ........ .. .... ... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
kom tnendörer .. . ..... ..... . .... ... · · · · · · · · · · · · · · · · .. · · · · · · · · · · · ·
kommendörkaptener af l: a graden ........ · .. · ........ ·
kaptener ...................... ...... · ... · ·· ···· ·· ················
löjtnanter och underlöjtnanter ... . .. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

538

Af tillstädeskomna af gin go:
enligt § 108 inskr.-förordningen hemförlofvade
af annan anledning hemförlofvade eller afgångna ... .. .. :................... .... ....... .. .. .
Summa hemförlofvade*)

l
l

3

167

135
302

Summa hemförlofvado och vapenöfvade

5

*) Räraf få 29 beräkna hela tj änstgöringen fullgjord.
Ti dsk?·i ft i Sjöväsendet.

4513.
2
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B.
Som vid periodens slut ännu kvarstå i tjänstgöring:
stationstjänst inskrifna värnpliktiga ha under den.~a
period undergått ungefär 160 Jagars vapenofning, och utgör hela styrkan omkring ........ · . ·· 170 man .
(Forts.)

Årsberättelse i bestyckning och beväpning
för år 1908.
Afgifven den 2 december 1908 af ledamoten A. B . Juel.

Det kännetecknande draget för sjökrigsmaterielens närvarande utveckling är Dreadnought-typen s uppkomst och an·
tagande i de flesta större mariner.
Med afseende på bestyckningsfrågan betyder införandet
af denna fartygstyp en öknin g i antalet svåra kanoner på mellankali brarnes bekostnad samt en höjning af det lätta artilleri ets kaliber från 57 a 75 mm. till 10 a 12 cm. Med frånseende af alla biändamål koncentrerar man på detta sätt artill eriets uppgifter på två kalibrar, af hvilka den ena har anfallet och strid en mot större fartyg på sin lott och den· andra
försvaret och strid mot torped- och andra svagare fartyg.
Orsakerna till denna utveckling äro att söka dels i de
växande stridsafstånde n, hvilka möjliggöras endast genom att
utnyttja de svåra kanonernas öfverlägsenhet i ballistiskst afseende, och dels i de svåra kanonernas, genom högt utveck·
lad e mekauiska anordningar, förbättrade välskjutning oeh eldhastigh et. Det medelsvåra artilleriets uppgift att genom grauatverkan sprida förödelse på långt håll och förstöra fiendens
öfverbyggnad och opansrade delar af skrofvet tillfaller sålunda
på Dreadnought-typen det svåra artilleriet. D et lätta artilleriet, som ej längre kan påräkna något stöd af det 111edelsvåru ,
bar såväl at detta skäl som på g rund af torp edfurtygens växand e

-
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storlek och motståndskra ft fått så mycket ökad kaliber att det
står på gränsen till medelsvårt
Med hänsyn till den enastående utveckling i skjutskicklighet och artilleriets handhatvande som i England under de
senare åren gjort sig gällande, särskild t med afseende på svåra
kan,oner, var Dreadnought-typens bestyckning med största möjliga antal svåra kanoner af samma kaliber, nnder de inom
engelska flottan rådande förhållandena, ett fullkomligt naturligt och konsekvent steg. Däremot torde man kunna sätta i
fråga, huruvida alla öfriga flottor, som följt i Englands fotspår,
varit mogna för denna åtgärd. Snarare har väl för dem varit
bestämmande att Dreadnoughts öfverlägsenbet öfver andra
slagskepp såväl i fart som i artilleriets förmåga af verkan på
långt håll tvungit till antagandet af samma typ .
Förenta Staterua, Tyskland, Italien och Ryssland synas,
af tillgängliga uppgifter att döma, fö lja Englands exempel och
utesluta alla mellankalibrar på sina nyBste slagskepp medan
däremot Frankrike, Österrike och Japan behålla en sekundär
bestyckning af 15, 20 eller 24 cm. kaliber.
De svåra kanonerna uppställas allmänt parvis i torn och
slagskeppen erhålla fem till sex dylika torn, af hvilka oftast
ett placeras på hvardera sidan och de öfriga i långskepps- .
planet. Ett undantag härifrån gör den amerikanska Delawareklassen, som bar &lla fem 30 cm. clubbeltornen uppställda i
långskeppsplanet. Denna uppställning medför den fördelen ,
att alla kanonerna kunna användas föt· bredsideeld på hvilken
sida som hälst, men för att ej långskeppselden skall blifva för
svag, hafva två torn, det som står näst förligast och det tredje
akterifrån, erhållit sådan höjd, att de kunna skjuta öfver det
förligaste och de två aktersta respektive. Hittills har man i
allmänhet undvikit en dylik placering af frnktan att det förligaste och aktersta tornets eld skulle störas af bakomvarande
torn vid skjutning långskepps, men genom att undvika rikthufvar och i stället använda de minsta möjliga öppningar i
frontpansaret och långa kikarsikten, som nå fram i pansaret

eller andra lämpliga anordningar ' torde
. · o]a··ue
b
n lJe t er. a f t-ua l{Omvarande kanoners gasverkan kunna u ndvikas.
Slagskeppens gröfsta kanoner hafva fortrarande i allmä 1endast i tvska
flottan har
man nOJ
.. ·t Slg
:
bet ;] 30,5
28 cm. kaliber,
"
•
·
meu
cm. Fragan om att öfvergå till er·l sto·· rre k a l"b
.
1 er omknng 34 cm. har visserligen varit under diskussion
d .
och
men hittills har man dragit sig för
steg, som skulle
steerJ'l.n"
... medfora en ytterligare
.
b b l. cJepl
1
acemen t
oc..h k ostnad
..
..for de. redan förut oerho·· r·dt d yra s lags k eppen. I
stallet okas langden hos 30,5 cm. kanonerna ända till 50 kaliber. J?e under byggnad varande engelska slagskeppskryssare af
Ind o_m r tabl~-k l assen bestyckas med dylika kanoner.
Dessa hafva
e ~t a n_da fram till mynning~n ståltrådslindadt kärnrör, inväu. dl~t forsedt med en tub, som är afseeld att, då loppet blir urhra ndt,
.
k ommer
f .. kunna utbytas. Utanpå sta"ltr"d
c
a sl.m d mngen
e~ ramr~ ocb en bakre mantel sinsemellan sammanlåsta. h vilka
racka fran bakplanet till mynningen. Liksom alla ny~re engelska _kanoner äro dessa konstruerade för ett maximitryck af
2700
. til l 2800 atmo s ferer oc h r··
or en utgangsbastierbet af omkrmg
915
m
.
Projektilvikten
är
385 ker
·
·
. .
..
.
b" Bakladdb mngsmekan:sm en utgores af \Velins skruf och de Baneres tät
db
anor
lllll er

Engla~d

b:

Amerik~~-

~e~t~

o

b"

De nya frauska 30,5 cm. kanonerna afseelda f· D . t
or an onklassen äro . f Il
OJ u.. t sa lan bo· a som dc engelska , e n d··as t 4'"o" k a l.lbe, ··r'
l ' ~ ven de ar o konstruerade för ett maxi mitryck af 2 800
n ~m osferer; utgångshastigheten är 830 m. ocb projektil vikten
430
· , ·· tt mng
·
.. kg
. · Deras
' sam mcmsa
är föl]·ande: innerst ett ka··r·11 ror
t
ll
t
,
t
,
d·
d
.
1
'a le ]e elar nf sm längd bakifrån kläd t med korta
b
and
och
·" f rauJ
.
till
. . därframför med en mantel ' som dock eJ. gar
o

o

,

o

till dmynn~-~Jgen_: banden täckas af en lång mantel, som låses
fra m en
· lorstnamnda
.
. manteltl"' d""ar fram r··or f em korta mantlar
.
t lll mynnmgen; l bakre manteln är ett skrufmoderstycke
l nskru
.
sk
. fvarH.' b a k.lad d· 11 i ngsme k·amsmen
utgöres af vanlig fransk
ru[ med broaawel ltätning.
De svåra kanonernas laddningsanordninerar konstruer·as nu
mera
t
b
.
sa at kanonerna kunna laddas i hvilket höjdriktningsläge
o

~
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som bälst, eller till och med under pågående höjdriktningsförändring. Härigenom kan riktningen underhållas medan laddningen pågår och skottet affyras omedelbart sedan _laddning~n
afslutats. Laddningsanordnin garne blifva dock hängenom vldlyftiaa och komplicerade och erfordra större utrymme i tornet,
bvm~aenom dettas storlek måste ökas. I franska flottan bar
man ~ökt kringå dessa olägenheter och i alla fall vinna ändamålet att kunna rikta under pågående laddning, fastän kanonen }iaaer i ett bestämdt laddningsläge . Vid detta system,
0
hvilket"' finnes på nyare slagskepp till och med V erite-typen,
tillaår laddningen sålunda: kammaren öppnas för hand medelst
vef""" och kanonen gifves största depression, omkring 4 a 5 grader· från ett på kanonens yttre sida befintligt laddbord öfverför~s under tiden en projektil -- plats på bordet finnes för 7 ·
stycken - till en i sidled rörlig laddbrygga, so~1 antingen löper
på räls under torntaket eller hvilar på en 1 ett lager unde_r
torndurken rörlig stötta, hvarigeuom laddbrygga och proJektil
hastiat för band kunna svängas fram i ladclningsläge. Från
0
detta läae skjutsas projektilen in för hand utan sättare och
ansätter o sig ~f farten . Krutladdningen, i 3 karduser, införes
för hand, luddbryggan kastas undan, kammaren stänges och
kanonen lägges sa~'ntidigt på sin elevation. För att riktningen
skall kunna fortaå ostördt af laddningen bar man ar:ordnat
en under kanon:rna liggande elevationsaxel, som samtidigt
gifver båda kanonerna och det mellan dem i' rikt~upol anbraata kikarsiktet den åstu ndad e elevationen . Elevatwnsaxelu
är 0 afskuren i tre med kopplingsanordning ar förenade delar,
af hvilka den mellersta verkar på kikaresiktets höjdriktning
och de båda yttre på hvar sin kanons elevationsbåge. Då de
tre de]arne äro hopkopplad e, verka de som en axel så att
kanoner och sikte följas åt; höjdriktningen utföres för hand
af den mellan kanonerna placerade riktaren. På bvardera kanonens yttre sida är placerad en man af kanonbetjäniugen ,
som bar till uppgift. att lägga kanonen i laddningsläge och
efter slutad laddning tillbaka i elevation. Genom ett enl:elt
handgrepp lossar han kopplingen för sin kanon, då laddnmg
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skall ske, och dumpar kanonen, utan att siktet eller den andra
kanon en däraf beröras. Efter laddningen har han endast att
e:evera kanonen, då elevationsaxelns inkoppling sker af sios]älf, så snart kanonen inkommit på den mot siktet svarand~
elevationen. H vardera kanonen kan sålunda laddas oberoende
af oen a~dra och den riktande kan etter behag skjuta med
en kanon 1 sänder eller med båda samtidigt.
Emellertid torde man ej på detta sätt kunnat ernå den
l~öga skjuthastighet, som numera fordras, ty på de nyaste
l~anska sla?skeppen, Danton-typen, har man antagit en anordmn g hvangenom laddning skall kunna verkställas i hvilket
elevationsläge som bälst mellan
8° ·och - 5o. För detta
ändamål har man en laddbrygga, som uppbäres af bakre ändan af eu kraftig arm, hvilken är rörlig kring rekylmantelns
tappa.~ el; .. de~~na arm fortsätter på andra sidan om tappaxeln
och ar dar for~edd med_ en motvikt så afpassad att laddbrygg~n, da den ar tom, mtager sitt bögsta läge. Den är då i
boJd med ett fast laddbord, till hYilket projektilerna öfverföras från ammunitionshissen. Då en projektil rullas öfver från
l ~dd bordet till laddbryggan, sänker sig den u a genom projek~den~ tyn~d och stannar i höjd med kanonens kärnlinje, och
lastiases sa att den följer kanonens elevationsrörelse. Laddbryagan
är svang
·· b ar, sa a tt d en, sedan kammaren öppnats,
b
..
kan svangas fram en balf cirkel, då deu hakar fast vid kanonen i sådant läge, att projektilens främre del är införd i skrufJ~od ern.
Enär utrymmet i tornet ej gärna medgifver användnmg af sättare, lwilket dessutom skulle vara tidsödande och
VId ~1ågra graders elevation ganska tungt, så har man tagit
sm t1lltiykt till en ganska originell anordning. Ofvanpå rekylm~nteln är anbragt en fjäderbuffert med bakåt utskjutande dragstang, hvdken slutar med en vinkelrätt utaående arm som
~lppbär ett framåt riktadt sättarehufvud.
kanonen r~kyle1 ar tager den dragstången med sig bakåt, h varvid fjäd erbufferten spännes och, då kanonen går fram i affyrningslä.ge, stan~1ar dragstången, fastbållen af en spärr, i utdra<Yet ]äae . Den
ar då så långt tillbakaförd att, sedan Jaddbrygg:n blifvit fram-
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svängd, sättarehufvudet, genom dragstångens vridning kan
föras bakom projektilen. Ansättningen sker nu genom att
lossa dragstångens spärr, då fjädern kastar fram dragstången
med erforderlig kraft för att projektilen af farten skall fortsätta fram och ansättas i. sitt rätta läge. Ansättningsarmen
vrides därefter undan och karduserna införas för hand.
Laddningsanordningarne i de franska 30,5 cm. tornen,
sådana de bär beskrifvits, visa att man velat undvika maskinkraft för att utföra laddningsarbetet i tornet och i stället använder endast för handkraft afsedda mekaniska hjälpmedel.
Bemanningen af ett 30 cm. torn på Danton-klassen upptager
18 nummer sålunda fördelade: en tornbefälhafvare och en sidoriktare i sikthufven mellan kanonerna; en man, som höjdriktar och affyrar, placerad på yttre sidan af hvardera kanonen,
hvardera biträdd af en siktinställare; två man vid hvardera
kanonen för att öppna och stänga kammaren och byta om
tändpatron; en man vid hvardera ammunitionshissen för att
öfverföra ammunitionen från hisskorgen till fasta laddbordet;
tre man vid hvardera kanonen för att sköta genomblåsning
och rörliga luddbryggan samt införa projektil och karduser:
skjuthastigheten med dessa anordningar skall vara 2 skott 1
minuten .
I motsats till fransmännen utföra engelsmännen så mycket som möjligt af laddningsarbetet med maskinkraft. I allmänhet föredraga de vida hydraulisk kraftöfverföring framför
elektrisk. Man anser att hydrauliken för manövrering af svåra.
kanoner och torn i alla afseenden är förmånligare än elektriciteten; den erfordrar mindre vikt, är icke eldfarlig, uppkomna
fel äro lätta att finna och i allmänhet lätta att afhjälpa, den
lämnar stort kraftöfverskott och är billigare att installera. Den
har endast den olägenheten att den erfordrar särskilda hydrauliska kraftstationer, medan rlet elektriska maskineriet erhåller sin kraft från den elektriska station, som i alla händelser måste finnas i fartyget.
En af pansarkryssarue af Indomitable-klassen förses dock
med uteslutande ~lektriskt maskineri i 30,5 cm. tornen, emedan
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man vill pröfva, huruvida i praktiken härmed erhåll as de fördelar, som elektricitetens målsmän hålla före.
Sedan flere år tillbaka har man i engelska flottan anordningar för att kunna ladda svåra tornkanoner i alla elevationslägen. Hisskorgen med projektil och karduser kommer upp
bakom kanonen och fastlåses till densamma så att den medan
laddnin gen pågår åtföljer kanonens elevationsrörelser. Projektil ·och laddningar införas medelst en kedjesättare. Bakladdningsm ekanismen öppnas och stänges af en liten hydraulisk
press, fästad i harizontalt läge på bakplanet, hvilken verkarpå konsolens gångjärnsbult.
Genom det stora kraftöfverskott, hvarmed hydrauliken
arbetar, har man kunnat göra tornvridningen mycket känslio·
s~ att hvilken hastigbet som hälst kan erhållas mellan gansk~
v1da gränser. Största hastigheten är 180° i minuten och den
minsta är 0, 0 6 i minuten eller nästan lika liten vinkelhastio-het som timvisaren på ett ur, hvilken går 0,o5 i minute~.
Med elektrisk tornvridning har man ej kunnat ställa sina fordringar fullt så högt, utan åtnöjer sig med en minimihastiuhet af 360° på 6 timmar, d. v. s. on grad i minuten. TU!
jämförelse må nämnas att motsvarande leveransfordringar för
pansarbåten Oscar II:s 21 cm. torn voro största hastighet 300
grader i minuten och den minsta 30 grader i minuten· emellertid installeras nu å Oscar II transformatorer för vridninasmotorerna, hvarigenom hvilken hastighet som hälst emell:n
maximum och noll skall kunna erhållas.
Den eldhastighet, till hvilken man genom de förbättrade
Iadd ningsanordningarne och uppdrifven öfning lyckats ernå
1 ~ed_ svåra och medelsvåra kanoner har i väsentlig mån möjh~g]orts genom det röksvaga krutets egenskap att ej erfordra
VJsknm g eller annan rengöring mellan skotten, men i stället
har det visat sig att man på grund af bakflamma måste verk~täll a genom blåsning af kanonen efter h varje skott och detta
Inverkar naturligtvis i viss mån hindrande på eldhastighetens
uppdrifvande.
Bakflamman uppträder i allmänhet oftare vid sk]"utniuo·

"'
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lkrut , men förek omm er
med uitro cellu losak rnt än med nobe
da. Dess uppt räda nde
dock allt emel lanå t äfve n vid de sistn ämn
kt och nyck fullt . I allbar visat sig vara synn erlig en löms
d af vind tryck på myn män bet förek omm er den, då på grun
ståen de gase rna hast igt
ning en de efter skot tet i lopp et kvar
unde r föru tsätt ning att
,
utstr ömm a vid kam mare ns öppn ande
n at.t själf antä ndni ng
gase rnas kem iska samm ansä ttnin g är såda
ofarl ig, enär den då brukan upps tå. I dylik t fall är den relat ivt
börj a ladd a om kano nen.
kar upps tå så snar t, att man ej hunn it
antä ndni ng eller sträc Men unde rstun dom fördr öjes gase rnas
ämn da fall kan man i
ker den sig ej utan för kano nen; i . sistn
doft susa nde i lopp et.
allm änbe t höra förb ränn inge n såso m ett
er, som näm ndt,
Vid anvä ndni ng af nobe lkru t förek omm
losak rut och på det
bakf lamm a mera sälla n än med nitro cellu
vid svår a kano ner, och
hela tage t mind re vid med elsvå ra än
det icke hän d t att bakenlig t erfar en bete n inom vår flotta har
it ansa tt. Upp gifte r
flam ma upps tått, seda n proje ktile n blifv
å, att det icke tir omöjfrån andr a mari ner tyda emm eller tid därp
erfar enhe t kan därfö r
ligt att så kan inträ ffa. Vår mots atta
t vår ladd ning shas tigmöjl igen bero på att vi ännu ej uppd rifvi
nta state rnas , enge lhet i samm a grad som man gjor t i Före
olyc kshä ndel ser eller
ska och frans ka flotto rna, där man hal't
Dock bör anmärka~ att
tillbu d till dylik a geno m bakf lamm a.
omm it vid kano ner,
någo t dylik t tillb ud icke veter ligen förek
en.
skott
clär aeno m blås ning verk ställ ts mell an
uppr epad e fall af
bI frans ka flottan har på sena ste tiden
förek omm it. I frisk t
dylik antä ndni ng af gase rna i lopp et
skju tskal efart yget La
minn e är den svår a olyc kshä ndel sen på
vid en 16 cm. kano n
Cour onne den 12 sistli dne augu sti, då
på att stäng as. Såhöll
skot tet bran n af, med an kam mare n
ifter bar man vid dess a
vidt man kan döm a af tillgä nglig a uppg
af hvilk a den bakr e är
kano ner ladd ning en i två kard user ,
ion, som tillsa ttes för
inne slute n i patro nhyl sa. .Den kom miss
sen, delad e sig i två
att utred a anle dnin gen till olyc kshä ndel
åsikt en att den förparti er, af hvilk a det ena omfa ttade den
m kam mars kruf vens
tidig a antä ndni ngen åstad kom mits geno
l
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mare n stäng des, med an
slag mot patro nhyl sans botte n då kam
var att söka i själfdet andr a parti et anså g att anle dnin gen
förb ränn ings pro nde
antä ndni ng hos i krut kam mare n kvar vara
kom miss ione n ännu dedukt er från föreg åend e skott . Med an
r Med elha fsesk ader ns
batte rade dess a altem ativ, inträ ffade unde
ndel ser af samm a slag.
skju töfn inga r tva tillb ud till olyc kshä
La Justi ce vid en 30,5
Det ena var omb ord på slags kepp et
t i omla ddni ngen att
cm . kano n, dä~ man hade hunn it så lång
en var unde r inför ande ,
den sista tredJ edele n af krut ladd ning
ligtv is dock ej var tilldå e.n bakf lamm a slog fram , som lyck
kard usty get. Det anr äckl i?t kraf tig för att brän na igen om
ren Jule s-Fe rry vid
yssa
dra tillb udet var omb ord på pans arkr
som på La Cour onne .
en 16 cm. kano n af samm a mod ell
en och stän ga kam maMan hade just hunn it afslu ta ladd ning
Infö r dess a fakta enad e
ren, då skot tet af sig själf bran n af.
bakH amm a varit anled sig kom miss ione n om att en förse nad
onne .
Cour
La
på
ning en till olyc kshä ndel sen
otän kbar t att anEme llert id föref aller det icke allde les
ndni ng hos krut et på
ledn inge n kund e hah a varit själf antä
r i lufte n och såled es
grun d af dåli g stabi litet, hög temp eratu
ettni ng af kano nen gebos krut et i fören ing med stark upph
g.
ifuin
eldg
nom föreg åend e hasti g
krut - B-kr ut
I själf va verk et har den frans ka flottans
-tale t hade stort anseell er HM- krut -- hvilk et i slute t på 1800
er och sin rina a urende för sina jämn a balli stisk a egen skap
epad e ~nled
b~·ännande verk an, på sena re tider lämn at uppr erde lning
sönd
m
geno
a,
umg ar till beky mme r geno m bakf lamm
m själf antä ndui ng. Bgeno
med
och
till
och
(dek omp ositi on)
de farhå gor och den
krut ets histo ria ger en illus tratio n åt alla
20 år seda n af omtvek an man hyste, när man för omk ring
a det noaa rann t känd a '
ständ ighe terna s mak t tvan gs att öfve rgifv
bb
"l
vaaa krut et om h vars
sa na svar tkru tet och gå in för det röks
ntina
man ' itwe
b
b
arbe t och andr a oprö fvad e egen ska bper
hållb
.
tadt
rkas
unde
vara
le
skul
det
att
ga
VIsste, men måst e anta
r för alla andr a oroasamm a förg ängl igbe tens lag, som råde
som den 12 mars 19C)7
niska ämn en . Den svår a expl osion ,
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så våldsamt söndersprängde slagskeppet Jena att det måste
utrangeras, torde med all sannolikhet böra tillskriEvas sj~lfan
tänC.ning bos B-krutet i 10 cm. patroner och detta var mgalunda första gången dylik själfantändning förekom på franska
fartyg. Af den rapport, som den af deputeradekammaren tlllsatta undersökningskommissionen angående Jenakat~s~rofen_
afo-ifvit inhämtas att själfantändning genom dekompos1t10n af
B-krut på de sista 8 åren förekommit fyra gånger i krutdurkar och dessutom En gång i ett kruthus, nämhgen: på pansarkryssaren V au ban den 3 september 1900, på 2:a klass kryssaren Deseartes den 25 oktober samma år, på 3:e klass kryssaren Forbin den 15 april 1904, på slagskeppet Charlemagne
elen 30 december 1904 samt i kruthuset vid Orangea, DiegoSuarez Bay på Madagaskars norra udde den 4 novembe: 1905.
Underbart nog lyckades man släcka . alla eldsutbrotten 1 krutdurkame utan att någon allvarligare skada u ppstod å fartygen.
Orsaken hvarför omfånget af skadan på Jena blef så omfattande anser nämnda undersökuingskommission vara att söka
däri att utom 10 cm. patroner i durken äfven förvarades laddade granatkartescher, försedda med rör, samt att omedelbart
intill denna durk Jåg en annan med sva rtkrutladdad ammunition. Granatkarteschernas rör hade en förkappniug af bly,
som antages hafva smält vid den höga temperatur, som utvecklades i durken, då B-krutet i en 10 cm. patron tog eld,
och härigenom lämnades krutkanalen i röret bar så att granatkartescherna nästan samtidigt exploderade och föranledde svartkrutdurkens explosion. Emellertid är kommissionen mycket
försiktig i sina slutsatser och säger i sin resume att undersökningen icke bragt i dagen uågot »bevis » för att B-kr·ute~. var
ursprungliga anledningen till olyckan, men att den euha1l1 gt
anser att svartkrut helt och hållet bör utgå ur fartygens utredning samt att B-krutet bör förbättras så att det erhåller
större stabilitet och jämnare skjutegenskaper.
Den af senaten med anledning af Jenakatastrofen tillsatta kommissionen säger däremot uttryckligen att antändningen icke tir att tillskrifva något annat än dekomposition af B-
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krut i durken, men att själfantändningen kan bafva framkallats af följande tre omständigheter i förening, nämligen: durkens omedelbara närh et intill dynamoru mmet, där temperaturen alltid var mycket hög; brist på kylanordning eller ventilation: samt att 86 procent af krutet i durken var mer än 6
år gammalt.
Sedan vi numera erhållit större erfarenhet om huru vårt
röksvaga krut efter några års förvaring i land och ombord
förhåll er sig i tjänstebruk, bar bland aunat au märkts att skjutresultateu vid åtskilliga tillfällen visat sig vara ojämna. Vid
somliga tillfällen har olika uppsättning måst användas vid ol ika
kanoner, som skjutit på samma mål och iblaul:l har med sam
ma uppsättning betydligt olika resultat erhållits i olika skott.
A f de förhållanden, som kunnat gi f va anledning härtill torde
särskildt två böra framhållas. Det ena är att nobelkrutets
ballistiska egenskaper ofta något fö·r ändrar sig und er förvarin g; i somliga leveranser stegras utgångshastigheten, i andra
sj unker den, och då laddningama måste vara lufttätt iniödda
i koger, så kan man ej alltför ofta verkställa ändring af laddningsvikten, i all mänhet göres det ej oftare än h vart tredje
år. Med kännedom härom kan dock denna anledning till
ojämn het undvikas genom att vid samma skjuttillfälle använda
samma krutleverans för fartygets alla kanoner af samma kaliber .. Det andra förhållandet är den in verkan, som utgångsbastighet och tryck röna af krutets temperatur. Man bar iakttagit att denna in verkan är större än det infiytande, som luftens
och hamnens temperatur hafva inom samma gränser. För att
viuna någon närmare erfarenhet om detta förhållande bar uncier sistlidne vinter och höst företagits profskjutning med krut
af olika temperatur i 15 cm. kanon M/98 och M/03 samt i
21 cm . kanon M/ 98.
Resultaten fram gå af nedanstående tablå:
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i utg ång s
20° är sålu nda förä ndr ing en
Mellan O och
per gra d .
ter
me
one r om krin g en
ha10tighet för alla des sa kan
tem ngs vik ten är bes täm d för P-n
Då man iak ttag er att lad dni
yinfl
18°, visa r en ber äkn ing af det
per atu r hos kru tet af
15
har på sko ttvi dde n t. ex. för
tan de, tem per atu ren i dur ken
6° min ska s sko ttvi dde n
: vid
cm. k. M/ 98, följ and e resu ltat
v.
på 200 0 m. med 37 m. o. s.
på 600 0 m. med 125 m. och
äro
a
rsak ade ojä mn het ern
De af kru ttem per atu ren föro
tenJbör a tag as i bet rak tan de, om
såle des af den nat ur att de
18° .
dt öfver- elle r und erst ige r
per atu ren i dur kar ne afse vär
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p år 1903 fast stäl ldes till
Då hal fpa nsa rgr ana ter me J kap
r,.
s svå ra och med elsv åra kan one
tjän steb ruk för stri dsf arty gen
pro
af
ing
lösn
särd eles vac ker
utg jord e d etta resu ltat et af en
e
nad
före
en pro jek til som i sig
jek tilfr åga n . Man had e här
vik ens och baH pan sarg ran aten s
pan sarg ran aten s, spr äng gra nat
med förd el kun de ersä tta dem
tiga ste ege nsk ape r och där för
med
elle r uni ver salp roJe ktil , som
och utg öra en slag s enh etsspan
t
mo
as mo t opa nsr adt som
sam ma förd el kun de anv änd
n
uta
t,
kru ppb eha ndl ade pan sare
rad t mål. Em elle rtid har det
Ullk
i det hela förä ndr ats, doc
att met ode n för tillv erk nin gen
ndshaf t till följd en öka d mo tstå
der gåt t en utv eck ling , som
ling
and
beh
ets
pro jek tilm ater ial
kra ft och på gnm d här a f har
att
ka
star
så
fpa nsa rgra n ate rna
mås t inri kta s på att gör a hal
uhaf
åt
l
et mor dyl ik pan sarp
de förm å uth ärd a lev era nsp rofv
Föl jden urs pru ngl igen anv änd a.
got hög re mo tstå uds kra ft än
ett
änglad dni nge n af sva rtkr u t i
den här af har blifvit att spr
ga
brin
kan
et
erh
rna ej med säk
par af de sen aste lev era nse
an
ann
er
ell
uta n att det vid en
baHpan sar gra nat er till kre vad
ut,
kus ion srö ret i stäl let blåses
proj ektil intr äffa r att bas per
rof
tillfällen, båd e vid leve ran sp
hvilket före kom mit vid ett par
låt.
p
äng
mot pau sa r och mo t spr
pan sarg ran aten med kap p
För att kun na bib ehå lla baH
l
äl pan sra dt som opa nsr adt må
såsolll euh etsp roje ktil mo t såv
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den med bris ant sprä ngblir det därf ör nödv ändi gt att ladd a
ytter ligar e ökas och dock
ämn e, hvar vid vägg ame s styr ka kan
hära f bero r eme llert id dels
god krev ad erhå llas. Utfö rbar hete n
aget mot pans ar och dels
.a f att bris ansä mne t ej tänd es af ansl
att det ej tänd er sprä ngaf att perk ussi onsr öret så förd röj es
trän ga igen om . Dett a
ladd ning en, förr än proj ektil en hun nit
hos oss som på flera håll
prob lem är dock num era löst såvä l
t har likvä l till följd att
i utla nd et. Förd röjn inge n hos röre
aden ej inträ ffar omedelvid ansl ag mot opan srad t mål krev
seda n proj ektil en därbart efter geno mträ ngni ngen , utan först
de neds ätter tydl igtv is
.efter gått 6 a 8 meter. Dett a förh ållan
ty ju läng re in i farty get
pwje ktile ns värd e som sprä nggr anat ,
erar , desto n ~rmare motproj ektil en hunn it, inna n elen krev
och desto min dre del af
satta siclan blir krev adko nen förlagd
Skul le däre mot proj ekden kom mer således inom farty get.
e farty gssi dan träff a
srad
tilen någr a mete r inna nför den opan
i en del farty g kan vara
på pans ar, såsom på wån ga ställ en
ngen en afgj ord fördel.
fallet, så inne bär den förd röjd a antä ndni
g eller på så lång t
För att anvä ndas mot opan srad e farty
pårä knas , bör därf ör i
håll att pans arge nom trän gnin g ej kan
brisa nsla ddad e half pans aram mun ition sutr edni ngen utom den
ansg rana t med ett känsgran aten med kapp äfve n ingå en bris
ansl aget .
ligt rör, som ger krev ad gena st efter
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Ett enkelt sätt att med matematisk noggrannhet uttaga ett fartygs manöveregenskaper.
(Eftertryck förbjudes.)

Under manövrerna och rundsvängningarna å devieringsbanan i Carlskrona*) har jag lyckats utfundera ett sätt att uttaga farty gens manöveregenskaper, hvilket sätt, vågar jag påstå, i enkelhet och noggrannhet skall visa sig öfverträffa alla
andra vid flottan hittills kända metoder, och skall jag här närmare redogöra för detsamma.
För ändamålet måste man hafva tillgång till en manöverbana i likhet med t. ex. devieringsbanan i Carlskrona skärgård .

I.

Uttagning af svängningsradien.

Fartyget F (ee vidfästade karta) styr med anbefalld fart
vestvart uti enslinjen W O.
När märkena N och S gå öfverens i punkten a - eller
ett ögonblick innan - lägges rodret förut anbefaldt gradtal
babord och samtidigt observeras hvar Hasselö kyrk a, K, befann sig i förhållande till devieringsmärkena å Hasselö. När
märkena N och S gå öfverens för andra gången, är fartyget i
punkten b, rodret kastas om för •stöttning» och samtidigt

--

*) Beskrifven i 2:dra häftet 1908.
TidskTift i Sjöväsendet.

Red.
3
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i förh ålla nde till devi erin gsobse rver as hva r K nu befa nn sig
mär ken a.
hälst inst rum enta la
Bär inga rne kun na, utan några som
balf grad en, h vilk et för ända hjälpmedel, myc ket väl bedö mas på
mål et tord e vara fullt tillr äckl igt.
b å kart an, kan man
Om man seda n lägg er ut 1\ a K
b, h vilk en linje mås te vara
direkt å en skal a upp mät a linje n a
get besk rifvi t, efte r som
diam eter till den cirkelbåge, som farty
då farty gets väg, på grun d
WO är tang ent till cirk eln, eller,
ju ej är en fullk oml ig ciraf afdr iftsv inke ln, i verk ligh eten
kelbåge,
förf iyttn inge n i sida vid 180° gir
ab
.
.
ab
2 = fartygets svängmngsrad~e.
sam ma sätt med farSvä ngn ing styr bord hän utfö res på
natu rlig tvis alltid
blir
ten
tyge t styr and e ost; afbr ytni ngsp unk
uti a.
ej med tillr äckl ig nog Eme llert id kan man för änd amå let
r devi erin gsba nan, hvil ken
gran nhe t beg agn a sig af kart an öfve
t N:r 33, ty, ehu ruvä l de
kart a är en förs torin g från sjök orte
sta nog gran nhe t utta gna
magnetiska bäringarne äro med stör
ju själf va pun kter na end ast
och fullt exak t angi fna, så kun na
vara app roxi mat ivt geodetiskt utla gda.
rikti g kart a, å hvilFör att åsta dko mm a en matematiskt
farty gs man över egen skap er,
ken man skall kun na utta ga ett
A intri ang uler as, hvil ket
mås te pun kter na N, S, O, W, K och
an däre fter dessa pun kter
är en synn erlig en enke l affä r. Sed
exem pelv is l : 500 0, hvil ken
blifv it utla gda i läm plig skala,
upp de mag neti ska häbör svar a mot änd amå let, drag er man
erin gska rtan , och manöverring arne enli gt upp gift erna från devi
kart an är färdig.
le blifv a a11tför obeSom eme llert id en så stor kart a skul
och K, ensl inje rna NS och
kvä m, behö fva end ast pun ktem a O
hva r 30:e båg min ut upp WO sam t rikt ning slin jern a till K för
nedr e del är app roxi mat ivt
drag as , såsom å vidf ästa de kart as

a ngifvet, där a' n' är upp grad erad för hva r 10:e met er uti
skal an l : 5 000.
a' u' blir då manöverskalan.
.
Il
Med lätth et skul le en t a b ell., 1· h VI1ken en gång fö
lar för h . 3 ~ a a vo~·e uppvink
t
emo
gjo~dt. alla afstån d, svar ande ..
var O.e bågm mut af
.
devi ermg ssek torn kunn a u ppgo ras, men Jag har funn it ' att det bl. u".
'
.
k
mera prak t1skt an ·· d
som äfve n gälle r för •full t bac kstop p »-afs tånd et. van a en s ala,

dien :
Exe mpe l på uttagande af svän gnin gsra
vest vart uti ensl inje n WO.
Fart yge ts kurs
16 kno p.
fart
»
20o h. b.
l
inke
rorv
e
Blif vand

=
=

=

:
Bn seku nd inna n N och S gå öfverens
s 2 Oo b.b .- kyrk an
Kom man doo rd: '> Nu» - rodr et lade
z (= 45o 30').
sågs vara i bäri ng X

+

··r

En seku nd inna n N och S ånyo g a• o vererens:

r··
J
kast anes
om or stöttKom man doo rd: »Stötta» - rodr et
- p (= 60o 30'). Riktn ~n g ~- kyrk an sågs vara i bäri ng O-{
..
(6oo 30'- 450• 30' -- 150) , d.zrek t aftast, ger
mng shnJ en, O__:>_
4_ P
,
å sk· l
646 met er ..
a an a n (se kart an) afsk ärni oge n
.

fartygets svängningsradie

= 323 meter.

t" 1 5
r
Om man ej har någo n sl· Ja dukr
: 000 uppd rage n och ej hälle
··
·
med el omb ord för att k unna ,åasta omm a en såda n låt
g'
svan
sig
er
'
·
.
mng srad ien med lätth et berä knas
..
N S O
te
etisk t
Anta g att uti iig. l punk
.
t . rna ' ' ' W och K aro geod
rrkti gt utlag da så erh ll
sida n a K och
en
hvilk
uti
b,
K
a
el
nang
en
es
a
1\ a äro känd a.'
o

och
1\ K blir känd efter löpn inge n
K).
(a
1\ b = 180°-

+

sinu steo rem et.
Sida n a b erhå lles då med hjälp af
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II. Utläggning af fartygskurvan.
Vill man utlägga den båge fartyget beskrifver, kan man
synnerligen lätt göra detta, om man, så fort man hinner, tager
en horizontal vin kel emellan Alm ö båk och kyrkan, samtidigt
med att någon observerar kyrkans läge till devieringsmärkena
i viuklingsögonblicken.
De två personerna skola naturligtvis stå bredvid hvarandra och i närheten af den punkt, omkring hvilken fartyget
svänger. En tredje person för protokoll och antecknar tiden.
Exempel:
l. observationen: X
Z, N och S ens i punkten a.

N

s
w

o

o

o
b

K

+

2~

_Fi:c;.
o/

1

Exempel :
a K = 2300 meter

»

3.

»

4.

))

l

X2

,z,

x
l

:W 4

Almö båk-kyrkan = 46°.

)
X,

»

=

48°.

))

0

1\ K = H)
1\ a =o= 49° 30'
1\ b = 180° - 64° 30'

sök a b.
sin · ---;;c-;n-·
15°
·
)
· v o cl 1
---=~
· men sm. (180° - v =
sm.
a b = 2300 · sin. (1800 -- 64° 30')'
_l_ =
sin. v

cosec v ·: a b = 2 300 . sin. 15° . cosec G4° 30'
log. 2 300
= 3.36 17
log. sin. 15
= 9.41 30
log. cosec 64° 30' =10.04 45

- 10
-10

log. a b = 2.81 92
a b = 659.5 m .
ab
= 329.8 meter.

2

. keln K är m ed afsikt t ag en till 15°, för att v is a, att s idan
V 111
k t
· '" o full t
K h
hv ilkas värden äro funna å devierings ar an, e) ar
.
f
fall hade svängnino-sra dien blifvit lika .s tor som utl
a koc "t· a, .
exa -ta y l sa
"'
.
.
h t
föreo·å~nde exempel, hvilket man ej kunde vänta, 1 all synner e som
. 1"' a' n ' eJ· häller är matematiskt r iktig.
s k a an
. ·
d k
D etta sätt, n ämligen att beräkna svän gningsradi:n, Vl11 Jag o c kalla för en nödfall såtgMd, då man s äkerlig en alltld har eller kan
skaffa sig en m anöv e1·slcalo .

.Fz'g.l

Sedan har man endast att, såsom fig . 2 visar, draga ut
riktningslinjerna mot vinkelspetsen (= kyrkan) och sätta af
vinklame med Almö båk, då man, efter uppdragning af kurvan, erhåller fartygets väg.
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III.

Utt~gning af afdriftsvinkeln.

På långa fartyg, å bvilka ~fdriftsvin:~eln ä~. en gansk;
··kr g faktor kan densamma på liknande satt uti onas,_ ge not
:~t ~bservati~ner tagas vid akterstäfven i samma ögonbhck som
vid den punkt, omkring hvilken fartyget svänger.
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a) Med rak kurs.
Ett fartyg styr uti enslinjen N S.
Kyrkans lägen till devieringgmärkena iakttages, när maskinerna omkastas och när farten är alldeles upphäfd.
Afståndet emellan de båda riktningslinjerna afläses direkt
å skalan.

d

--

F'

.Fig.J
Uti fig. 3 föreställa a' c' ' a'' c"' a''' c"' ett å fartygskurvan svängande fartyg,
a ,, a'' ' a"' = den punkt, omkring hvilken fartyget svänger.
c' c" c"'
akterstäfven.
;' 1\
o" o"' = afdriftsvinklarne (= vinklame emellan tan\
'
't.
kterna a' a", a'" och fartygets långskeppsgeuterna u 1 pun
•
riktning).

d'

IV.

=

Uttagning af »fullt back-stopp»-afständet.

Man kan äfven använda ·skalan a' n' (se kartan) ~ör mätande af det afstånd, som ett fartyg tillryggalägger, uar man
med fullt l> back» upphäfver dess fart.
Härvid kunna tvenne fall inträffa, nämligen med rak
kurs och med en rorvinkel.

Exempel:
Fartyget F (se fig . 4) styr magn. Nord uti enslinjen N S
med 8 knops fart.
När kyrkan går öfverens med devieringsmärket L slås
>> fullt back» på båda maskinerna, och, när fartyget är stillaliggande, ser man att kyrkan är i bäring P 1/ 2 R.
Afståndet a b (= L- P 1 / 2 R), uppmätt å · skalan, är
303 meter.
Då emellertid ett enpropellradt fartyg vid backning kastar
förstäfven åt ena eller andra sidan , beroende på propellerns
gängning, blir förhållandet såsom ex e m p el vis den prickade
linjen a b' utvisar, och kan i så fall punkten b' lätt erhållas,
om harizontal vinkeln Ob' K tages och af-sättes utefter den samtidigt iakttagna bäringen, t . ex. R.
Skulle man anse, att, särskildt för Bollösundsbassängens
vidkom mande, distansen skulle blifva för kort att i enslinjen

=

-

-
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N S få upp farten, kan enslinjen W O begagnas, såsom fartyget
F' å fig. 4 utvisar.
·
Man läaaer då blott ut t. ex. afståndet c d och förfar pa
bO
analogt sätt, som för fartyget F är beskrifvet.
o

Det är möjligt att på grund af de mem spetsiga vinklarne, skärningarne med linjen c d blifva för >oklara », men den oläge~hete~ torde
kunna öfvervinnas, om man för detta fall har c d och riktmngshnJerna.
utlagda uti exempelvis skalan l : 2500.

b) Med en rorvink el.
Antag att, uti fig. 5, O är Almö båk och K kyrkan samt
1\ A K den sektor, som upptager de 22 devieringsmärkena;
alla punkterna . geodetiskt riktiga i skalan. 1 : 5?00 ~
Ett fartyg svänger med lagd rorvmkel m emot kyrkan
hvar som hälst inom sektorn A K Z å en plats så vald, att
Almö båk ej går i skjul för Hasselö nordöstra udde.
En person står beredd att .. taga horizontalvinkeln emellan
Almö båk och kyrkan, och, så snart han är säker på att snabbt
kunna taga vinkeln, varskor han ,nu», hvarvid maskinerna
kastas ~fullt back» och kyrkans läge till devieringsmärkena
iakttages. När sedan farten är upphäfd, stoppas maskinerna,
och vinkeln emellan Almö båk och kyrkan tages på nytt, samtidiat med lltt kyrkans läge äfven då iakttages.
b
Afståndet emellan de två afsättningarne, uppmätt å ska-

z

lan, blir då den löpta distansen.
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Exempel:
Fartyget F (se fig. 5) svänger inåt vinkelspetsen K me d
12 knops fart och »dikt» · babords ror.
Vinkelmätaren är klar :

Kommandoord: »Nu» M 1/4N -

»fullt bacb -

kyrkan i bäring

/\ OaK ~ 311; 2 °.

Farten är upphäfd :

Kommandoord: »NU>> »stopp» kyrkan i bäriug
K 1/ 2 L - 1\ O b K = 32 1/ 2 °.
Bäringar och vinklar utläggas, hvarefter erhålles
ab
290 meter.

=

Fördelarna af att på detta sätt, hvilket jag vill kalla •att.
manövrera utefter en skala», uttaga ett fartygs manöveregensk~pe~ ligga i öppen dag: inga bojar behöfva utläggas, inga
peJlskzfvor anordnas vid fartygets stäfvar, inga, mera eller mindre felaktiga, geometriska konstruktioner utföras.
Det enda instrument, som någon gång kan ifrågakomma
till användning, är en kvintant för mätande af en horizontal vinkel.
Slutligen, dock icke minst, sparar man tid!

o
Det har, och med rätta, blifvit anmärkt, att djup et ut
Bollösundsbassängen är för litet, för att man där skall kunna
~tröna de stora fartygens manöveregenskaper. Teorierna lära
JU, att vid gång på distansmil är ett djup af ungefär 10 gånger fartygets djupgående det lämpligaste.
Förhållandena vid uttagande af manöveregenskaper böra
vara anal oga.
För jagare och torpedbåtar torde dock manöverbanan i
Carlskrona lämpa sig fullt ut.

-
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e utan{ö1· Car lsde för hva rje dju pgå end
Att få en ban a gäl lan
så lån ga, och ma n
em eda n ens linj ern a blif va
kro na är gan ska svå rt,
.
aler
a byg ga så väl dig a sign
ona ,
~lltså sku lle beh öfv
ma i när het en af Car lskr
kom
att
för
,
man
att
,
Då tro r jag
nd.
rsu
Kal ma
plig pla ts någ ons täd es i
lätt are kan upp sök a läm
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dec em ber 1908.

Carl Leche.

-

44 -

Bergningsfartyg för undervattensbåtar.
befin tlig unde rReda n vid öfnin gen med hittil ls hos oss
ett mod erfar att
tligt
vatte nsbå tmat eriel har det visat sig behö
ga förrå der samt lämu a
tyg med följe r, som kan herb erge ra nödi
att utbil das till unde rbosta d åt den pers oual som är afsed d
hitti llsva rand e mod erfa rvatte nsbå tarna s betjä nand e. Att det
ända mål är påta gligt
tyge t Ran är högs t oläm pligt för detta
it af leda rna för un och har äfve n med åtski lliga moti v blifv
derv atten sbåt öfni ngar na fram hålle t.
gelse r att tjäns tDå härti ll kom mer att »Ran>> sakn ar betin
t är så ålde rdom sskrö pgöra som berg ning sfart yg och för öfrig
ings arbe ten för dylik t
ligt (född 1857) att någr a störr e ändr
så fram träde r än mer
ända mål ej vore tillrå dligt att beko sta,
erfar tyge t »Ran>> rn ed
beho fvet af att ersä tta nuva rand e mod
ett läm pli g are farty g.
med unde rvatt en sI utlän dska mari ner der öfni ngar na
flere båta r än
ttadt
omfa
båta rna haft störr e utstr äckn ing och
ga have rier
lagli
för bek
hos oss samt där båta rna varit utsa tta
ansk affat såvä l lämp liga
och förlu ster af män nisk olif bar man
mod erfar tyg som berg ning sfart yg.
dylik a sorgliga
Ehu ru vi hittil ls varit försk onad e från
dock en bjndet
är
erfar enhe ter, äfve n om tillb ud ej sakn ats,
de af und eraffan
ansk
dand e plikt att samtidigt med forts att
tliga berg uing s- och
vatte nsma terie l söka i tid försk affa behö
mod erfar tyg.
eller är å bane
Det torde vara beka nt att försl ag varit
våra unde rva tför
tyg
för ansk affan de af lämp ligt mod erfar
båt'~), men meri erfatens båta r geno m att ändr a en äldre kanon
ansla gsäsk ande af 300,000
+:·) Årets statsv erksp ropos ition inneh åller
(Red. )
nbåt.
kano
klass
l:sta
en
af
krono r för sådan omän dring
'l

l[

il
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som .för andr a ända mil l
renh etern a från de ändr ings åtgä rrier ,
la kano nbåt ar syne s
vidta gits med dess a nu öfve r 30 år gam
hafv a mots vara t de uppd e nedl ~gda ~ostnaderna i flere fall ej
ställd a onsk nmg arne .
till mod erfar tyg
Eu omä ndri ng af dylik äldre kano nbåt
tusen kron or och likt ord e drag a en kost nad af fl ere hund ra
.
väl enda st blifv a en dyrb ar nödf allså tgärd
afsed t för verkvara
Skull e sagd a mod erfar tyg dess utom
gans ka anta gligt att
stads och berg ning sfart yg, torde det vara
a ända måls enlia t tillingen dera af dess a funk tione r torde blifv
"'
godosedd.
ål land en fram går
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Holw aldts -We rken
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tven ne andr a med bärb jelk ar före nade
till åtsk illig a ända mål, så
äfve n dubb eifa rtyg blifv it anvä nda
farty g till mod erfa rtyg ,
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Äfven en fällbar upphängning eller en 1 horisontel tvärskeppsriktning förskjutbar anordni ng för de t ill den upph.~s
sade båteus und erlag tjänande balkarna (fig. 3) skulle vara fordelaktig. Bärbalkarna hvila i gångjärn (l och m) och fastsättas medelst en bult (k). Under båtens upphissande svängas
de långskepps, så att de ligga dikt an skeppssi_dorua. Erter
båtens upphissande slutas de åter.
Ändamålsenliga fördjupningar anordnas i hvilka bärbalkarnas ändar inpassas och fastbultas, så att de hvila på pon-

En torpedinskjutningsstation af
armerad beton.

tonernas däck.
Vidare anses det ändamålsenligt att städse hålla tvärskeppsbärbalkarna fast förbundna med hvarandra och endast
lösa dem, när ett fartygs intagande nödvändiggör detta, emedan dessa balkar i förening med den öfre bärstä1lningen utgöra en god tvärskeppsförbindning.
.
Fartyget erbjuder rikligt utrymme för herbergeraudet ~f
besättningen, för verkstäder och proviant såväl som för de_ till
bergniogen afsedda dykapparater och öfrig utrustning. Likaledes är använ dandet af bergningspumpar fnrutsedt för att
kunna länsa vid upphissandet möjligen ej utrinnande läckvatten.
Det utmärkande för det föreliggande fartyget är, att undervattensbåten fullkomligt höjes ur vattnet och därefter fastsättes vid säkert underlag. Därigenom blir det möjligt icke
blott att fortast möjligt lämna besättningen hjälp utan också
att bevara båtkroppen själf för vidare skador».

v. Kl.

Ett motsvarande fartyg torde dessutom besitta en fördelaktig användbarhet för bergning af sjunkna torpedfartyg eller
upplagsplats för dessa vid reparation af haverier å undervattenskropparna.

K. P:n R.

Sedan firman Whitehead & C:o under Hera år för franska marinen tillverkadt ett stort antal torpeder, omkring 20
stycken i månaden, har nu såväl marinen själf som de privata
verkstäderna insett fördelen att
behålla denna tillverknino·b in.
om landet och gjort förberedelser för att fylla eventuellabehoL
Tvänne större firmor Societee Lyonaise samt d'appareil
mecauiqu e, Lyon Rhone samt Societe du Creusot hafva båda
börjat tillverkning af torpeder och erhållit profbeställningar
af fran ska staten. Den förra firman upprättade en ·skjutstation vid Etang du Berr, en hafsvik ' nära Marseille, den senare
firman håller på att uppföra en skjutstation vid en udde invid Iles d'Hyeres i Medelbafvet ej långt från Toulon.
Angående denna skjutstation vid Iles d'Hyeres är den
särskildt intressant på grund af sin konstruktion och från en
artikel i Journal de Marine Le Yacht af den 26 juli har följande uppgifter samt de .två skisserna hämtats.
.
Byggnaden är helt och hållet af armerad beton. Den
undre delen, som hv1lar på stenfyllning på hafsbotten, är ti llverkad i ett stycke och är gjutn ingen däraf utförd vid Ateliers
des Forges et Chantiers de la Seyne och derigeradt af Mr
Trenauuay, underdirektör vid la Societe des constructions en
beton arme. Denna undre del, h vars fo~m framgår af bifoa-ade
8 k"Isser, var 27 m. lång och 18 m. bred vid basen, dess höjdb var
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cirka 17 meter och vikten af den färdiga pJaseu 1200 tons.
För att erhålla tillräcklig styfhet och stadga under arbete och
transport är den nedre delen invändigt stagad med ett stort
antal tunna tvärväggar, som synes af planritningen.
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till den för skjutstationen afsedda platsen, där den sänktes till
sjöbotten genom fyllande af de undre cellerna.
Sedan underredet kommit på sin plats och i rätt läge
fy lldes grus omkring såsom skizzeu visar, hvarefter öfverbyggnaden fullbordades.
Ehuru inga uppgifter om denna förefinnes synes den vara
uppförd · i två våningar, med stor utkiksplattform ofvanpå;
tvänne torpedtuber för öfvervattensskjutning och tre för Ulldervattensskjutning äro visade å skizzen.
Underredet höjer sig 4 meter öfver vattenytan och djupet under . vatten är omkring 13 meter.
Iden med byggandet och transporterandet af denna betonmassa är verkligen storartad och torde möjligen kunna komma
till användning och troligen mycket nedbringa kostnaden vid
utförande af sådana betankonstruktioner som här är fråga om.

Fr. A.

Då un 1erredet var färdigt och tillbörligt torkadt, insläpptes vatten i torrdockan och då vattnet i dockan stigit till 3. 5
meter öfver docktröskeln började betanmassan flyta och sedan
dockportame öppnats bogserades underredet ut och släpades
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Redogörelse för det franska fartygsartilleriet.
Fritt öfversatt från JIIIarine Rundschau af Hugo Tollsten.

Det bör ej tillskrifvas blott ödets lek, att störtandet af
en af de dugligaste ministrar, som någonsin stått i spetsen för
den franska marinen, inträffat samtidigt med, att dess viktigaste vapen, fartygsartilleriet, undergått stora genomgripande
förändringar såväl i fråga om framställnings- som användningssätt. Följer man uppmärksamt den franska marinens utveckling, är det ej svårt att inse dess logiska samband. Carnille
Pelletans regime svepte likt en stormvind öfver fiottan och
Mr Gaston Thomson öfverskakade den i dess grundvalar.
tog ett departement stad t i upplösning, men på samma gång
äfven reformatoms tacksamma uppgift. Han återgaf de militära myndigheterna sitt inflytande i frågor, r:;om föllo inom deras områden.
Marinen var äter inriktad på sin rätta uppgift, och vi
märka nu, hvilken förvånansvärd elasticitet Jen franska nationalkaraktären kan utveckla, uppeggad kanske af de marockanska framgångarue och de till täflan lockande entente cordiale.
Bristerna afhjälptes och högst aktningsvärda framsteg gjordes
inom vapnets alla grenar.
Men vid ett, genom energiska ledare ensidigt stegradt, utbildningsarbete framträda svagheterna inom organisationen och
materielen så mycket mera påfallande. Sedan två år tillbaka
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är artilleriet den franska marinens älsklingsbarn. Man bar
sökt uppbringa sin egen skjutskicklighet i höjd med andra nationers, men har därvid funnit, att materielen ej meclgifvit detta.
Särski ldt inom det artilleristiska området hämn ar sig org-anisatori ska underlåtenhetssynder elle r allt för djärfva tekniska språng på ett ödesdigert sätt, ofta genom förlust af människoli f.
Denna bittra erfarenhet, som ej häller blef den frnnska
flottan besparad, missförstods emell ertid. Den allmänna opinion ens och representationens förtroende till de ledande inom
marin en var ännu icke tillräckligt stadgadt, för att vid elen
förlus t, som flottan led vid Jena-katastrofen, den rådande förbittringen icke skulle taga sig uttryck i lidelsefulla beskyllningar .och anklagels<n·. Svåra förluster a f materiel, fel i organisation och utbildning tycktes kunna påvisas-- följaktligen måste
marin ministern afgå, så fordrade elen parlamentariska inkvisitionsd omstolen, för hvilken den franska marinen måste böja
sig, ebvad dess beslut utfaller till nytta eller skada för marinen .
Hurudant är då tillståndet inom det franska fartygsartill eriet, förr marinens stolthet, nu dess olycksbarn? H vilket
värde skall man gifvu åt dess materiel och bemanning? På
dessa, för fackintresset i förgmndeu stående frågor, skall nedan stående utläggning försöka utgöra ett svar, angifvande riktningsli njerna för de senaste årens utveckling~arbeten.

Materiel och skjutförsök.
Den franska marinens kanonmateriel tillverkas till största
delen vid artilleriverkstaden Ruelle. Föreståndaren· för denna
är en öfverste vid kolonialarmen'''). Antalet arbetare uppgår till
·:..') Enligt ett till parlamentet inlämnad t lagförslag skall den personal af kolonialartilleriet, som hitintills handhaft den tekniska vården af fartygsartilleriet ersättas med en nyupprättad artilleriingenjörskår, rekryterad från i tjänst varande sjöofficerare, fartygsingenjörer
och officerare från artilleriregementena.
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mellan l 600 och 2 000. Verkstaden förfärdigar företrädes vis eldrör till svåra och medelsvåra kanoner till hvilka privatindustrien levererar göten, dessutom delar af lavettagen,
projektiler och patronhylsor. Dess tillverkningsfö rmåga synes
motsvara marinens behof. Katl"onerna konstrueras af den tekniska kommitten i marinministeri ets artilleriafdelnin g. Utförandet af erforderliga skjutförsök o. t>. v. åligger artilleripröfningskomm issionen till h vars förfogande är ställd den
för fiottan afsedda skjutplatsen vid Gavres. I hvad mån
erfarenheten och försöken vid p rivatindustrien s stora kanonverkstäder (Schneider & C:o i le Cre nzot, fabrik vid Saint
Chamond) kommer fiottan till godo, är icke kändt. Sådana
försök pläga, om de skola medföra verklig nytta, vara rätt
kostsamma, så att som regel blott i stor skala drifna privatetablissement kunna kosta på sig dylika.
N edanstående tablå lämnar en öfversikt öfver det moderna fartygsartilleri et i den franska marinen.

Namn å k anon och fartyg.
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30.5 cm. k. M/93-96 .. .......... .. .
(Suffren, Republique, Patrie,
Liberte, Justice, Democratie,
V erite).
27.4 cm. k. M/93-96. ··· ·········
(Mas sena, Bouvet, Henri IV,
Ca'iman, Indomptable, Requ in)
24 cm. k. M/93-96 ·· ·········· ···
(D'Entrecasteaux , Furieux).
19.4 cm. k. M/93 .. ...... . .... ... .. ...
(Äldre .p.ansarkryssare t. o. m.
Montcalm).
19.4 cm. k. Mj93....:..96 ...............
(Nyare pansarkryssare och
slagsk epp af Democratieklassen;.
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16,5 em. k. M/93 ................... ..
(Äldre slagskepp och kryssare.)
16,5 cm. k. M/93- 96 .. .... ..... .. ..
(Nyare kryssare och slagskepp fr . o. m. Suffren;.
14 cm. k M/B3 .. ..... ... .......... .
(Äld re k ryssar e och slagskepp.)
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U n der till ve rkning befinna sig 24 cm . k. M/02-06 och
30.5 cm. k. M j 06, båda afsedda för de nya slagskeppen af
»Danton »-klasse u. Om dessa kanoner lämnade marinministern
Thom son vi d deputeradekam marens sammanträde den 22 november 1906 följande uppgifter.
24 cm. k. M/02-06 projektilvikt 220 kg., utgångshastighet 875 m. ; alltså en a nsenlig höjning af båda faktorerna i
jämförelse med M/ 93- 96.
30.5 cm . M/06 projektilvikt 440 kg. (emot 340 kg . M;'93
-96); utgångshastigh eten kåmmer att blifva 5 proc. mindre
än på den gam la modellen, följaktligen 775 m.
I allmänhet går tendensen inom den nyare franska kanonkonstmktio n en ut på höjning af projektilvikten med ungefärligt bibehållande af utgångshastigh eten och med måttlig
ökning af kärnrörets läno-d
n .
l afseende på hållbarhet och materialets beskaffenhet stå
de franska kanonerna i jämnhöjd med andra nationers. Den
engelska trådkonstrukti onen har man ej velat införa, snarare
synas kanonernas byggnad påminna om det tyska systemet.
Sva gheten hos den franska kanonkonstruk tionen hvilkeu Skrufmeka' i slut- nismen.
den delar med de flesta andra mariners, synes ligga
1nekanismen, den välbekanta skrufven. Det kan här icke
komm a i fråga att ingå på en jämförelse mellan den franska
skruf- och tyska kilmekanismen eller att mot hvara ndra väga
de båda systetr.ens fö rdel ar och olägenheter. Blott hufvudsaken må framhållas: vid uppnåend e af stora eldhastigheter
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gör sig i synuerhet skrufmekanismens osäkerhet gällande och
framkallar olyckshändelser. Hvarken den engelska, am erikanska eller japanska marinen bar besparats från sorgliga erfarenheter i den vägen, och dessa skulle i än högre grad komma
att göra sig kännbara inom den franska marinen, Inra rest under de tvenne sista åren bedri[vits ett forceradt arbete för
skjuthastighetens böjande.
Från 1906 till HlOS hafva på de franska artilleriskolfartygen följande svåra olyckshändelser ägt rum:
20 april 1906 ombord å »Couronne•, 16 cm. k., 5 döda
16 sårade. Orsak: förtidig antändning af tändskrufven vid
mekanismens stängande.
2 augusti 1907 ombord å »Couronne), 10 cm. k., 5
döda, 6 sårade. Samma orsale
12 augusti 1908 ombord å »Couronne», Hi cm. k., 9
döda, 19 sårade. Orsale sannolikt förtidig antändning af den
i patronhylsans botten sittande tändskrufven. Patronhylsan
synes icke bafva varit tillräckligt inskjuten utan erhållit e11
stöt af mekanismen under dess framförande.
22 september 1908 ombord å »Latoucbe-Treville,, 19 cm.
k., 14 döda. Orsak: sannolikt fel i bandterandet vid öppnandet af mekanismen till den laddade kanonen, i följd hvaraf
tändanordningen började verka*).
Vid alla fyra fallen har olyckan . förorsakats af skrufmckanismen.
Det säregna i denna mekanism ligger i skru fv ens centrala införande, hvilket ställer sig ofördelaktigt för anväudande af patroubylsor vid svåra kanoner. Ej beller kan
det vid detta system anordnas fullt pålitliga säkerhetsinrättningar i stånd att förhindra det tändanordningen oafsiktligt
försättes i verksamhet under mekanismens öppnande eller stängande, ett missförhållande, solD eJ i närmelsevis samma grad
äger rum vid kilmekanismen med dess tvära tillstängning af
loppet.
·»)

Måhända har olyckan förorsakats af efterbränning.
Öfvers. cmm.

Frågan om användande af patronhylsa, som är af så ut- Patronhylomordentligt stort intresse för att vid svåra kanoner kunna sor till svåra
skydda sig mot bakflamma behandlas i chefen~ för den fran- och medelska marinens generalstab, viceamiral Campion, o ffi cre
· 11 a rap- svåraner.kanoport 1904*) sålunda:
»Användandet af patronhylsor af messing är med afseende på eldhastigheten blott då en fördel, när projektil och
kard us kunna förenas i en hylsa. Så suart det af vikts- eller
utrymm esskäl visar sig vara nödvändigt att skilja dem åt såsom vid 16.4 cm. k., finnes det ingen anledning att för eldhastighetens skull bibehålla patronhylsan''''~). Med afseende på
kostnadsfrågan förordas snarare att anbringa krutladdningarne
i en kardus eller två halfkarduser. Då det genom den senaste
konstruktion sändringen blihit möjligt att skifta tändpatron,
medan mekanismen är öppnad, blifver eldha stigheten lika stor
äfven utan användande af patronhylsa i hvilken tändpatronen
måste införas i hyls botten. Vidare bortfaller genom an vändande
af kardus det ytterst besvärliga afiägsnandet af den tomma
hylsan».
.
Häri omnämnes icke två viktiga skäl, nämligen dels svångbeten att konstruera en brukbar utdragare för så tunga
pa~ronhylsor, dels konsten att tillverka så stora patronhylsor,
hvrlkeu hitintills torde vara känd blott inom den tyska metallindustrien.
I hvarje fall är det förundransvärdt, att bland den talrika kritik, som i franska fa okretsar nu riktas mot dess fartygsartilleri, knappt någon röst höjts för tillgripandet af det
e nda radikala botemedlet: uppgifvandet af skrnfmekanismen
öfvergång till den Kruppska kilkonstruktionen och införande~
af patronhylsor.
·
*J La Marine francaise 1904 julihäftet-novemberhäftet >La defense navale de la france•.
**) Vid 16.4 cm. k. M/1893-96 består krutladdningen af en halfladdnmg
·
. mnesluten
.
1· k ardus och en halfladdnmg
i patronhylsa. Vid
~e nya 16.4 cm. k. på Patrieklassen har man borttagit patronhylsan
e~~a kommer sålunda att framdeles inom franska marinen endast
anvandas för kalibrar t. o. m. 14 cm.
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Antydandet om önskvä rdheten af en dylik åtgärd finner
man dock i kammardebl;ltten den 17 oktober 1908 öfver de
inträffade olyckshändelserna vid artilleriskjutning inom franska marinen. Amiral Bienaime anförde då: »Man har enligt
min åsikt med rätta påstått, att vårt kanonsystem icke medgifver flera förbättringar . Så mycket sämre! I h varje fall
är det påståendet berättigadt, att om vi öfver allt tillgodogjort oss de vunna resultaten, skulle vi icke stå, där vi nu
stå. H vad har sedan 8 år bl if vit uträttad t'? Intet! H varför
äro våra snabbskjutande kanoner farliga? Emedan man envist fasthåller vid skrufmekanismen, ett u nder, när den uppfanns men det var för 50 år sedan! Andra nationers
~nabb~kjutande kanoner hafva kilmekanism liksom den vie!
armeJJ antagna snabbskjutande kanonen af liten kaliber_
Hvartör icke värt fartygsartilleri? I denna stängningsanordning ligger den bästa garantin för olyckor af det slag,
som vår marin för icke så länge sedan varit utsatt. Kilmekanismen kan ej slungas bakåt, hvarför hafva vi icke antagit.
detta system?»
Dessutom yttrade deputerade Hennesy (f. d. sjöoffficer) :
»Det är också enligt min uppfattning en stor svaghet hos vårt
fartygsartilleri , att det ännu håller fast vid skrufmekanismen .
Då jag inträdde i marinen, var man mycket stolt öfver denna
vår uppfinning och kall ade kanoner med skrufmekanism för
det franska systemet. Man var så mycket stoltare som tyskarn e
ungefär vid samma tid konstruerade block- eller kilmekanismen . Men sedan vi börjat sträfva efter att höja eldhastigheten, hafva vi blifvit tagna ur villfarelsen om vårt mekanismsystems förträfflighet» .
Marinministern gillade icke den:w uppfattning, och det
är häller icke att antaga, att den franska marin ledningen kommer att fatta ett så vidtgående, mot facktraditionerna stridander
beslut, som skulle medföra betydande omändringar af kanonmaterielen.
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Den nya mekanismen till de svåra franska kalibrarne Anordnino-ar
,.,
är konstruerad efter Manz' system och skötes med handkraft. för eldMed användande af nämnda system kan tiden för mekanis- hastighetens
rnen s stängande nedbringas från 15 till 5 sekunder. Såväl höjande.
kan onens höjdriktande som projektilens ansättning sker företrädesvis för hand . Mot bakflamma lär geno~nblåsningsanord ningar enligt systemet Marbec skydda. I trots häraf inträffad e vid senaste prisskjutningen om bord å slagskeppet J ustice
vid en 30.5_ cm. k. en stark baktlamma, utan att likväl kardusen, som hölls klar för införande, antändes.
Genom tekniska förändringar, särskildt i ammunitionslan gnin gen och de inre anordningarne i tornet har man lyckats afsevärd t förkorta laddningstiden . Stål verken i Homecourt, som fått leveransen af tornen till slagskeppen af »Danton»-k lassen och pansarkryssaren »Edgar Quineb och » Waldeck-Ro usseau», har genom införandet af särskildt sinnrika
ladd nin gsanordningar o. s. v. kunnat garantera en eldhastigbet per minut af 4 skott för 19 cm., 6 skott för 24 cm. och
2 skott för 30,5 cm. k.
Jäm förelsevis lång tid har införandet af kikarsikten kräft. Kikarsikten.
Vid öfverläggn ing om fjo lårets budget framhöll deputerade
Basil vid ett tillfälle, att redan 1892 hade kikarsikte med godt
resultat pröfvats ombord å Couronne. För närvarande är största delen af det svåra och en del af det medelsvåra artilleriet
försedt därmed. A de äldre pansarkryssames trånga 19 och
16 cm. torn bereder anordnandet af kikarsikten stora svårigheter och är ännu icke genomfördt.

Proj ektilfrågan.
Projektilfrågan är för närvarande särskildt ifrigt diskute- Förtidiga
rad inom franska fackkretsar. Den blef aktuell, när å Me- krevader ..
delh afsesKadern vid en skjutOfning med vanliga svartkrutsgranater sommaren 1907 talrika förtidiga krevader inträffade i
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loppet eller strax utauför mynningen. Samma sak upprepades, ehuru i mindre skala, vid en skjutöfning 1908. Förtr"o.. endet för marinens projektiler rubbades starkt, då det samtidigt blef kändt, att äfven de utlämnade melinitgranaterna voro
otillförlitliga, och ett beslut att förse fartygen med de nya halfpansargranaterna endast delvis blifvit genomfördt.
ProjektilutFör att bättre kunna följa deu senaste utvecklingen torde
redning. först en kort öfverbl ick öfver fartygens projektilförråd böra
lämnas, hvarvid kartescher och granatkartescher förbigås .
Det franska fartygsartilleriets projektilförråd består för närvarande al': tackjärnsgranater (ob us de fon te) , halfpansargranater
af stål (obus de semirupture) med sprängladdningar af svartkrut eller melinit och pansargranater af stål (obus de rupture)
med en mindre sprängladdning svartkrutladdning.
1. Tackjärnsgranater (o bus Je fon te).
a) Svartkrutsgranaten .
Någon komplettering däraf kommer enligt marinministern s
uppgift ej att äga rum, utan är den i Ruelie pågående nytillverkningen endast afsedd för skjutöfningar.
b) Melinitgranaten finnes för alla kalibrar från 10 cm.
och uppåt. De hafva spetsrör M/99 och en jämförelsevis
stor sprängladdning, ända till 10 proc. af projektilvikten, alltså synbarligen mycket tunna väggar. I trots häraf skola de
skjutas med stridsladdningar, hvilket dock ännu icke under
fredsöfngar ägt rum . Man fruktar synbarligen för mynningskrevader. Vid Casa-blanca sköt kryssaren :»Galilee» somma ·
ren 1907 bland 400 skott 12 melinitgranater af medelsvår kaliber, utan att några förtidiga krevader inträffade.
2. Halfpansargranater af stål (obus de semirupture) äro
kappade projektiler af smidt stål med sprängladdning af melinit uppgående till2 a 5 Ofo af projektil vikten , till en början försedda med spetsrör, men numera med basrör. Konstruktionen var 1905 slutgiltigt fastställd och man hade för afsikt,
att i stället för de gamla tackjärnsprojektiler na förse alla far ·
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tyg med halfpansargranater. I följd af leveransförsening inom den privata industrien har emellertid Medelhafseskadern
först mot slutet af 1908 erhållit dem, under det att frågan om
i nförandet af nya projektilslag redan står på dagordningen .
3. Kappade pansargranater af stål (obus de rupture)
med små svartkrutsladdninga r motsvara andra mariners pansargranater och skola fortfarande bibehållas i fartygens ammunitionsutredningar.
Enligt officiella uppgifter består ammunitionsutredn ingen
:å de sex slagskeppen af Hepublique-klassen för närvarande till
6 0 proc. af halfpansargranater af nyaste konstruktion , således
kappade och försedda med basrör, till 40 proc. af pansargranater. Sålunda hafva såväl svartkrutsgranatern a som de med
enbart melinit laddade granaterna afförts från ammunitionsförr åden.
Knappt har sålunda införandet af ett nytt projektilslag, Angående
baHpansargranaten med brisant ~prängladdning, praktiskt blifvit införandet af
1
genomförd, innan utvecklingen inträder i ett nytt stadium.
nya_P 'oJ ekFör omkring två år sedan igångsattes på grund af nya
lärdomar från slaget vid Tsushima, som framgingo särskild t ur
S femenows dagbok, en liflig agitvtion inom fackkretsar till förmån för en projektil med stor sprängladdning. Det gällde eJ
[ängre att söka genombryta det fientliga fartygspansaret, utan
att öfverösa det med stora mängder sprängämnen och på det
sättet moraliskt nedbryta personalen. Man beskyllde marinledningen att för de pansarbrytande projektilernas skull, hafva
åsidosatt införandet a f fullgoda brisansgranater. Upprepade
angrepp i deputeradekammar en tvang slutligen marinministern
att vid sammanträdet den 19 oktober 1908 afgifva följande
förkl aring angående projektilfrågans läge:
Den 21 juli 1905 framställde det högsta mr.rinrådet (conseil su perieur de la marine} följande förslag: Med hänsyn till
de senaete krigserfarenheterna och för att ej behöfva byta projektilslag under pågående drabbning förordades införandet af
en enhetsprojektiL Denna projektil skulle vara tillräckligt tung
T·iclsk1·i ft i Sjöväsenclet.

5

tl1s 1ag.
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och motståndskraftig för att genomtränga den pansrade delen
af fartyget och samtidigt äga ett rör så känsl igt, att projektilen bringades till krevad, om den träffade öfv erbyggnadens
tunna plåtar. Sprängladdn ingen måste vara tillräckligt kraftig för att i fartygets inre åstadkomma eftersträfvad sprängverkan.
I öfverensstämmelse med detta högsta marinrådets förslag hade arti ll eriafdelningen konstruerat en ny pausarbrytanile projektil och träffat förberedelser för att förse de under
byggnad varande slagskeppen af »Danton»-klassen därmed .
Det är en stålprojektil med större vikt, men mindre melinitladdning*) än den nuvarande halfpansargranaten .
Sedan dess hafva åsikterna förändrats. Två år senare,
således år 1907, yrkade högsta marinrådet på en projektil med
stor sprängladdning (a grande capacite d'explosif), som utan
att vara i stånd att genomtränga motståndarens pansar skulle
nedbryta honom genom de svära krevadernas förödande och
Artilleriafdelningen skred genast
demoraliserande inverkan.
till verket. Den nya projektilen, hvars sprängladdning uppgår till l O proc. af dess vikt är färdig och skall snart pröfvas
genom skjutförsök mot Jena.
Af denna förklaring framgår otvetydigt, att franska mnrinen har för afsikt att på nytt införa en spränggranat förde svåra kalibrarne.-Angåe nde den s. k. P- granaten se nedalL

Krutfrågan.

Det inom franska marinen allmänt införda drifmedlet förNitrocellulosakrutets kanoner är B-krutet, ett nitrocellulosakrut, som framför de i
fördelar och andra mariner använda nitroglycerinkruten har den fördelen ,
olägenheter. _ _ _ __
*) Enligt ett tidigare yttrande af ministern skulle granaten till
>Danton >-klassens nya 30.5 cm. k. väga 440 kg. med 13 kg. sprängladdning, hvilket utgör 2,9 proc. af proj ektilvikten.

-
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att urbränningarne blifva mindre, oaktadt mycket höga utgångshastigheter kunna uppnås Nitrocell ulosakrutet lider å
andra sidan af den svåra olägenheten, att det vid läugre tids
för varing eller vid för hög temperatur i ammunitionsdurka rne
undergår förändringar. Den härigenom möj liggjorda själfantändningen har synbarligen varit orsaken till Jenakatastrofen.
Den f ranska marinledningen fasthåller dock vid detta krut på
gru nd af dess ofvan angifna fördelar och bar blott utfärdat
skärpta bestämmelser för dess lagring och förvaring samt särskild t tillsett, att effektiva kylanordningar inrättats ombord.
Måhända bör den redan år 1905 utfärdade föreskriften att
fartygen skola utföra sina skjutningar med pjäsernas egen' ammunition med stridsladdningar hänföras till sträfvandena att
snarast möj ligt omsätta det nuvarande krutförrådet.
Det torde smellertid svårligen kunna förnekas, att ett
dylik t, mindre stabilt krut är föga lämpligt särskildt för den
fran ska marinen, hvarest systemet med reservformationer och
reducerade besättningar är så starkt utveckladt. Då dessa delvis mycket svagt bemannade fartyg under fredstid skola hafva
all ammunition ombord, äro obehagliga öfverraskningar vid en
al.lm än mobilisering alldeles icke uteslutna. Att fartygsrustnin gar blifvit fördröjda i följd af nödvändigbeten att ombyta krut, bar under senaste tiden inträffat upprepade gånger. I mars månad 1908 försenades kryssaren Friants afgång till Marocko af denna orsak, och för en månad sedan upprepades detta på den likaledes till Marocko beordrade pansarkryssaren »Dupuy de Lome,. Detta osäkerhetstillstånd torde säkerligen icke kunna afbjälpas, så framt
marin ministeriet ej besluter sig för införandet af ett annat
krut. Ett sådant beslut har dock föga sannolikbet för sig, då
därm ed måste följa förändring af samtliga franska marinens
kärn rör'"').
*) Enligt ett annat meddelande från ministern är seelan 1905
under införande ett nytt nitrocellulosakrut, A M 8, som genom en
särskild procedur skulle erhålla större varaktighet. (Införandet af
negl-krut i kanoner konstruerade för llC-krut torde ej medföra svårigheter. Red.)

P-granaten.
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Anmärkningsvärdt är äfven att efterdyningar af Jenakatastofen skulle medföra marinminister Thomsons afgång efter
den märkliga kammardebatten den 19 oktober 1908. De redan förut tillräckligt debatterade orsakerna till olyckshändelsen framdrogas på nytt, och det lyckades icke ministern att
rentvå styrelsen från beskyllningen för sorglösbet och ett laisser
aller-system i krut.frågan.

ståndet var noggrannt iuskjutit, afskötos från kustbatterierna
fyra fullt laddade P-granater med 550 m. utgångshastighet;
träffpunkten sökte man förlägga under vattenytan. Af resultatet är blott kändt, att fartyget efter fjärde skottet sjönk på
grundt vatten. Enligt fackpressens åsikt har profskjutningen
utfallit ogynnsamt. . Sprängmolnen från de särskilda träffaru e
hade en intensiv gul färg, hvilket tyder på ofullständig krevad
af sprängladdningen. Den fullt laddade projektilens sprängverkan var icke afsevärdt större än den, som uppnåddes vid
det första försöket med små sprängladdningar. Man anser, att
P-granaten i följd af sin stora sprängladdning icke är lämpad
för fartygsartilleriet Fackmännens åsikt härom var väl redan
före försöken stadgad . Måhända har man blott företagit dem
för att bringa inför offentlighetens ögon marinledningens
allvarliga afsikter att pröfva projektiler med stora sprängladdningar. Att äfven de nu i bruk varande projektilerna vid undervattensträffar kunna blifva farliga, är för vissu kändt.
Med så mycket större intresse motser man skjutförsöken
mot slagskeppet Jena, hvilka äro afsedda att utföras i stor
skala. Först skall artilleripröfningskommission eo skjuta med
pansargranater, baHpansargranater och den nya projektilen
med stor sprängladdning (10 proc. af projektilvikten) på korta
afstånd mot bestämd rlel af målet. Därpå vidtager Medelhafseskaderns skjutning på stridsskjutningsafstånd. Slutligen skall
kustartilleriet med P -granater på nytt utföra skjutförsök med
undervattensträffar.
(Forts.)

Skjutfårsök mot »Amiral Duperre>. För att pröfva de
s. k. P-granaterna, uppfunna af general Perrucbon, ägde nyligen skjutförsök rum mot det utrangerade slagskeppet »Amiral Duperre ». P-granaten är en 24 centimeters projektil med
stor laddning, 36 kg., bvilket utgör omkring 17 proc. af projektilvikten, om den senares antages till 220 kg. Sedan längre
tid tillbaka lär P-granaten yara afsedd för kustfästningarne.
Till sin form är denna mingranat cylindrisk med trubbig
spets.
Aftrubbningens ändamål är att förhindra projektilens
vridning eller afvikning vid anslag mot vattnet. För att likväl de ballistiska egenskaperna icke skola lid a, skall projektilen förses med en löst fästad spets, som vid anslag mot vattnet afbrytes. Sprängladdningen består af kresyt, ett sprängämne, som liknar meliniten, men är något kraftigare och mindre
känsligt. Före de egentliga skjutförsöken utfördes ett förberedande försök, hvarvid granaten blott var laddad med l.s
kg. sprängladdning. En granat slog igenom fartygssidan och
kreverade mot ankar betingen, som fullständigt splittrades. Däcket upprefs på en kv.-m. omkrets och däcksstöttorna böjdes .
Det andra skottet genomslog batteriväggen midskepps under
gördelpansaret och sprängdes. Därefter skötos ytterligare tre
skott, hvarvid en panna söndersplittrades och spränggaserna
trängde upp genom skorstenen. Fartyget blef svårt läck och
kunde blott med svårighet föras in i Tonlons flocka . Fjorton
dagar senare, den 22 september, ägde de hufvudsakliga försöken rum. Beträffande resultaten från dessa hafva blott föga
framträngt till offentligheten. Sedan efter andra skottet af-
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Meddelanden från främmande mariner.
(Afslutadt

25
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Fästningsartilleriet. Härordningskomm itten har till stortingets militärkommite öfverlämnat sitt betänkande angående
fästningsartilleriets organisation.
Inga väsentliga förändringar hafva föreslagits. Fästningsartilleriet skall såsom förut sortera under arm en . Officers- och
underofficerskårern a hafva något minskats. Kostnaden beräknas till 33,000 kronor mindre per år än den nuvarande.

/t 09.)

Norge.
Budget. Det norska budgetsförslaget för 1909-- 10 slutar
på en summa af 5,136,000 kronor eller å 22,500 kronor mer
än 1908-1909 års budget.
För nybyggnader föreslås 1,200,000 kronor, fördelad t på
följande sätt:
fortsättande af jagaren n:r 2 ......................... .. 300,000 kr.;
afslutande af und ervattensbåten n:r l ....... · · · · · · · · 400,000 »
afslutande af en flytande kran ................. · · · ·. · · 210,000 »
påbörjande af ett pansarfartyg ... · · · · · · · · · · · · · · ·: · · · · · -~00,00? »o
Reguleringskommis sionen har enstämmigt foreslag1t pabörjande af ett pansarfartyg under förutsättning att sårlan a
fartyg komma att ingå i den antagna flottp~anen. ~ö.rsvarsdepar
tementet, som anslutit sig till komm1sswnens as1kt, komm er
att för stortinget framlägga en flottplan som i sig äfven mne fattar pansarfartyg.
En af regaleringskornmiss ionen föreslagen undervattens båt n:r 2 bar af regeringen strukits på grund af bndgetshänsyn .
Öfningsanslaget är höjdt med 100,000 kronor till 609,000
kronor.
H vad personalen beträffar föreslås 3 nya kaptensbeställninaar till den l juli 1909, under det att premierlöjtnanter·
nas"' antal samtidigt minskas med tre platser, och ytterligare
tvenne kaptensbeställninga r till den l januari 191 O. Hand verkscorpset är afsedt att ökas med 6 underofficerare.

Jr}get Sjöfarts- och Sjötörsvarsdepartement. Norska tidningen Gjengangeren skrifver: Såsom förut meddelats kommer kommendörkaptene n Eidem att för stortinget framlägga förslag om upprättande af ett sådant departement och
förslaget skall hälsas med glädje af alla, som inse att vårt
sjöförsvar under nuvarande regim har en ytterligt ofördelaktig ställning.
Vår tidning har tidigare vid flera tillfällen med bestämdbet framhållit, att om vår marin skall kunna komma ur sin
nuv arande lägervalL om den skall vinna en fast position i det
all männa intresset, om den skall erhålla planmessiga bevillningar, så måste den också hafva en högsta ledare, som tilllika är fackman.
Tjugofem års erfarenhet har nu till fullo visat, att samman slutningen af vårt sjö- och landtförsvar under ett departemei1t icke har varit till fördel för marinen. Det gemensamma
ansvariga öfverhufvudet har nästan ständigt varit en landtaffi
cer, h vi lkens intresse i första hand varit förknippade med hans
specialvapen och armen, hvilket ju i och för sig kan vara naturligt nog.
Men marinen har fått lida därför i mer än ett hänseende.
Den har ständigt varit styfbarnet i vårt försvar.
Särskild t rle sista åren tala i detta hänseende ett tydligt
språk. Det har varit en säker nedgångens tid för vår marin.
Vi hoppas att statsmakterna måtte ansluta sig till det
förslag om eget sjöfarts- och sjöförsvarsdepartem ent, som nu
skall framläggas .
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Öfningar. Under året föreslås följande fartyg på expedition .
Frithjof för kadetterna från midten af maj till slutet af
september; Kong Sverre för rekryter frän l mars till 15 juni.
'l'vå pansarfartyg för rekryter, stammanskap och öfningar
till sjöss från l maj 1909 till 30 april 1910.
Viking, fyra l:a och fyra 2:a klass torpedbåtar för öfningar från l juli till 30 september, Hejmdal till Finnmarken
från l maj till 31 augusti, Draug under en månad och undervattensbåten n:r l från dess mottagande ti ll 30 april 1910.

Ryssland.
Personal. Konteramiral von Essen har utnämnts till chef
för »de förenade afdelningarne i Östersjöm med befälhafvares
öfver sjöstridskrafter rättigheter, och har hissat sin flagg på
kryssaren »Rjurib. Konteramiral Lilje har utnämnts till inspektör för torpedväsendet och konteramiral Schensnovitj till
chef för torpedskoleafdelningen i Östersjön.
Artilleri. Bestämmelser för utdelande af skjutpris vid
täflingsskjutning å artilleriskjutskolan hafva utgifvits. Priserna
utgöras dels af guldur med kedja, dels af penningebelön· ng ar
och skjuttecken.
De s. k. kejserliga prisen (gulduren) äro två för officerare
(ett för bästa eldledning och ett för bästa skjutning), fem för kanonkommendörerna i Baltiska flottan och tre för kanonkommendörerna i Svartahafsflottan . Penningebelöningar: två för Baltiska flottan och ett för Svarta hafsflottan om 100 rubel hvardera tilldelas de instruktörer hvilkas afdelningar visat sig vara
bäst. Penningepris till lägre belopp jämte särskilda skjuttecken, att å bröstet bäras, utdelas dessutom till de i täflingsskjutningen deltagande bästa kanonkommendörerna (5 proc.
af samtliga kom.).

-
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Tyskland.
Budget. Förslaget till 1909 års marinbudget slutar på.
290,047,167 mark eller 37,448,593 mark mer än budgeten för
år 1908.
Underhållet af personalen kräfver en ökning af 11; 2 million mark. Af sjöofficerare tillkomma:
2 amiraler,
5 kapitäne zur See,
11 fregatten- eller korvettenkapitäne,
31 kapitänleutnants,
51 oberleutnants zur See,
eller 100 nya officersplatser. Ingenjörerna skola ökas med 35
samt Fänrichs zur See med 30. På underofficerare och man
skap till komma 3,280 platser. Genom dessa ökningar kommer tyska flottans personal att utgöras af 2,371 officerare, 260
läkare och 51,138 underofficerare och manskap.
Utgifterna för fartygsbyggnad och bestyckning uppgår
till 219 3/ 4 millioner mark eller en ökning af 43 3/ 4 millioner
mark, hvarvid nybyggnaderna kräfva 140 millioner mark eller
29 1/2 millioner mark mer än föregående år. stapelsättas skola:
3 slagskepp, en stor och två små kryssare, l torpedbåtstiottilj
(11 båtar) jämte en del undervattensbåtar (anslaget för dessa
senare uppgår till 10,000,000 mark).
För dockor och slipar begäres 3 millioner mark.
S lagskepp. 'fysklands fjärde stora slagskepp »Ersatz Baden » löpte den 12 december af stapeln å Germanivarfvet i
Ki el och erhöll namnet Posen.
Slagskeppet Nassau, af samma typ, hvilket färdigbygges
i en docka på kejserliga varfvet i Kiel var för någon tid sedan u tsatt för ett svårare missöde. En arbetare öppnade af
misstag en bottenventil med den påföljd att fl era rum i akterskeppet fylldes och detta sänkte sig så att det tog botten .
E fter en del svårigheter lyckades man emellertid täta ventilen
och länspumpa fartyget. Nassau synes icke hafva · lidit några
skador.

-
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Profturer. Den med Curtisturbiner försedda stora torpedbåten V 161 (620 tons) har uppnått en fart af 32.8 knop.
Ny amiralsflagg. Chefen för amiralstaben har tilldelats
en flagg afsedd att föras på stortoppen . · Den nya flaggen består af en amiralsflagg med ett hvitt cirkelrundt svartkantadt
fält i midten. I det bvita fältet befinner sig ett upprätt stående gu lt svärd, omgifvet af en i cirkel lagd kabel. Chefen
för amiralsstaben har dessutom i sin flagg svarta kulor enligt
innehatvande amiralsgrad.
Marinligan. Den nye presidenten i tyska marinligan,
storamiral von Röster, bar låtit utgifva ett manifest eller program för ligans verksamhet, i hvilket han förklarar att ligan
skall tillsvidare arbeta för följande tvenne mål.
1 :o) Ersättande snarast möjligt af 6 stora pansardäckskryssare (Kaiserin Augosta och fem af Hertha-klassen), hvilka
anses hafva föga militärt värde, ehuru de ännu ej uppnått i
flottlagen fastställd ålder af 20 år.
2:o) Utförande efter bokstafven af flottlagen af 1900 hvad
beträffar reserveskaderns bemanning, så att ett fu llt bemannadt
:»Stamschiff) vid mobilisering endast behöfver lämna besättning till sig själf och till ett »beischiff», hvilket ändamäl för
närvarande ej på långt när kan fyllas.
Skorstensbeteckning. Den i föregående häfte omnämnda
tyska aktiva slagflottan har erhållit följande skorstens beteckning.
1:sta eskaderns l:sta division hvita ringar och 2:a röda
ringar; tendern en hvit ring.
2:dra eskaderns l:sta division gula ringar och 2:dra divisionen blå ri~1gar ; tendern en gul ring. Antal ringar efter
numret inom divisionen.
Rekognosceringsafdelningens l :sta di vision h vita ringar
och 2:dra divisionen röda rmgar efter numret inom divisionen
från en till fem.

-
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England.
Den nya officersutbildningen. Första uppsättningen af
officerare, utbildade efter den nya metoden (gemensam utbildni ng för officerare och ingenjörer), utexaminerades sistlidne
vår efter två års kurs i the Royal naval . college i Osborne,
t vå år i Brittania college i Dartmouth och slut1igen sex mälladers kurs ä en speciell öfningskryssare. Enligt samstämmiga
up pgifter lära dessa officerare i alla afseenden vara sina föregångare öfverlägsna. Först efter ytterligare fem års omväxlande ingenjörs- och officerstjänst som midshipmen och subIi eutenants och därefter en kortare teoretisk kurs i land äger
s pecialisering till ingenjör-, artilleri och torpedofficerare rum.
Man hyser de bästa förhoppningar att denna utbildning i sin
helhet skall gifva tillfredsställande resultat.
Slagskepp . Slagskeppet »Bellerophon» har vid en 8 timmars proftur uppnått en medelfart af 22 knop. Vid de artilleristiska profven med 30.5 cm:s kanonema hafva de elektriska tornvridningsapparaterna visat sig funktionera mycket
tillfredsställande. »Bellerophon» är det första fartyg, som har
stri dstorn utan dörrar. Kom mtinikationen med stridstornet
s ker underifrån.
- Det nya Dreadnought-slagskepp, som är afsedt att
s tapelsättas i Portsmouth i januari skall erhålla namnet Neptu ne, icke Foudroyant så~;om förut uppgifvits. Dess deplacement blir 21025 tons.
Kryssare. Den nya stora pansarkryssaren, som skall beuämnas Indefatigable, stapelsättes i Portsmouth under februari
månad . Indefatigable kommer att få ännu större dimensioner
ä n fartygen af Indomitable-klassen. Deplacementet blir 18288
tons i stället för . 17 527. och farten är afsedd att uppdrifvas
till 30 knop mot 26 (uppnådd fart 27 a 28 knop) å dessa fartyg. Ytterligare två pansarkryssare af Indefatigables typ tros
skola påbörjas under år 1909.
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Fem mindre pansardäckskryssare på 4500 tons skola byggas på privata varf. Dessa kryssare förses med turbinmaskiner och fyra propellrar. . Deras fart afses skola blifva 26
knop.

Frankrike.

Torpedfartyg. Samtliga jagare komma hädanefter att erhålla ett balansroder placeradt under akterstäfven i stället för
det hittills brukliga vanliga rodret med hjärtstock, fäst akter
om akterstäfven.
- I föregående häfte omnämnda jagare få ett tonstal af
omkring 950 tons i stället för uppgifna 660 tons.
- Torpedbåten 059 (77 tons, byggd år 1886) gick den
16 december under en nattlig manöver i klart väder på grund
ost om Isle of Wight. Till följd af stormigt väder kunde torpedbåten ej bergas förr än den 24 december. Chefen å 059
har blifvit dömd att mista sitt befäl.
Flotta för Australien. Engelska regeringen har fastställt
förslag till egen flotta för Australien. Flottan skulle bestå af
2 depotfartyg (ett för undervattensbåtar och ett för jagare), 9
undervattensbåtar af C-klassen och 6 jagare af River-klassen .
Personalen beräknas till 79 officerare och 1,125 man. Kostnaden för materiel em~ anskaffande uppgår till 1,277,550 pund
sterling. Årliga underhållskostnader för densamma kräfver
186,000 pund sterling och för personalen 160,000 pund sterling.
Diverse. Under innevarande vinter hållas i hufvudkrigshamnarua •N a val vVar courses», under b vilka föredrag om
fartygstyper, eldledning, torpedkrig, stridsskjutningar, internanationell rätt, Trafalgarkampanjen, episoder från rysk-japanska
kriget, turbiner, gasmaskiner och taktik skola hållas.
- Amiralitetet har utgifvit en order om att officerare i
aktiv tjänst icke få vara direktörer i bolag.

..

Personal. Befälharvaren för Medelhafsftottan, vice-amiral
Germinet, har på order af marinminister Picard skiljts från
sitt befäl. Anledningen till detta steg var att Germinet meddelat pressen att hans fartyg saknade tillräckliga ammunitionsförråd för krigstillfälle. Nödiga mått och steg för att komplettera förråden hafva vidtagits. Det tros att amiral "Germiuet inom kort kommer att erhålla annan förtroendepost. Till
hans efterträdare som chef för Medelhafsflottan har utnämnts
viceamiral de Jonquieres, f. d. marinattacbe i Berlin och senast
inspektör för torpedbåts- och undervattensbåtsfiottiljerna.
- Till den nu pågående 10 månaders kursen i marinakademien hafva 18 lieutenants de vaisseau kommenderats.
Högre matematik synes icke ingå bland ämnena i kursen.
Materiel. Den i föregående häfte omnämnda efter kollision med hamnpiren i la Pallice sjunkna undervattensbåten
Fresnel upptogs den 8 november. Det har ännu ej afgjorts,
huruvida Fresnel kan anses vara värd att reparera .
- Den i juli 1905 utanför Bizerta sjunkna och åter upptagna undervattensbåten Farfadet sjösattes för andra gången
den . 17 december 1908 och har sedermera utfört en dellyckade prof.

Österrike.
Personal. Följande ändringar i marinens personal tillkommande titlar har anbefallts: Linienschiffsfähnriche skola erhålla titeln fregattenleutnants.
De båda kategorierna linienschiffsarzt och fregattenarzt
sammanslås till en under benämning linieuscbiffsarzt och de
förutvarande korveli'tenärzte benämnas Fregattenärzte.

-
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Marineoberkommissär III · klasse kallas i stället Marinekommissär I klasse och Marinekommisariatsadjunkt III klasse
Marinekommissär II klasse.
De båda kategorierna Ingenieur I och II ~lasse sammanslås under namn af Ingenieur I klasse och kategorien Ingeuieur
III klasse skall benämnas Ingenieur II klasse.

Eskaderindelning. I tjänst varande delar af österrikiska
fiottan hafva indelats på följande sätt:
Aktiva eskadern:
Tre slagskepp at Erzherzog-klasseu, pansarkryssaren S:t
Georg, två jagare och sex torpedbåtar.

Reserveskadern :
Slagskeppen Habsburg, Arpad och Battenberg, pansarkryssaren Kaiser Karl VI, pansardäckskryssaren Zenta och
jagaren Magnet.

Material. Jagaren Hussar, som den 3 december på natten under tät tjocka gick på grund i Cattarobukteu i Dalmatien och sjönk på 14 meters vatten, anses såsom totalt förlorad.
- De tolf under byggnad varande 100 tons torpedbåtarna
skola uteslutande inrättas för naftaeldn ing,
-- De båda för Österrikes räkning å Germaniavarfvet i
Kiel under byggnad varande dykbåtarna ti ll höra samma typ
som · den tyska U I och de ryska Karp , Kambala och Karasj ,
Deplacementet och farten för resp . marschläge och undervattensläge äro 237 tons - 12 knop och 300 tons - 8,5 knop .
Aktionsradie i ytläge med 12 knops fart är 1200' och i undervattensläge med 6 knops fart 40'. Bestyckningen utgöres
af två 45 cm. torpedtuber. Besättningen består af 2 officerare,
3 underofficerare och 12 man. Säkerhetsinrättning (flytboj
med telefonapparat) finnes.

Italien.
Nybyggnad. Pansarkryssaren San Marco om 9 832 tons ,
bestyckad med fyra 25 cm:s och åtta 19 cm:s kanoner jämte
lättare artilleri och afsedd för en fart af 23 knop, sjösattes
den 20 december i CastellamarP.
- Slagskeppet A (Italiens första Dreadnought) stapelsattes samma dag å samma plats och erhöll namnet Dante
Ali ghiere.
Slagskeppsbestyckning. Bestyckningen å de nya 19000
ton s slagskeppen lär nu vara definitiv t bestämd till to !f 30.&
cm:s kanoner, med tre kanoner i hvarje torn, aderton 12 cm:&
kanoner, af hvilka 8 i torn och 10 i centralbatteri och sexton
75 mm. kanoner.
Hjälpkryssare. 14 ångare af handelsmarinen hafva genom ett kungligt dekret utsetts till hjälp kryssare. Dessa ångare hafva samtliga två prop ellrar. Deras deplacement är 7 000
a 9000 tons och farten kan uppdrifvas till 16 a 17 knop. 21
handelsångare skola i händelse af krig tjänstgöra såsom transportfartyg. Hjälpkryssarne hafva tilldelats en särskild toppHagg att användas äfven i fredstid.

Holland.
Fartygsbyggnadsprogram. Följande nybyggnadsprogram
har framlagts för deputeradekammaren:
4 pansarfartyg om 5000 tons, beräknade att göra 16 knops fart ;
»
2f>
>>
»
150 »
))
26 torpedbåtar
»
10
»
80 »
19
4 små kryssare;
3 flodkanonbåtar;
2 minfartyg och
5 dykbåtar.
))
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Dessa fartyg afses uteslutande till försvar af holländska
kusten .

Materiel. Den gamle monitoreu Heiligerlee (1543 tons
deplacement, byggd 1868) har strukits från fartygslistan.

-

81-

II. eskadern.
8. divisionen.

Slagskeppet Lousiana,
»
Virginia,
»
Ohio,
»
Missouri.
4. divisionen.

Turkiet.
Reorganisationen af flottan . Engelska konteramiralen
Douglas A . Gam b le har åtagit sig reorganisationen af turkiska
tlottan och tills vidare tagit engagement på 2 år med 75,000
francs i årlig löu .

Förenta staterna.
Eskaderindelning. Den amerikanska Atlantertlottan bar
från och med 1909 års ingång erhållit följande sammansätt.mng:
Atlantiska flottan (konteramiral Sperry).
I. eskadern.
l. !livisionen.

Slagskeppet Connecticut,
Kansas,
Vermont,
))
Minnesota.
~

))

2. divisionen.

slagskeppet Georgia,
))
N e braska,
))
New Jersey,
))
Rbode Island.

Singskeppet Wisconsin,
Illinois,
Kentucky,
»
Kearsarge.

III. eskadern.
Slagskeppet Maiue,
»
Idaho,
»
Mississippi,
»
New Hampshire.
Pansarkryssaren Montana,
))
North-Carolina.
Träng: 5 fartyg .

Fartygsbyggnadsprogram. Den nyligen afgångne sekreteraren för marinen, M. Metcalf, som till efterträdare erhållit
sin närmaste man, Thomas H . Newberry, afgaf före sin afgång ett förslag till fartygsbyggnadsprogram enligt h vilket' under år 1909 skulle sättas på stapeln:
4 slagskepp,
4 scouts (typ Salem),
10 Jagare,
4 undervattensbåtar,
3 kolfartyg,
l verkstadsfartyg,
l ammuuitionsfartyg och
2 minfartyg (ändrade äldre kryssare) .
Kostnaden för dessa fartyg beräknas till 134 millioner
dollars.
Ticlslm·ift i Sjöväsendet.

6
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Materiel. De fyra projekterad e slagskeppen tros skola få
en hufvudbesty ckning af 35 cm:s kanoner. Deras lätta bestyckning lär i hufvudsak komma att utgöras af 12.7 cm.
kanoner.
- Vid ett nyligen företaget försök med den i 5:te häftet år 1908 omnämnda Davistorped en har den na på 100 fots
afstånd med reducerad laddning genomslagit ett torpednät och
ett där bakom uppsatt stålskott. Mot samma nät hade förut
40 cm. torpeder afskjutits utan något som hälst resultat.
- Hädanefter komma de amerikansk a större stridsfartygen att erhålla en matt grå färg i stället för den förutvarande bvita.
Personal. Enligt en nyligen utgången order skall marininfanteri et ej mer såsom förut användas ombord å fartyg
utan afses för:
1 :o) gamisoner inom och utom moderlande t;
2:o) första försvar på ftottstatione r utom moderlande t;
3:o) bemanning af marinen underställda befästninga r inom och utom moderlande t;
4:o) besättning i Panamaomr ådet, och
5:o) expeditione r öfver h af vet.
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Fysiska prof.' Sekreterare n för marinen har fastställt en
del fy siska prof af h vilka officerames kvarblifvan de i tjänst är
beroend e. Regementso fficerare kunna välja följande prof att
utföra under loppet af tre dagar: ridt 145 km., gång 80 km .
eller velocipedåk ning 160 km. I öfrigt måste vaktbafvand e
officerare gå vakt om vakt under 72 timmar och chefer sekond er och navigeringso fficerare uppehålla sig på bryggan ' oafbrutet under 24 timmar. Äfven civilmilitäre r få aflägga vissa
gångpro f.
Aeroplan. Amerika nska marinen bar infordrat anbud på'
4 mroplaner, afsedda för rekognoscer ingsändamå L Minimumhastigheten skall vara 40 knop vid en bärkraft af två personer (förare och observatör). Maskinen skall kunna hålla
sig uppe i fyra timmar och medföra oljeförråd för 200' flykt.
Aeroplanen skola hafva en apparat, som tillåter dem att själf
uppstiga från vattenytan utan någon extra startflotte. Denna
apparat måste likaledes vara så beskaffad att den skyddar maskinen från att blifva våt vid nedstigning .

Argentina.
Marinstab. Det vill synas som man numera ändtligen
beslutat sig för att utvidga The General Board därhän att
dem1a institution skall kunna utföra en modern marinstabs
funktioner . Order har utgifvits att General Board skall ökas,
så att den blir bättre lämpad för stabsgöromå L Hittills har
General Board bestått af endast 7 led amöter. Hädanefter skola
däri ingå en amiral, chefen för Bureau of navigation, chefen
för underrättels eväsendet, chefen för Naval War college och
ett antal officerare af olika grader (hittills hafva endast office·
rare af commander s och högre rang kunnat vara ledamöter af
General Board) efter sekreteraren s för marinens bestämmand e.
Afven synes man hafva för afsikt att på liknande sätt utvidga
och föryngra The Board of Oonstruction .

Omkring 200 millioner kronor hafva beviljats för att
bygga två a tre stora singskepp och 18 jagare och torpedbåtar .
F artygen skola byggas i England. Denna kraftansträn gning i
fartyg sbyggnadsv äg torde bero på ett spändt förhållande till
Brasili en.
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Litteratur.
Tre sjöslag under rysk-japanska kriget 1904-1905. Marinlitteraturföreningens förlag af H. Lindberg och O. Lybeck.
Pris 3 kronor.
Föreliggande arhete har inom intresserade kretsar mottagits med den största tillfredsställelse, mindre därför att det
skulle bjuda på några nya uppslag eller påvisa några hittills
okända detaljer, men så mycket mer emedan de gjorda skilddringarue på. grund af sitt auktoritiva ursprung kunna betrak·
tas såsom ett ändgiltigt fastslående af förloppet Yid de stora
sjödrabbningarne. Som bekant hafva nämligen versionerna
därom - särskildt i hvad rör 10-augustislaget - varit flerehanda hvilket i väsentlig grad försvårat ett kritiskt studium af
sjökriget och vi hafva därför all anledning att vara våra marinattacheer i fjärran östern tacksamma för att de efter ingifvandet af dem åliggande officiella rapporter trots öfriga trägna
göromål ej undandragit sig att, på sätt nu skett, ställa sitt
vetande till en större läskrets disposition.
Mot förf:s framställning af slaget i Gula hafvet skulle
möjligen kunna göras den invändningen att en viss partiskhet däri synes hafva gjort sig gällande till japanernas förmån.
Sålunda har icke med ett ord vidrörts den odisputabla taktiska blunder, som i stridens första skede begicks af Togo , då
han från sitt fördelaktiga läge för om den ryska kolonnen
släppte denna så långt förbi sig att ej mindre än tvänne dryga
timmars skarp forcering erfordrades för återknytande af eldförbindelsen. Man har visserligen söKt bortförklara detta miss-
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grepp med en förmodan att Togo med sm manöver afsett ett
afskärande af ryssames reträtt till Port Arthur, men om en sådan i själfva verket ingått i Witthöfts planer, hvarföre skulle
den då ej hafva satts i verket vid japanska hufvudstyrkans
upptäckt. Att å . andra sidan karaktärisera utgången af denna
strid såsom ett taktiskt nederlag för ryssarne, synes ej befo·
gadt i betraktande af att faktiskt intet ryskt fartyg blef af fienden uppbringadt; att det däremot för dem utmynnade i ett
strategiskt nederlag inrymmes gärna, hvilket emellertid mindre berodde på några upphöjda egenskaper hos de japanska
befälhafvarne än så mycket mera på motsvarande defekter hos
de ryska.
Det dubbla olycksskott, som i stridens elfte timme beröfvade Cesarevitch ledningen af såväl amiral som roder, utgör i sanning, med hänsyn till de paralyserande verkningar
det medförde, ett kraftigt väckelserop till en !war befälhafvare
att, inn an tiden är försuten, på det noggrannaste inviga vederbörande underlydande i sina planer och så att säga i dem ingjuta sin taktiska anda. Med en sådan olycka som den, hvilken ötvergick Witthöft, måste man nämligen alltid räkna, i
all synnerhet vid tillämpande af en taktik, som förutsätter
flottan s ledande mec1elst flaggskeppet och hvilken sålunda gifver en säker och värdefull anvisning på hvar högste befälhafvaren i själfva verket kan träffas.
Genom beskrifningen öfver kryssareslaget den 14 augusti
hade man hoppats att få se den slöja lyftad hvilken alltjämt
hvilar öfver de omständigheter, som kunnat förmå Kamimura
att afbryta en strid på hvilken med små egna risker så mycket synes hafva varit att vinna. Härutinnan stå vi emellertid
på S'lmma ståndpunkt som tillförne. Förf:e hafva förgäfves
sökt komma till botten i denna omdebatterade fråga och få
lifven de nöja sig med hittills gängse suppsositioner om koloch ammunitionsbrist, huru ohållbara dessa i och för sig själf
än må vara. Hemligheten synes ligga väl förborgad i det japanska sjöministerietl
Af särskildt intresse i skildringen af denna strid är fram-
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hållandet af de manövrer som Jessen i själfva verket utförde
för att i det längsta skydda Rurik, sedan detta olyckliga fartyg genom l'Odrets låsande förlorat sin manöverförmåga, omstänrligheter som hittills torde vara endast ringa beaktade.
»Ett påfallande taktiskt fel begicks af ryssam e», säga
för:e, »då de gjorde den successiva gir åt styrbord, genom hvilken Rurik blef utsatt för fiendens koncentrerade eld•. Däri
instämmes gärna, men borde ej i detta sammanhang hafva
.framhållits det vida gröfre taktiska fel, som representeras af
Ruriks insättande som slutare i en kolonn, hvars micHelfartyg
han själffallet bort vara?
Förf:s behandling af krigets väldiga slutdrama, 'fsushimaslaget, är synnerligen förtjänstfull och höjer sig genom öfverskådlighet ocb, måhända ej minst, genom ett omdötpesgillt afskiljande af tyngande detaljer, betydligt öfver hvad som rörande denna drabbning bittills presterats på svenska språket.
Det synes emellertid, som om ett försök att grundligare än
bvad som varit fallet analysera Rojestvenskys taktiska manipulationer under de timmar som närmast föregingo sammandrabbningen den 27 maj ej hade varit ur vägen. Ty icke
skall man väl nödgas tro att den högste befälhafvare, hvilken
dter en halfårdig beredelsetid ändtligen står i begrepp att slå
det slag som skall rädda krigsledningen från fullständig bankrutt, företager en enda rörelse som ej är grundad på den om8orgsfullaste taktiska beräkning l
En i sammanhang med skildringar från rysk-japanska
kriget ofta upprepad sanning tränger sig vid studiet af »'l're
sjöslag» med större kraft än vanligt på läsaren: det var sin
flottas dugliga bemanning Japan i första rummet hade att tacka
för sina framgångar till sJöss. »H vad betycler väl skeppet mot
dess besättning?» säger Gasselman i Bre f från en vandrande
sJoman. »Tag det bästa fartyg du känner - ju st.örre ju
bättre med en oöfvad besättning och gif mig det sämsta
du känner af lika slag med öfvade officerare och . goda matroser och vi skola snart byta skuta antingen du vill eller ej .
Sätt du en skarp sabel och en laddad pistol i handen på en
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som aldrig förr varit i sadeln och gif honom i den andra tyglarne på en eldig häst och du skall få se om ban icke snarare gör sig saker till själfmorrl än han skadar sin nästa till
lif och lem».
G. U.
Les Flottes de combats en 1909 af Gommandant de Balincourt, Berger-Levranit & C:s förlag, S:e årgången är utkommen och är den utgifven efter alldeles samma program som
sina föregångare .
De nya tyska slagskeppen beskrifvas såsom försedda med
12 st. 28 cm., 12 . st. 17 cm. och 8 st. 8,8 cm. kanoner. De
nyaste japanska slagskeppen sägas få 12 st. 30,5 cm., 18 st.
15 cm. och 12 10,2 cm . kanoner. De nya italienska slagskeppen skola erhålla 8 st. 30,5 cm. kanoner uppställda i dubbeltorn å samma däck men ändå så anordnade att alla åtta kunna
skjuta åt samma sida . I företalet framhålles att alla fartygstyper förstoras och allt växer, så det undras, om det skall blifva
finansern as eller varfvens förmåga, som kommer att bilda
gränsen.
Taschenbuch der Kriegsflotte för år 1909, 10:e årgången,
pris 4,50 mark har äfven utkommit och skiljer sig, hvad uppställni ngen angår, i intet afseende från förra årgången.
Denna krigsalmanacka är fortfarande bland de allra bästa
och i förhållande till priset torde man kunna säga att ingen
öfverträffar densamma.
Angående de under byggnad varande tyska slagskeppen
och kryssarue äro fortfarande inga detaljer publicerade och i
följd af denna hemlighetsfullbet bar tabellen öfver det tyska
fartygsartilleriet uteslutits, ty, såsom det säges, med de nya
fartygen införes nytt artilleri.
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(Dnn 5/2 1909.)

Karlskrona rekrytafdelning.
Afdelningschef: kom.-kapt. af l. gr. Peyron.
Flaggadjutant: kapten J acobi.
Stabsingenjör: mariningenjören af L gr. Ekström.
Stabsintendent: marinintendenten af 2. gr. Ryden.

Pansarbåten Oscar Il.
Fartygschef: kommendörkapt. af l. gr. Peyron. 1 )
Sekond: kapten Krook 3 ).
Officerare: kapten Brodin (instr.-off. i befälskurs).
löjtnant l\L E. Giron.
Kaller man.
underlöjtnant Calissendorff.
Enell,
Muhl,
reservunderlöjtnant Lundgren,
Branten berg.
Fartygsintendent: marinintendenten af 2. gr. Ryden.

Pansarbåten Tapperheten.
Fartygschef: kommendörkapt. af 2. gr. Feychting.')
Sekond: kapten von Horn!)
Officerare: löjtnant Ekeroth,
Lundqvist,
underlöjtnant Ulff,
Björklund,
Hamilton,
Skarin.
Fartygsingenjör: ex. marining. Stålberger.
l<'artygsintendent: marinunclerint. Gynther.
') Tillfälligt frånträdt befälet elen 1 /2 1909.
12
/12 1908.
) Tillfälligt frånträclt befälet den
3
) Tjänstförrättande fartygschef från den '/• 1909.
4
12
) Tjänstförrättande fartygschef från den
/ 12 1908.
2
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Pansarbåten Manligheten.

Pansarbåten Oden.

Fartygschef: kommendörkapt. af 2. gr. L. P.
Sekond: kapten Meister").
Officerare: löjtnant vVahlström,
Nu ma,
underlöjtnant Angelin,
Lindström,
Laurell,
Afzelius.
Fartygsingenjör: ex. marining. Samzelius.
Fartygsintendent: marinunderint. Rheborg.

Hamilton~,.

Fartygschef: kommendörkapt. af l. gr. Lannerstierna').
Sekond: kapten Grafström').
Officerare: kapten vVester (instr.-off. i befälskurs).
löjtnant Ström,
Svenonins,
underlöjtnant Ekstrand,
Wetter,
Granströ m,
Odqvist.
Fartygsintendent: marinint. af 2. gr. Carlson.
Fartygsläkare: marinläkaren af 2. gr. Boström.

Pansarbåten Thor.
Fartygschef: kommendörkapt. af 2. gr. Thurdin 2).
Sekond: kapten von Sydow 4 ).
Officerare: kapten Carlson-Schenström,
löjtnant Ottosson,
Frick,
underlöjtnant Hillman,
Bag er,
Spens.
Fartygsingenjör: ex. marining. Zetterström.
"Fartygsintendent: marinunderint. Larson.
Fartygsläkare: marinläkaren af 2. gr. Evander.

Pansarbåten Niord.
:Fartygschef: kommendörkapt. af 2. gr. Lidbeck').
Sekond: kapten Lagercrantz').
Officerare: kapten Christerson,
löjtnant Burman,
Rosen,
underlö jtnant Öberg,
Uggla,
Hallström,
Lindgren.
Fartygsintendent: marinunderint. Brisman.

Logementsfartyget Eugenie.

Logementsfartyget Stockholm.
Fartygschef: kommendörkapt. af 2. gr. Eneström .
Officerare: kapten Sylvander,
löjtnant Krook,
Schollin,
B ou ven g,
Ellsen,
underlöjtnant Asplund.
Fartygsintendent: marinint. af 2. gr. Dahlgren.
Fartygsläkare: marinläkaren af 2. gr. Lundberg.

Stockholms första rekrytafdelning.
Afdelningschef: kommendörkapt. af l. gr. Lannerstierna.
Flaggadjutant: löjtnant Oleve.
Stabsingenjör: marining. af l. gr. Åkermark.
Stabsintendent: marinint. af 2. gr. Carlson.
2

)

4

)

Tillfälligt frånträdt befälat den 12 / 12 1908.
Tjänstförrättande fartygschef från den 12 /t• 1908.

Fartygschef: kapten Norrman.
Officerare: kapten Svinhufvud,
löjtnant Kilman,
underlöjtnant Dyrssen,
Olsen.

Stockholms andra rekrytafdelning.
(Fr. o. m. den lfijz 1909).
Afdelningschef: kommendörkapt. af l. gr. Broman ..
Flaggadjutant: kapten Braunerhielm.
Stabsintendent: marinint. af 2. gr. Pravitz.

Pansarbåten Göta.
Fartygschef: kommendörkapt af l. gr. Broman.
Sekond: kapten N orselius.
1
)
2

)

Tillfälligt frånträdt befälet den 12 /12 1908.
Tjänstförrättande fartygschef från den 12 /12 1908 ..
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·Officerare: kapten von Fieandt.
löjtnant Arnberger.
Lindb erg.
Fartygsintendent: marinint. af 2. gr. Pravitz.
Fartygsläkare: marinläkarestip. Johansson.

Pansarbåten Thule.
Fartygschef: kommendörkapt. af 2. gr. af Ugglas.
Sekond: kapten Prytz.
·Officerare: löjtnant Simonsson,
Dahlbeck ,
von Hofsten.
Fartygsintendent: marinunderint. Aurell.

Logementsfartyget Eugenie.
Se Stockholms första rekrytafdelning.

Öfriga fartyg.
Pansarkryssaren fylgia.
Fartygschef: kommendörkap t. af l. gr. H. vV. Hamilton .
Sekond: kapten K. A. Posse.
·Officerare: k apten Lindblad,
Stackell,
Jahnke,
löjtnant Osterm an,
Carls on-Fevrell,
underlö jtnant S. Rudberg,
Sjöberg,
Grön berg,
Torelius,
Warfvinge,
B lix.
Fartygsingenjör: marining. af l. gr. Knös.
Fartygsintendent: marinint. af 2. gr. Lilj a.
Fartygsläkare: marinläkaren af 2. gr. Almr oth.

Kanonbåten Svensksund.
Fartygschef: kapten Liljencrantz.
Officerare: löjtnant vVijkmark,
\ Verner.

Undervattensbåten Hvalen.
(Från tid, som framdeles bestämmes.)
Fartygschef: kapten li!Iagnusson.
·Officer: löjtnant von Heidenstam.

