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Arsberä
ttelse

bestyckning och beväpning
år 1906.
Af ledamoten J r. Ericso11.

(Forts. från G:c häftet 1906, sid. 24.)

Engelska ilottan har i allmänhet icke haft tur med sina Trådkano-svåra trådkanon er. Som bekant har ett stort antal 30,5 cm.
ner.
sådana kanoner L 35 Mark VIII, som utgöra Lmfvudbestycknin g vä 15 af de nyare slagskepp en blifvit under senaste tiden
{)användb ara, därigenom att det inre kärnröret efter endast ett
fåtal skott med stridsladd ning erhållit sprickor eller fått mynningen afsprängcl. Liknande erfarenhe ter hafva gjorts å några
30,5 cm. kanoner L JO 1\Iark IX, å 23,± cm. trådkanou er och
till och med å de nya 16,2-1 cm. kanonerna L/50.
Att dessa »missöden», särskilclt i betraktand e af att man
i England ingått för att utesluta det medelsvår a artilleriet å
slagskepp en, äro högst allvarliga, är tydligt. Visserlige n kan
det inre tunna kärnröret utbytas och ersättas med nytt, men
·und er den tid af i:lera måuacler ett sådant arbete kräfver, är
fartyget ick0 i stridsfärd igt skick.
'reoretisk t taget skulle on kanon af viss godstjockl ek och
byggd af flera bandlager kunna uthärda största inre tryck, om
antalet band vore oändligt stort. Då en dylik kanon icke är
möjlig att framställa~ har man sökt att med trådkonstr uktionen komma idealet nära, genom att på ett eller två tunna
kärnrör linda ståltråd lag på lag med sådan spänning, att vid
Tidskrift i Sjöväsenclet.
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skottlossningen de olika lagen i samrna grad deltaga i motståndet mot gastrycket. På en engelsk 30,5 cm. kanon pålindas sålunda nära 190 km. tråd; vid mynningen är lagens antal 14 och detta antal växer bakåt, så att de bakersta lagen
är 7ö. Mer än 25 procent af kanonvikten utgöres af tråd.
I verkligheten torde ändamålet med trådkonstruktionen
knappast uppnås, ty trådkanoner erbjuda icke större motståndsförmåga än de smidda eller gjutna med samma godstjocklek.
Orsaken till att man i England envist fasthåller vid trådsystemet lärer vara, att man anser att det använda materialet lämnar mycket stora garantier för att vara af yppersta beskaffenhet, under det att de massiva stålblocken i sitt inre lätt kunna
gömma svåra felaktigheter; likaså kunna elasticitet och hållfastbet hos materialet vinnas i högre grad än hos de smidda
eller gjutna kanonerna .
Däremot torde kunna erinras att en omsorgsfull smidning eller en på rätt sätt utförd gjutning i samband med tillförlitlig materialprofning af kärnrör och mantlar gifver lika
god garanti för ett godt, felfritt material som tråddragningen,
vid hvilken senare utan tvifvel påkänningar kunna uppstå,
hvilka försvaga materialet i så bög grad, att det vid skottlossningen brister. Vid tillverkningen är det svårt att åstadkomma den erforderliga spänningen i tråden , hvarjämte fästundet
af trådtindarna erbjuder svårigheter. En skada i trådlindningen kan också hafva till följd hela systemets upplösning.
Och vidare, trådkanonerna äro svaga mot böjning, hvilket icke allenast förminskar deras lifslängd utan äfven vid
skjutning åstadkommer vibrationer, som hafva ett ogynnsamt
inflytande på träffsäkerheten.
slutligen innebär konstruktionen möjligbet att föranleda
krevader i loppet, - - af de sexton 30,5 cm . kanoner, som å
de japanska fartygen deltogo i slaget den 10 augusti 1904 säges sju hafva blifvit under drabbningen obrukbara på grund
af dylika krevader . Orsaken härtill har förklarats på följande sätt:

Vid
" . t a f värf "] ' skottlossningen
l
..
. förlänga sig kärnrören nago
men ; o ]Ce~1 bara: bh:, att de i närheten af de små ansatsern a (.), bv!lka ~afva till uppgift att förhindra denna förlängmng, hoptryck as. När nästa skott aår he ·_
'
das pr~]e
· kt'1len VJ·d det sammandragnab stället,
'
J
roret tander och krevad i loppet inträffar.
'
~ nd.er projektilens rörelse i loppet påfrestas af krutgasen endast de delar af kärnr~ret, som befinna sig bakom styrmedlen. I
vlss mån gifva därvid den påfrestade delen af
k~rnröret och däromkring pålindade partier af
'
traden vika, hvarigtmorn påkänningarna i vap1
:1et komma stötvis och sålunda olämpligt; härIgenom orsakas slitningar i trådlagren och framkallas möjligheter för trådens bristniiw. Är
d~rvid kärnröret tunnt, så sammanpres:as det
etter skottlossningen af de med stor kraft sig
momentant fJädrande tråellaaren och erhåller
sålunda utefter hela sin län;d en något mins~md kahber. ,Vid nästa skott måste projektllen pressa t:ilg fram genom det hoptryckta
loppet, hvarvid sprickor och repor lätt kunna
1
uppstå, hvilka naturligtvis i hög grad förminska kanonernas lifslängd. I dubbelt afseende
äro således de tunna kärnrören olämpliga.
Japanerna, som hålla före, att deras svåra
'
kanoner icke tåla mera än 100 a 120 skott
utan ombyte aE kärnrör, lära under kricret ojort
allt för att skona dessa kanoner, hvillm regel varit af trädkonstruktion .
f'..
Engelska fiottm~, s~m afser en reservkanon för lwar
Jarde kanon, anser s1g pa grund af erfarenheterna frän kriaet
(och kanske äfven från egna fredsöfningar) behöfva böja an~a
let af dylika kanoner.
Inledningsvis
den stora utaåncrshastio·het
son1 B rowns seg·
e h oll't
'd
.omnämndes
.
b
b
b
)
r a 1 s Vl profsk]utnmg med Browns segmenttrådkanon.
m enttråcl-

l
l

.
..

l

l
l'
l
l

l
l

l

i

kanon.
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Det karR.ktäristiska i konstruk tionen är, att ett af kromstålstäng er med trapezfor rnad genomsk ärningsy ta bildadt rör
utgör kärna för kanonen . Denna knippa stänger sammanh älles vid mynning en al påkrym pta stälringar_ Mellan dessa båda
ringar pålindas rnndt röret ståltråd med kvadrati sk genomskärning och 3,6 mm. sida med en viss spänning omväxla nde
från höger till vänster. Därpå utsvnrfv as loppet och i den
med gas uppvärm da kanonen införes först en tunn hylsa för
krutkam maren och därefter en något tjockare dylik utgörand e
loppets re[tlade del; båda hylsorna fasthälla s efter arsvalnan det af det därvid uppkom na mellantr ycket mellan hylsor och
stänger. Ofvanpå trådlindn ingen påkrymp as band ocb mantlar. Ändamå let med segment stängern a lärer vara att förhindra kanonen s böjning under skjutnin g, hvarigeu om andra trådkanoners svaghet i detta afseende skulle bortelim ineras. Dessutom säges tillverkn ingen vara lätt och likaså kontrolle n af
det använda materiale t.
Det synes dock vara en svaghet i konstruk tionen, att
kärnröre t är uppdelad t i två delar, hvartill kommer, att .segmenten icke deltaga i motstånd et mot de tangentie lla påkännmgarna .
Försöksv is bafva trädlagre n utbytts mot stålbleck , som
upplinda ts ä käruröre t. Vinsten säges vara ökad hållfasth et
i längdled ; däremot erhålles i\:ke lika hög elasticite tsgräns, som
vid ståltråd och pålindni ngen är svår att utföra.
nordning ar
För att förekom ma bakflam ma vid öppnand et af mekan"J.ot bak- nismen efter skottloss ningen har man sökt vidtaga anordnin
fiamma. gar a f ol"k
1 a sl ag.

Sålunda finnes af ursprung ligen amerikan sk konstruk tion
en genombl åsuingsa pparat, afsedel att genom mynning en utblåsa i loppet kvarståe nde gaser; apparate n är anordnad på
följande sätt:
Från en centralt belägen högtryck saccumu lator föres luft
genom en tryckreg ulator till röret (a), hvars bakre del är böjlig, och som medfölje r kanonen vid dess rekyl. Detta rör är
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fästadt till ventilhuset (b), hvaruti skjutventilen (c) är rörlig.
Vid stängd mekanism står luften på förbi ventilen (c) och
fyller den mindre luftbehållaren (d), som är fästad vi d kanonen och medföljer denna vid rekylen. Då mekanismen öppnas, föres ventilen (c) åt sidan, så att behållaren (d) afstänges
från röret (a), men sättes i förbindelse med luftkanalerna (f),
hvilka utmynna i tvänne diam etralt mot hvarandra liggande
släta sektorer af kammarskrufv en. Därvid rusar den i behållaren (d) befintliga luften in i loppet och blåser ut gaserna.
Ventilen justeras -så, att blåsningen börjar, så snart tätkakan
lämnat tillräcklig öppning i tätläget
Då mekanismen stänges, afstänger ventilen (c) förbindelsen mellan kanalerua (f) och behållaren (d), som åter fylles till
nästa skott.
Konstruktione n har varit tillämnad för 15 cm. ss. k. M/03,
men torde på grund af patentförhållan den icke komma att anskaffas.
A engelska fartyg användes en genomblåsning sapparat af
närstående utseende.

atordning .mol &aijlantma .

j sedd

upJ>ijr.I nj

Efter hvarj e skott insprutas
af vatten och luft.

kammaren en blandning

Apparaten, som genom en lina (a) står i förbindelse med
kanonen, följer dess elevation, så att munstycket (b) alltid kommer mic1t för kammarens öppning. Påsläppningen sker förmeC!elst kranen (c).
Kanonernas eldhastigbet är i mycket bög grad beroende Riktmedel.
af anordningarna för riktningens verkställande. rrill följd häraf söker man öfverallt vidtaga sådana åtgärder, att tiden för
riktningens utförande skall kunna blifva så kort som möjligt,
hvarvid bland annat uppställes som fordran, att vizirlinjen
hela tiden under laddandet skall kunna hållas på målet, på
det att skottet må kunna affyras omedelbart efter kammarens
stängande.
För kanoner af så stor kaliber, att ammunitionen införes
med användning af ladC!bord, hopkopplas detta med kanonen
QCh följer jämte sättaren under ladd andet dennas rörelse; riktmedlen äro därjämte försedda med friktionskoppli ngar eller
autom atiska bromsar för att påfrestningen under rekylen icke
skall blifva för stor.
För kanoner uppställda i dubbeltorn har man uti en del
marin er, då det icke är möj]jgt för en person att samtidigt inställa uppsättning samt verkställa böjd- och sidoriktning äfvensom affyrning, gjort följande arbetsfördelnin g:
tornet hålles hela tiden sidoriktad t på målet af tornbefälhafvaren;
vid hvardera kanonen håller kanonkommend ören kanonen
höjdriktad och affyrar skottet, då kanonen i höjdled bär på
målet;
hvardera uppsättningen inställes af en därför uteslutande
afsedel man.
Mellan de be,da kanonerna är tornbefälhafva rens plats
och i hans huf finnes ett kikaresikte. Som detta sikte endast
afses för sidoriktningen , står det icke i förbindelse med kanonerna. Det har anordningar för inställning af sidasättning och
är vridbart omkring en horizontel axel för inställning efter
målets höjdläge.
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Allmänt användes numera, såsom inledningsvis omnämndes, äfven för svåra kanoner oberoende siktlinje, bYarigenom
den riktande frigöres från omsorgen att inställa uppsättningen.
Iden är följande:
Kanonkomm8ndören bringar genom vridning å höjdriktningsanordningarna siktlinjen i rätt höjdläge. Uppsättningsinställaren bringar genom vridniug af en afståndsratt kärnlinjen att med siktlinjen bilda mot afståndet svarande elevationsvinkel. Detta senare kan göras samtidigt med eller oberoende
af kanonkommendörens manipulationer.
Den oberoende siktlinjens fördel är att siktliujen icke
rubbas, därrör att afstånd och uppsättning ändras, enär för
sådan ändring en bart kanonens elevationsvinkel behöiver ändras.
För att förenkl a riktaneJet af kauoner uppställda i enkeltorn användes en i tornet anbringad rörlig spak (af ungefär
det utseende, som fig. angifver). Denna spak kan röras i såväl höjd- som sidled omkring tappen er) och med dessa rörelser följer såväl kanonens höjdriktning som tornets sidovridning; spaken har därjämte ett pistolhandtag försedt med af~
tryckare.

T

Genom användande af hydraulisk kraft erhålles en mycket jämn och mjuk rörelse vid riktningen, som utföres särdeles lätt.
Tornsik te.

I amerikanska flottan har pröfvats ett nytt sikte, »lVIustins.
tornsikte», konstrueradt för att undvika det stela parallellsystemet, sikthufvar i torntaken och siktbål i frontpansaret. Det
nya siktet lärer komma till användning å de nya slagskeppen
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där i stäf riletningen det iure 30,5 cm. kanontornets kanoner
skjuta rätt öfver taket på det utanför stående tornet.
Siktet består af en prismakikare, hvars optiska axel är
tvänn e gånger bruten i rät vinkel. Det är fästadt vid lmnonen s tappcentrum och utgår därifrån genom en urtagning i
tornets sid o pansar. Stati vet, som uppbär kikaren, är starkt
och enkelt samt vridbart kriug tuppcentrum; det bar en bakåt
gående arm, lwars inre del är förmedelst en »Skifva» lagrad
i en båge å rekylmanteln; denna båge är försedd med afståndsgradering. OEvanuämnda arm är äfven i harizontal led rörlig kring sitt läge vid tappcentrum, hvarvid den inre delen
förfiyttar sig utefter en sid sättningsskala å »skifvan».
Alla delar af siktanordningen äro så starka, att den genom sidapansaret utskjutande delen af siktet kan förstöras
utan att öfriga delar skadas. Och om kikaren skadas, så f-Innes för hvarje sikte en reservkikare, som, på förband justerad,
hastigt kan apteras i den skadades ställe. Två eller tre olika
först oringar kunna med siktet erhållas. Siktet är försedt med
belysningsanordningar i likhet med våra kikaresikten för använd ande under mörker.
Som bekant äro kikaresikten införda å våra l:a klass
pansarbåtars svåra och medelsvåra kanoner, där de visat sig
så förträffliga, att det väl endast är en tidsfråga, när äfven
öfriga kanoner därmed förses. Å de förut använda siletanordningarna är principen för siktlinjens uppfattning oriktig. Ögat
kan nämligen icke samtidigt uppfatta 3 föremål, hvilka befinna sig på så vidt skilda afstånd från detsamma som sikte,
korn och mål.
Man sökte visserligen förminska olägenheten häraf genom
att ersätta siktet med en skifva med ett ruudt hål uti, genom
hvilket den riktande ser, då han lägger korn och mål ens.
Men syftemålet vanns icke fullständigt förr än kikaresikten
kom mo till användning.
Två metoder användas vid dessa sikten för att eliminera
olägenheten af skillnaden i afstånd mellan ögat och målet å

Kikaresikten.
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ena sidan och mellan ögat och kornet (hårkorset) å den andra
sidan. Antingen ordnas linserna så, att det som sikte och
korn tJänande hårkorset i kikaren utprojicems på oäudligt afstånd och sålunda praktiskt taget sammanfaller med målet;
eller ock ordnas de så, att en verklig bild af målet uppkommer i kikm'en i samma plan som hårkorset.
Efter den senare principen äro de hos oss använda Zeisskikarna konstruerade.
Kikaresiktena upphäfva sålund a olägenheten af ögats
bristande ackomodationsförm åga, de gifva E.n klar och förstorad bild af målet, hvarigenom vapnets ballistiska egenskaper
väl kunna utnyttjas samt reducera siktlinjens längd och möj·
liggöra därigenom bättre skydd; å andra sidan inskränkes i
någon mån synfältet, hvarjämte glasen kunna, om de smutsas
af krutgas eller dylikt, försvåra riktandet. Fördelarna upp·
väga dock betydligt olägenheterna.
För att skjutresultaten skola blifva tillfredsställande, måste
kikaresiktets optiska axel vara parallell med käruliujen, då
uppsättningen står på O-läge. Härför måste erforderlig justering kunna ombord genom lättvindliga anordningar verkställas.
Här nedan må anföras några synpunkter vid bedömandet af kikaresikten.
1. Förstoringen bör icke vara mer än 2 eller 3 gånger;
1
afståndet till målet synes då vara förminskadt till 1 / 2 eller / 3
och en större förstoriug tröttar ögat.
2. Verkliga synfältet bör vara så stort att den riktande
under rullning icke förlorar målet ur sikte. Omkring 12 gra·
der bör härför vara tillräckligt.
3. Ljusstyrkan bör för att kikaren skalllämpligen kunna
användas äfven nattetid vara omkring 50.
4. Den definierande förmågan bör för att tillfredsställa
anspråken på kikareus klarhet och skärpa icke uppgå ti ll mera
än omkring 12".
Pumpverk.

För att framskaffa ammunitionen från durk eller langningsrum till kanonen börjar man numera använ da s. k.
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äro, att de lämna
ezenskaper
~
.
pumpver k , l1v1·lk as utma··1·ka11de
en mycket hastig ammunitionstillförs el och att de medgifva
..
myck~t små dimensioner å langningstrumman .
I torn ställ es langningstrumman snedt och dess ofre" del
utmynnar bakom kanonen. Uti trumman befinner sig en st~ng,
som sträcker sig utefter trummans hela längd och kan roras
upp och ned förmedelst hydraulisk eller elektr~ sk kraft ett kor··
tare stycke. På denna rörliga stång befi nna s1g ett antal klackar, s~m af fjädrar tryckas inåt trumman. Uti" den fa~ta langnino·strumman finnas på hvardera siclan om stangen liknande
fjä~:aude klackar parvis anordnade. Uti durken införes amm~
nitiouen i trumman, stången höjes ett stycke, så att ammum·
· tionen lyftes till närmast ofvauför varande klackpa~· i trumma~,
därefter sänkes stången ånyo, fattar nästa projektil, som mfores från durken i trumman, hvarpå vid nästa höjning af stången den först införda ammunitionen höjes ytterligare ett ste~
och den andra ammunitionen intager den förras plats. Da
trumman vfil är fylld, kräfves endast en hel kort förtlyttning
af ammunitionen mellan h varje skott.
Langningstrumman afslutas stundom upptill af ett kring
€D axel rörligt lad d bord; så snart patronen eller laddmngen
kommit upp i detta, kan hissen ej röras, hvilket icke häller
kan ske, då lacldbordet är svängdt i horizontal ställning.

Kanoners uppställning m. m.
Utan tvifvel har knappast något und er de senare åren
byggdt slagskepp väckt så allmäut intresse med hänsyn till
såväl bestyckning som bepansring som Dreadnought.
Som bekant ha fva de engelska myndigheterna vid armerin gen af detta fartyg a1ldeles uteslutit medelsvårt artille~'i fö.r
att i stället erhålla en enhetskaliber att an vänd a i ren artillerlstrid och dessutom endast småpjäser att använda mot torpedfartyg och dylikt. I engelska fackticlskrifter, där motiv för
denna bestyckning fram bäras, säges det att mycket stora fö~
delar därm ed vunnits. Så h ar genom enhetskalibern arnmum-
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tianstillförseln vid tornens bas blifvit föronklarl och säkerhet har vunnits, att det svåra artilleriet kan användas intill
stridens sista skede genom den stora ammunitionstillgången .
Genom att välja en stor enh etskaliber bar man tillförsäkrat
sig möjligb eten att fullt utnyttja de moderna siktanordni ngarna
och att skjuta på de längsta striclsafstånd . Men det är icke
nog att kunna skjuta och träffa målet, resa nn era r man, målet
måste också förstö ras; v ch bärför edord ras icke blott stor anslagshastighet utan ock stor ma ssa hos projektilen. Och därför har den för närvarande största såsom lämplig anseelda kahbern blif'vit vald.
I samma mån som antalet kanoner minskas, blir det ock
n?clvändigt, att hvarj e kanon erhåller så förd elaktig uppställmng .och så stora bestrykningvinklar som möjligt och man
har a Dreadnought sökt vinna detta genom att ordna si'L att
s~örre procent af kanonerna ä n vid bittills använda uppställnmgsformer kunna skjuta åt båda bredsidorna. Härvid har
största svårigheten varit att bereda erford erligt utrymme för
tornkon struktionernas nedre partier och för de vid deras fot
belägna durkarna i de fall, då de iukräktat på pannors och
rnaskiners vanliga plats. Italienarne lära ans e sig kunna lösa
detta spörjsmål på så sätt, att sex dubbeltorn med 30,5 cm.
kanon er ställas i fartyge ts medelliuje med durkar och pa 1111 rum omväxlande. De amerikanska slagskeppen erhålla i fartygets medellinj e två dubbeltorn i olika våningar vid hYarän de .;vttre ' hvari no·edera stäfveu, med de in re tornen höare
b
nom stäfeJd kan erbi'Lllas från fyra ocb bredsid eeld från samt~iga åtta kanoner. P å Dreadnought har frågan lösts på fölJande sätt. På backen befinner sig ett dubbeltorn i. fartyo·ets
medellinje och tämligen högt öfver vatte nytan. På bva~'clera
sidan om detta en våning lägre och något akterl igare befinner
sig ett dubbeltorn; och för att kanonerna i dessa torn skola
kunna skj uta rätt föröfver , är backeu afskuren, så att ett slags
embrasyrer bildas. Samtliga dessa sex kanon er kunna således
teoreti skt taget, deltaga i strid rätt föröfver och fyra a f d en~
i bredsida. Akter om förenämnda torn befinna sig i fartygets
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meddellinje två dubbeltorn, det ena långt akter om det andra,
m en å samma däck. Enelast från det ena a f dessa kan skjuta s rätt akter öfver, men det andra säges hafva stora bestrykningsvinklar.
Vid strid akter öfver kunna praktiskt sedt högst fyra kanoner insättas i elden.
Dreadnought kan såleLles i bredsidestrid använrla 8 af
sina 10 stycken 30,G cm. kanoner; och man beräknar på den
grund att detta fartyg, som bar förmånen af större fart än
n ågot mmat lands slagskepp, skall kunna utkämpa strid pi'L så
1ånga håll, att endast de gröfsta kanonerna däri kunna deltaga. Och då, säger man, är Dreadnought likvärdigt med två
af de kraftigasto hittills b,vggrla slagskepp.
J\Ien å Dreadnought bar man genom att afstå från det
medelsvåra och mera snabbskjutande artilleriet också frånsagt
sig ett artilleri väl lämpadt att inleda striden meu on skur af
proj ektiler, h var och en i stånd att åstadkomma eldsvåda, skada
öfverbyggnader, torn, skorstenar och dylikt och där ett stort
antal träffar är så väl ägnadt att sprida förvirring l>land fienden s besättning och att verka förstöraucle inom stora delar af
h ans fartyg utan att därför verkan af hvarje träff i och för
sig behiifver vara öfverväldigan de.
De senast planerade tyska slagskeppens fjorton 28 cm.
kanoner i 7 clubbeltorn lära få en uppställning liknande elen
å Dreadnought, med två clubbeltorn å hvarje sida bordvarts,
således tio kanoner per bredsida.

Skjututbildningen.
Inom engelska Hottan lägges som bekant utomordentligt
stor vikt vid skjututbildningen och uneler senaste året har upprättats en ny befattning, inspector of target practise, hvars
fö1·ste inneha[ vare, amiralen sir Percy Scott, redan lärer i h ög
grad bidragit till skjutskicklighetens uppdrifvanrl.e. Denne inspector utgör en slags mellanhand mellan amiralitetet och ftot.t en; hans uppgift är att så vid t sig göra låter närvara vid
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flottans skjutningar och därvid med hänsyn till såväl skjutförfarand et som eldens led nin g samla erfaranhete r, hvilka därpå
ofördröjlige n och enhetligt tillgodogöras hela flottan . Den direkta skjututbildn in gen ledes dock af vederbörand e eskaderoch fartygschefe r, h vilka härför erhållit mycket stor frihet med
hänsyn till a u vändandet af öfn ingsammun itiou. Särskild t anses skjutning på långa håll hafva stor betydelse och skjutöfningar bedrifvas härför å afstånd upp till 7 200 meter. Vid
skolskjutning har man, liksom i vår flotta, i u gått för an vändning i allmänhet af så stora mål och så korta a fstånd att praktiskt taget samtliga rät.t riktade skott böra falla inom målet.
stridsskjutn ingar i formering och under klart skepp till drabbnino-b äro sedan 1906 införda och sker därvid ledningen af
hvarje fartyg från stridstornet Fartygen inom eskadern eller
divisionen styra i kolonn i ledarens kölvatten och erhålla från
denne signaler angående kurs samt eldens öppnande och afbrytande.
För att uppdrifva intresset för skjutningar na offentliggör amiralitetet resultaten af såväl täfliugs- som stridsskj utningar, hvilka resultat äfven anslås å samtli ga fartyg inom
flottan. Vidare utdelas penningebe löningar och utmärkelser
för de bästa skjutresulta ten och slutligen har man fö rklarat
sig ämna vid bedömande t af högre officerares lämpli ghet till
befordran taga hänsyn till de skjutresulta t, som af dem kommenderade fartyg eller styrkor uppnått.
I skjutskolan gifves oHicerarne särskild utbildning såsom.
observatöre r och att man i engelska fiottan tillmäter dessa
observatöre rs utbildning stor betydelse framgår af en order,
som utgafs på en af eskadrarna förra sommaren: »För att
o·ifva artillerioffic erarne och Observationsofficerarne å fartygen
b
ofta tillfäll e till öfning, skola de om möjligt vara närvarande
vid eskaderns samtliga fartygs skjutningar» .
Äfven i franska f-lottan tillmätes utbildninge n i skjutning
på långa afstånd stor betydelse. För att i möjligaste mån göra
dylika skjutningar krigsmässig a, utföras de med stridsammu nition , som säges icke slita pjäserna i högre grad än öfnings-
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ammunition en. För att giEva befälet tillfälle till utbildning i
krigsmässig eldledning bar pansarkryss aren Pothuau tilldelats
skjutskolan.
Inom vår egen flott a har skjututbildn in gen under de senaste åren i icke ringa grad uppdrifvits särskildt med hänsyn
till eldens ledning och stridsskjutn ingarnas utförande.
Från och med sommaren 1904 bafva artilleriskju tskolorna
som bekant varit förlagda till kusteskadem , men meningarna
angående lämplighete n af denna förläggning af skolorna hafva
varit delade. I allmänhet, det må erkännas, vinner en skola
därpå, att instruktions personal och elever få odeladt ägna sig
åt sitt skolarbete; men äfven andra hänsyn måste understundom göra sig gällande. Som fördel af skolornas förläggning
till eskader må framhållas den rikliga tillgången af modern artilleri- och fartygsmate riel, förutan hvilket det nuvarande, mycket
omfattande programme t för skjutningar ne icke skulle hinna
ens tillnärmelse vis utföras. Den ganska stora tillgången på
kontinuerli bot kommender adt instruktions befäl är likaledes af
betydelse icke blott för undervisnin gen, utan äfven för befälets
egen utbil dning. Genom skjut- och signalskolor nas samtidiga
anord ande å eskadern gifves tillfäll e för ett mycket stort antal
und erbefäl såväl att förkofra sig i praktiskt artilleristisk t afseende, särsk ildt i eldledning samt att följa med utvecklinge n
härvidlag som att sätta sig in i de grenar af tiänsten, som
öfvas i sig nalskolan. Och slutligen må framhållas betydelsen
af att hafva en betydande sjöstyrka samlad och bemanuad
med jämförelsev is öfvade besättningar .
Å andra sidan kan icke förnekas, att öfningarna skullelugnt och jämnt kunna bedrifvas om n9got längre tid än hittills afsåges för stammens öfningar å skjutskolan, hvarigenom
nåo·on tid skulle kunna beredas för den så viktiga samöfmn'd
geno af besättninga rna. Af särskildt stor betydelse är att vi
skolomas början det befäl och underbefäl, som skola vara instruktionspe rsonal, gifvDs tillfälle till erforderliga förberedelse r
äfvensom till repetition af reglementen , skjutinstruk tion och
skjutregler , till genomgång af den vid skolan använda mate-
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r ielen, till u nderYisni ng i skjut- och a.ndra öfningars praktiska
anord nande m . m.; och borde härför å eskadern företagas förberedande befälsöfningar af lämplig tidslängd. ;~[ven under
skolnns fortgång böra tillfällen till fortsatt, särskild utbildning
för instruktionspersonalen beredas. Först därigenom kan en
mtd med ve ten, enhetlig och grunC! li g utbildning vinnas.
I somras har från Hera båll uttalats önskan att stridsoch förberedande stridsskjutningar härefter måtte kunna ordnas så, att de utföras under viss ticl och icke med elt förut
bcstämdt skottantaL Helt visst skulle öfningarna vinna härpå,
framför allt därför att under förutsättning af bcstiim<lt skottantal den lämpliga fördelningen af ammunitionen till olika
pjäser vållar stora svåriglJeter.
Här må till sist nämnas att högste befälharvaron öfver
årets kusteskader bar i sin generalrapport från skolorna fram hållit önskvärdheten af en omfattande omarbetning af skjutinstruktionen och samtidigt angifvit den _riktniug, i hvilken
en dylik omarbetning anses önskvärd.

Några synpunkter vid bestämmandet af lämpliga kanoner
afsedda att deltaga i artilleristrid.
Det senaste sjökriget har gifvit vid handen, att sjöstrider
numera kunna både börja och afgöras på vida längro afstånd
mellan de stridande än man förut ansett möjligt. Kriget har
ock visat huru de japanska fartygens medelsvåra artilleri i
stridens början förstörde cle ryska fartygens öfverbyggnacler
och kommandoelement och hurusom dess massverkan så skakade besättningarna å do ryska fartygen, att möjligen något
allmännare ingripande af det svåra artilleriet icke hade varit
erforderligt. Ehuru man sannolikt med en mindre demoraliserad motståndare icke bör räkna på samma förlopp af on strid,
kan man dock icke frånkänna möjligheten af att kunna åstadkomma den na massverkan dess stora betydelse, då det gäll er
.att åstadkomm a förstöring och oreda inom de fientliga fartygs-
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s idorna eller att r edan från början af en sjöstrid söka tillkämpa
s ig öfvertaget .
E n granskning af förh ålland ena inom de stora marinern a
gifver vid hand en, att en stegrin g a f kalibern und er det sista
.decenni et äg t rum äfve nsom att en tendens till y tterligare stegring föreli gger .
D en ännu för ett fåtal år sed an allm änt använd a m edelsvår a k a lib e n~ af l ö cm. har i de fl esta marin er blifvit ersatt
med 19 ell er 20 cm. kanoner . l\'l en på mån ga h åll har en
dylik kaliberstegring icke a nsetts tillräcklig; där uteslutes alldeles det m edelsvåra artilleriet och det svåra artill eriet förstärkes antingen såsom i E ngland och Nordamerika genom enbart anvä ndande af 30,5 cm. kanon er eller också såsom i
F rankrike och Japan genom installerande jämte sådana kanoner a f andra svåra kanon er m ed kalibrar å 25 och 24 cm .
Vid bedömande af lämplig kaliber bör man utgå från de
u ppgifter, som artilleri et har att fylla gent emot de m ål, som
i striden uppställas.
Det svåra artilleriets uppgift ä r att på de vanli gast förekomm ande stridsafstånde n förstöra pansarskydd et i fi end ens
vattenlinj e ocb framför hans s våra artill eri äfvensom att på
de stora och största stridsafstånden ge nom sin kraftiga granateld verka fö rstöra nde mot såväl osky dda de som a f sekundärt
pan sar skydda de delar af fiende n.
D et medelsvåra artilleriets uppgift är att på stora strids-afstånd genom sin massverkan förs töra öfverb yggnader, skorstenar och kom mu nikationsanordningar äfvensom förorsaka
oreda och eldsvåda samt att på de all män nast förekommande
stridsafstånclen dessutom åstadkomma skada bakom medelsvårt
pan sar.
Allt efter som man tillerkänner det svära eller det medelsvåra artilleri et större eller mi ud re betydelse vid korn m ande
sjödrabbningar , best ämn1es bestyckning å de oli ka fa r tygen .
Det enskilda skottets verknings förmåga bör bedömas med
hänsyn till såväl pansarbry tande egenskaper so m till granatverkan .
Ticls lwift i Sjöväsenclet.
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Kanoners verkningsfö rrnåga emot pansrade mål måste
värderas efter deras projektilers genomträng ningsförmåg a. Genomträngni ngsförmåga n hos kappade projektiler mot härdadt
Krupp-pans ar framgår å tabellen å sidan lO (6:e häftet l 906)
och afser dels normalt anslag dels anslag med 60 grader vinkel emot plåtens yta.
Norm alt anslag förekommer väl endast undantagsv is i
strid både på grund af fartygens läge, af slingervinke ln och
af nedslagsvin keln, den sistnämnde särskildt afsevärd på långa
stridsafstånd .
Vid liten afvikning från normalen wot plåten sträfvar
projektilen att ställa axeln vinkelrätt emot plåten, ett förhållande, som äger rum äfven vid kappade projektiler ända tiH
60 graders anslagsvinkel. Af denna orsak är det lämpligt att
Jaantaga 60 grader som gräns för inträugning smöjlighete u.
geför
g
erforderli
energi
större
anslag
snedft
turligtvis är vid
nomträngni ng än vid normalt. anslag och man kan antaga:,
att den vid 60 graders anslagsvink el genomträng bara pansartjockleken uppgår till 5/ 6 af den vid normalt anslag beräknade.
Vid bedömande af granatverka n hos det ens kild a skottet
bör särskiljas emellan sprängverka n, brandverka n och gasverkan äfvensom genomslagn ingsverkan.
De tre förstnämnd a äro vid lika anordnade projektiler
beroend e af sprä ngladdninge ns storlek och beskaffenhe t; då
sprängladdn ingens storlek är beroend e af projektilens vikt, torde
ock sprängverka n, brandverka n och gasverkan vid jämförelse
olika projektiler emellan kunna sättas proportione lla mot pro~
jektilerna s vikt.
Genomslagn ingsverkan är beroende af projektilens an slagsenergi; ju större denna är, dess större blir genomslagn ingsverkan. Anslagsenorgien växer med projektilvik ten och projektilens anslagshasti ghet.
Af bvad sålunda anförts, synes att projektilvik ten i bög
grad är bestämmand e för granatverka n, ehuru dock anslagshastigheten äfven har inf-lytande därpå.
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Ett uttryck för granatverka n , användbart vid jämförelse
olika kan oner emella n, bör sålu nd a erh ållas genom det tnl, som
uttryc ker produkten at projek tilens vikt ocll anslagshasti ghet,
och dessa tal återfinnas för några olika kanoner i den orvannäm nda tabellen.
Vid bedömandet af verlmiugsfö rmågan lws en kanon
måste hän syn tagas icke blott till dess granatverka u och verknin gsförmåga emot pansrade mål utan äfven till dess förmåga
af eldhastighe t och dess w0jlighet att åstadkomm a träff. Ju
fl era skott en kanon kan und er en viss tidsperiod aflossa emot
sitt mål , dess förr bör träff erhållas och dess större bör antalet träHar blifva under förutsättnin g att kulbanans egenskaper
äro oförändrade . Ett större äutal verksamma granatträffa r kan
i det stora hela göra mera verkan än ett mindre antal träffar,
hvil ka hva.r för sig hafva större verkan, än bvarje af de föregåe nde . J u flackare en kulb ana är, d. v. s. ju större bestruket stycke på ekj utafståndet en prejektil har, dess större är
vap nets möj li gbet att åstadkomm a träff.
Bestrukna stycket å ett visst afstånd för en viss målhöjd
är för b varje vapen en konstant kvantitet, som kan användas
för direkt jämförelse af olika vapen.
Vid bedömandet af en kanon s verkningsfö rmåga bör sålun da iakttagas dess pansarbryta nde egenskaper, dess granatverkan, dess skjuthastigh et och dess kulbana s form.
Vid bedömande t af eldverkan från ett fartygs artilleri
måste hän syn tagas icke blott till bvarj e kanons verkningsfö rmåga utan ock till artilleriets sammansätt ning och uppställnin g.
Redan vid öppnandet af elden erfordras för att hastigt
komma till träff ett så stort antal kanoner, lämpade att deltaga i artilleristrid på de längsta afstånd, att en jäm n och oafbruten eld kan emot målet underhållas . För att under den
fortsatta striden kunna reglera elden och erhålla träffar fordras,
att antalet bäraude kanoner icke är för litet; och för att i det
lämpliga ögonblicket en tät gru ppering af träffarna och mass-
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verkan mot fienden skall kunna åstadkommas, kräfves ett till.räckligt antal kanoner .
Enda möjligheten till frångående af den medelsvåra kanonen å slagskeppen lärer ock vara att öka deplacementet
-därhän , att ett tillräckligt antal svåra kanoner kan uppställas.
För att ett fartygs artilleri skall kunna åstadkomrna tillfredsställande eldverkan, är det sålunda icke nog, att de en·skilda kanonerna hafva stor verkniDgsförmåga; kanonerna
måste väljas så, att med tillräcklig verkningsfärmaga hos h varje
pjäs förenas möjligbeten till uppställning af det för eldens ledn ing oe!J för nöjaktigt antal träffars erhållande erforderliga antalet kanoner.

H vad kano nernas uppställ ning angår, måste häusyn tagas
icke allenast till att stora bestrykningsvinklar erhållas utan
()Ck därtill, att i de bäringar, h vilka för fiendens uppträdande
äro de mest sannolika, tillräckligt antal kanoner kunna skjuta.
H vad beträffar det afstånd, på b vilket man kan beräkna
att eldstriden kommer att stå, tord e en ungefärli g minimigräns
för sjöslag kunna angifvas af elen största skottvidd, på hvilk en
;torpeder äro användbara, d. v. s. för närvarande 2 000 a 3 000
:meter eller kanske und er den närmare framtid en något mera ,
säg högst 4000 meter. En ganska bestämd gräns för maximi.afståndet lärer åter gifvas af fordran att kunna iakttaga egen
·artillerields verkan vid målet, d . v. s. omkring 8000 meter
eller undantagsvis mera. De afstånd, på hvilk a man bör kunna
t illfoga en fiende för striden a fgörande skador, bör kunna
sättas till 5000 ä 6000 meter, dels såsom ett medium af ofvan
nämnda största och minsta striclsafstånd, dels ock framför allt
därför, att på län gre håll de bestmkna styckena äro små och
spridningen stor, bvarigenom träffsannolikh eten blir allt för
liten för att med täm ligen begränsad ammunitionsmängel utsikt till striden s afgörande skall förefinnas. Afståncl mellan
5000 och 6000 meter synas också varit de, å hvilka japanerna
:i allmänbet sökte afgörande strid, äfven om elden öppnades på
ilä ngre håll.
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Af hvad ofvan anförts framgår, att den för utkämpande·
af arti ll eristrid afsedela delen af bestyckningen bör kunna öppna
eld en på 8000 a 10000 meters afstånd, med hurvudsakligt
sy fte att erhålla granatverkan bakom mindre kraftigt skyddade
eller i oskyddade delar af fienden samt att i bestyckningen bör
in gå pjäser i stånd att på 5 000 i.t 6 000 meter genomskjuta
pansar af sådan tjocklek, som skydelar artilleriet; på än kortare afstånd hör allt vertikalt pansar kunua genomskjutas.
Stockholm i oktober 1906.
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11astikafdelning m. m., ekonomibyggn aden, maskinhuset, likhuset med obduktionssal, tre paviljonger, ett block samt isoleTingspaviljongen .
För att få en uppfattning om byggnadernas inbördes läge
gjorde jag en hastig skiss, som ter sig sålunda:

Bidrag till kännedomen om de sanitära förhållandena och inrättningarna inom
tyska örlogsmarinen.
Utdrag ur till marinöfverläkar en ingifven reseberättelse .
Af A. F. Kuylenstjerna.
Marinläkare af 2:a graden.

I. D et nya Marinelasarettet vid \Vik-Kiel är beläget norr
ungefär miclt emellan Kiel och Holtenau, 15 minuKiel,
om
ters ångbåtsfärd från inre Kielerbafen.
Beräkuadt att rymma omkring 400 sängar, är det afsedt för Torped- och Werftsdivision erna i Wik samt för patienter från Hottans fartyg, hvilka hafva sin ankarplats alldeles
nedanför sjukhusområde t.
Sjukhusnybyg get är uppfördt efter paviljongsystem et,
hvarvid de olika byggnaderna kommunicera med hvarandra
genom underjordi ska gångar --·- tunlar - en från såväl estetisk som utrymmessynp unkt lyckligt vald anordning. Hela
sj ukhuskomplex et var vid vårt - undertecknads ocb marinläkaren G. Nilson s - besök ej fullt färdigt, i det en paviljong
eller s. k. station och ett s. k. block först till hösten beräknas
bli färdiga att beläggas. Redan i anspråk tagna och i fullfärdigt skick v oro följande byggnader: förvaltningsby ggnaden ,
chefsläkarehos taden, inspektorsbosta den, - afsedd för 4 inspeldorer -, unterbeamtsbo staden - för 7 unterbeamten -operationsbygg nad en, rymmande operationssalar , bad- och gym~

I

=

Chefsläkarens bostad.

II = Beamtehaus för 4 inspektorer.
III = Unterbeamteh aus fö r 7 unterb ea mte_
IV = Förvaltningsby ggnaden.

=

Operationsbyg gnaclen.
V
VI och VI a = »\Virtscbaftsge bäude» och ma sk iuhus.
VII = Likhuset.
De båda blocken .
VIII-IX
fyra paviljongerna eller stationerna.
De
X-XIII Isoleringspavil jongen.
XIV
De med streck tecknade byggnaderna de vid besöket ej
färdig a.

=

==
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Förvaltningsbyggnaden.
I souterrain våningen: stora, ljusa förrådsrum. I bottenvåningen: rum för poliser, underofficerare, apotek, fullständigt
utrustadt, kemiskt och bakteriologiskt laboratorium , undersöknings· och mottagningsrum, garderober m. m.
I första etagen: läkames läsrum och ett stort s. k. kon- .
ferensrum, läkarbostäder, bad- och klosettrum för läkarne.
I andra etagen: förrådsrum för kläder, logementer för
sanitätsgastar och några underofficerare.

Operationsbyggnader.
En stor och ljus operationssal för aseptiska operationer,
inredd efter de modernaste principer; förberedningsrum och
förbandsrum samt en mindre operationssal för septiska operationer, omläggningar m. m., rum för ögon-, öron-, näs- och
halsbehandling. Fullständig hydraterapeutisk och balmeologisk
afdelning med badstugubad, romerska bad, vanliga och medikamentösa karbad, alla sorters duscher, elektriska bad, ljusbad
m. m. En rikt utrustad mecliko-mekanisk gymnastikatclelniug;
röntgenardelning med modemaste apparater för såväl l'otograferiug som för genom lysning i diagnostiskt syfte och för vägledning under kirurgiska ingrepp [ör t. ex. aftägsnande af främmande kroppar. Massagerum, mörkrum, elektrh:k hiss, klosetter.
I samma byggnad är äfven inrymd en större andaktssal.

Paviljongerna.
Nedre botten: läkarrum, mindre laboratorium för de dagliga enklare kemiska ocb mikroskopiska undersökningarna, rum
för sanitätsunderofficern och för vaktpersonalen, ensk ilda r um
i ena flygeln för officerare med tillbörande badrum, klosettoch tvättrum, en större sjuksal i motsatta flygeln med 14
bäddar.

-

121 -

Öfre botten: två större sjuksalar, !war och en med l-±
sängar.
Till hvarje våning hörd e ett. s. k. Anrichtezimmer och
ett isoleringsrum; och till b varje sjuksal hörde ett badrum med
två badkar, af hvilka det ena flyttbart på två trissor, klosett ,
tvättrum och ett dagrum.

Blocken.
Liksom paviljongerna uppförda i två våningar, rymm a
de sjukrum med en till fem sängar i hvarje, ett dagrum, ett
laboratorium, liknand e det i paviljongerna, badrum, klosetter
och tvättrum.

Isoleringsbyggnaden.
Denna, särskilcl från öfriga byggnader genom särskild
järntrådsinhäguad och uppförd i två våningar. Den inrymmer några celler för !'all nf aknt sinnessjuk(1om, smärre salar
och enskilda rum för patienter, behäFtade med epidemiska sjukdomar, samt för patienter lidan de af andra nkuta och kroniska infektionssjukdomar. Bostad för vårdare; laboratorium,
tvättrum , bad- och klosettrum li ksom i paviljongerna.

Ekonomibyggnaden.
Kök, skaffer ier och diskrum , matsal för tjänstepersonalen,
tvättstuga, torkrum, mangel, förrådsrum för linne, fi ltar o. d.,
lapprum , bostäder. Från denna byggnad kommer man genom
en täckt gång till maskinhuset, hvilket förutom maskiaeriet
äfven rymm er en vanlig större rlesinfektiousugn.
Likhuset inrymd e kapell, likkällare och obduktionsrum
jämte laboratorium .
Angående belysningen var öfverallt inom sjukhuskomplexet elektriskt ljus från stadens elektricitetsverk inledt. Hvad
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i öfrigt belysn in gen beträffar, är att anmärka den rikliga dager,
som rn a n öfver allt sörjt för. Så t. ex. förböll sig fön sterytan
till golfytan i sjuksalarne, hvilkas bägge långsidor voro upptagna af stora fönster, vid en approximat iv beräkning ungefär
som l : 2. I allmänhet pl ägar detta förhållande i sjuksalar
vara l : 5.
Värmekälla, såväl ånga som varmluft.
I afseende på ventilationen skedde denna i förvaltn ingsningsbyggn ad en och öfriga bostadsbygg nader endast på naturlig väg. I byggnadern a, a[sedda för sj uka, försiggick den i
samband med värmelednin gen sålun da , att frisk luft, filtrerad
genom silduk, inbl åstes med els fläkt i respektive sjukrum, och
den förbrukade luften utlecldes genom utsugningsk analer, h vilka
å vind en förenade sig till en ntsugningss korsten, i bvilken luftens rörelse vid bebof kunde befordras med elektrisk fläkt.
Förutom denna artificiella ventilation fanns i alla rum möjlig·
het till luftn ing medels nedfä ll bara öfverbågar i fönstren, försedda med en enkel låsinrättnin g.
Vatten från egna brunnar, inn ehållande ett svagt järnhaltigt grundvatten. För järnets utfällning voro ännu inga

anordninga r vidtagna.
Renhållning en. rrvättru m men v oro försedda med ett ställ
- med till gång till både varmt ocb kallt vatten - för h varje
patient. I paviljongern a voro ställen af emalj erad metall, i
»blocken» af porsl in . Yatten klosetter i rikligt antal för officerare, und erbe räl och manskap.
Afloppsvatt en från klosetter, diskrum m . m. led des till
ett m ed ka sern erna i \Vik gemensa mt Kläranlage, där det ren ades genom slamning och successiv passage genom septic
tanks och oxidationsfi ltra, så att det vid utl oppet i Ki elerbukten var bacillfritt och enligt uppgift hade förlorat 70 proc.
af sina fasta bestå nd sdelar och efteråt icke vidare skulle kunna
öfvergå i förruttnels e.
Vid vårt besök å detta Kläranlage togos prof på det r enaste spillvattnet, där det utkom dir ekt från oxidationsfiltra.,
t•C h kunde vi kon statera dess fullkomliga frihet från all lukt,
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:Samt att det var ganska klart, dock ej så, att man k un de
frestas att använda det som drick svatten.
Byggnaden. Alla husen massivt uppförda af tegel på
:stengrund, orappad e. Väggar invänd igt oljemålade. I isoleringsbyggna den voro all a vinklar och hörn afrundade; in ga
trösklar. Golf i korridorer och sjuksalar terazzogolf; likaså i
pissoarer o. d. I förvaltnings byggnad en och enski lda rum voro
golfven linoleumrna ttklädda. Väggarne i sjuksalarne hållna i
m att gråblå ton .
Alla hufvudled uin gar för ånga , vatten, spi llvatten äfvensom elektriska ledn ingar förlöpte i stor utsträck ning fritt ti llgän gliga i ce tun lar, som för en ade de olika byggna derna.
Liksom för ljusf0rb ållaudena var ä [ven rikligt sörjdt för
utrymmet inom sjukhuset. Så var t. ex. korridorern as bredd
n ära tre meter, trappamas om kring två meter. Luftkuben per
2
pati ent :37 m. 3 Operationss alens golfyta omkring 100 m. .
Kl osettema 10 m. 3 . Däremot syntes mig dagrummen anmärkni ngsvärdt små, orn ma n tager i betraktande , att i dylika militärsjukh us en mycket stor del af patienterna ej äro sängliggand e och li da af så lindriga å korn mor, att de helt säkert icke
skul le mottagas å civila sjukhus utan beh andlas poliklin iskt.
P å grund af detta förh ållande tord e dagrummen få större l.J etyd else i ett m ilitärsjukhu s än i ett civilsj n kbus.
Angående u tred ningen vill jag särskil dt omnämna sängarn e. Dessa voro af j:trn med botten af galvan iserad järntråd och spiralfjäd erresårer, hvil kas spä nning kunde r eglera s
m edels en enda skru[inrättn ing i ena ändan af sängbotten.
.Sängbotte ns lmfvudända ställbar. Dessutom voro sängarne,
sed an botten borttagits, bopt ryckba ra i dia gonal ens riktning,
h varigenom de u tan att skrymma kunde undan ställas mot en
vägg eller dylikt. I h varje sj uks al fanns dessutom försöksvi s
placeracl en säng, hvars resårbotten h ade ställbar såväl hufvudsom fotända , hvarigenom sängen vid behof knnde omvandlas
till hvil stol ell er ge nom höjning a f fotändan göras lämpl ig
för exempelYis anärniska pati enter.
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I alla byggnaderna fauns elektrisk hiss genom alla vånin gar ned till tnnlarne.
Afståndet mellan de olika byggnaderna utgjorde minst
30 meter.
H vad som väckte min stora förvåning var, att i ett så i
öfrigt modernt och nutidens fordringar uppfyllande sjukhus ej,
införts den nu på många håll i såväl privata som offentliga
anläggningar använda disk- och steriliseringsappara ten för matsenis. Under min expedition förra året med torpedkryssaren
Psilander till S:t Petersburg hade jag tillfälle att i nämnda
stad i »Folkets hus » se denna apparat i stor skala funktionera.
Restaurationsafdeln ingen i detta hus kunde på en gång bekvämt
rymma och betjäna 1000 personer, och på några minuter var
all servisen efter denna massa människor med en enda visserligen stor - apparat diskad , steriliserad och torkad. Som
bekant tillgår hela processen på följande enkla sätt. I stora
grofmaskiga ståltrådskorgar lägges servisen, hvarefter korgen
först nedsänkes i en slags gryta innehållande en i hastig cirkulation törsatt bet sodalösning och därefter i en annan gryta
med kokande vatten, hvarp å korgen upptages, och servisen är
invm kort torr och färdig till nytt bruk. Fördelen af en sådan apparat i såväl hygieniskt som, skulle jag tro, ät'ven ekonomiskt afseende ligger i öppen dag. Visserligen är det mig
ej obekant, att en del anmärkningar gjorts mot dessa diskapparater, men dessa anmärkningar torde möjligen hafva framkallats af i marknarlen förda mindre goda apparater, ell er haft
sin grund i bristande känn edom om deras skötsel. Den apparat, som jag vid otvannämnda tillfälle såg i verksamhet, syntes mig tillfredsställa äfven de största anspråk på en verkligt
god, effektiv diskapparat, då det gäller diskning och torkning
af gröfr·e, ej alltför ömtålig servis.
Bortsedt från denna - enligt DJin uppfattning - brist,
torde detta lasarett kunna betraktas som ett mönstersjukbus,
där alla den tmtida terapiens och diagnostikens hjälpm edel på
ett nära nog fulländadt sätt beaktats och sammanförts. Anmärkningsvärdt och glädjande var att se, huru väl terapiens.
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s. k. naturliga hjälpmedel, sol, luft, vatten och gymnastik här
voro tillgodosedda. Betraktadt från synpu nkten af ett uteslutande militärsjukhus, torde lämpligb eten af det här strängt
genomförda paviljongsystemet kunna ifrågasättas. Svårigheten
att upprätth ålla disciplin en, deu stora personal , som ett sådant
system kräfver m . m., äro faktorer, som vid anläggande af
ett militärsjukhus måste tagas med i räkningen . Detta framhölls ock af chefsläkaren p å det gamla lasarettet i Kiel vid
vårt besök å. detsamma, och hyste denne den förhoppningen ,
att det gamla lasarettet, när det inom ett eller annat år kommer
att stå i förändradt, moderniseradt skick, då skall öfverträffa
detta i Wik. Det gamla lasarettet är byggdt efter korridor·
systemet i flera våningar.

S. M . S. >>Deutschland>>.
Genom Marinegeueralarzt Runkwitz' synnerliga tillmötesgående var tillstånd utverkadt att bese Germaniawerft med där
Germaniawerft eller
liggande slagskeppet >>Deutschland».
Kruppska varfvet erbjöd m ånga sevärdheter, bland annat rrysklancls största kran, som förmår lyfta ända till 300 ton, samt
·e n turkisk kryssare, föremål för många nöjsamma anmärkningar frå n sakkunnigt bål!.
>> Deutschland» är n:r l i den blifvande Deutschlandklassen, som komm er att utgöras af fem linjeskepp, af
h vilka »Deutschland » är färdi gt, »Hannover» ocb »Pommern»
und er byggnad. Anslag är beviljadt till >>Schlesien>> och till
-e tt slagskepp af obekant namn. Typen för de nna klass är
-d ensamma so m »Preussen>> -klassens. Deplacement 13 200 ton,
hästkrafter 16000, hastigh et l t) knop, längd 12 1,5 m., bredd
22,2 m., djup gåend e 7,7 m . Ångs träckan 6500 sjömil , vanliga
kolförrådet 800 ton, kan emellertid föra 1800 ton. Bestycknin gen utgöres af 4 stycken 28 cm., 14 stycken 17 cm. 20
stycken 8,8 cm. snabbskjutande kanoner; 4 stycken 3, 7 cm .
maskinkanoner, 4 stycken 8 mm. maskingevär sam t 6 torpedrör.

-126-

Hela besättningss tyrkan skall utgöra 729 man: 19 sjöofficerare,
6 mariningenj örer, 2 sa ni Ui.tsofficera re, 16 fänr ikar, l zahlmeister, 2-± deckorf-lciere, ö62 unterofficiere och manskap.
De iakttagelser beträffande fa rtygets inredning, som jag
t vå timmars gång genom fartyge t kunde göra, äro földer
un
jan de:
Fartyget är ge nom 7 olik a däck deladt i lika många vånmgar. De olika däcke n beuämnas: Die Briicke, Aul"baudeck,
Oberdeck, Batteriedeck , Zwischendeck, Oberer Plattformde ck,
u nterer Plattformde ck .
Förut under främre bryggan å Aufbaudeck ligger det
'ltora och ljusa lasarettet, intagande däckets hela bredd och
försedt med fem stora ventil er. Det var inredt med 12 styckeu fasta slingerkojer i lån gskepps gående rader jämte en del
engelska sjukkojer att krokas i taket. Slingerkoje rna, levererade från Reinhold u ud W estphal i Berlin , utgöras af en rektangulär Järnsängsra m med botten af järntråd och spiralfjäderresårer, på hvilken var fästad en 26 cm. bög, fern issad träram. Till bvarje koj hörde flyttbart ställ för matservis och
dricksglas. 'l'ill lasarettsinre dningen hörde därjämte instrumentskåp, operationsb ord m . m. Å styrbordssid an var operationsplatsen förlagd, och kunde denua på vanli gt sätt afskärmas från det öfriga lasarettet. Däckbekläd uad i lasarettet af
linoleum; all a skotten isolerade med kork - den del af förliga tornet, som kom inom lasarettets område, med filt - och
öfverklädda med pegamoid ell er tapeter. I samband med lasar ettet badrum med ett kar, klosett, endast afseelda för de sjuka,
samt apotek. Lasarett och apotek i öfrigt utrustade i öfverensstämmel se med för tyska örlogsmarin ens fartyg gällande
föreskrifter.
Å Aufbaud eck ligga vidare kabyss, bageri och bytter för
6 Oberleutnan ts.
Oberdeck: stort grnurum å babordssida n för officerare med
omkring HlO m. 2 golfyta och mellan 2 och 3 m :s höjd; inredning enkel, gedigen och bekväm. En kolossal och praktfull
spegel, som intog större delen af det midt emot ventilerna stå-
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ende skottet, måste trots sitt dekorations värde borttagas, emedan den tydligen kunde fram kalla obehag genom bländning
för blifvande bordsgäster, för h vilka det h elt säkert ej häller
skulle vara angenämt att u n der längre målticler ständigt rnöta
sin egen bild i spegeln. Vidare å Oberdeck en stor expedition shytt för intendenter na, hytt för Oberstabsi ntendenten,
Flottenarzt, samt en del officersbytte r.
Batteriedeck: akter ut den med solid lyx utrustade kej sarafd elnin gen, bestående af stort mottagnings rum, samtidigt tjänan de som matsal, vidare so[- och badh ytt, arbetshytt, hytter
för bEtjäningen m. m. Å Batteriedeck vidare hytter för amiral,
stabschef och fartygschef - för lwar och eu exped iti onshytt,
sofhytt och baclbytt. Kojplatser för underlöjtna nter i ett par
kanontorn å styrbordssid a n ; midskepps voro för desamma tvättställ anordnade, hvilka genom att öfvertäckas med ett för alla
ställen gemensamt lock kunde a p teras till skri fbord. På lwardera sidau om förliga tornet en hytt med två kojplatser för
kej sarens uppvaktning , disponibla för fyra underlöjtna nter , då
kej saren ej var om bord, mäss, tvätt- och duschrum för åtta
fänrikar , officerskabyss, amiralskaby ss- och penteri, marketenteri, rum och apparat för beredande af kolsyrehalti ga drycker.
Koj platser för manskap . Klosetter och pissoirer för un derofficerare och manskap. 'l'vättställ för man skap i förhållande l: 6.
Zwischendeck: rymlig och treflig mäss för Deckofficiere.
Stora och rymliga bytter för dessa samt kojplatser för manskap . Deckofficie rpenteri; eldarmässar . Tvätt- och duschrum
speciellt för eldare, afsedela äfven för öfriga besättningen . Tre
torkrum. På Zwicbendec k var äfven förbinderipl atsen förlagd,
som var rymlig och försedd med instrumentskåp, operationsbord , slask och öfrig utrustning en li gt gällande föreskrifter.
Å unterer Platt{ormcleck förrådsrum ; under detta kylrum
och celler.
Veniilation: En ligt inom tyska marinen nu tilläm pad e
principer sker luftv äxlin gen på följ ande sätt. På sådana ställen
inom fartyget, där na turli g ventilation under vanliga förbållanden kan anses tillräcklig, användes uteslutande sådan genom.
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.däcks- och sidaventiler m. m. Vid be!Jof kan den förstärka s
på vissa ställen uenom insättande a t' Häktar i ventilationsöppningarne. Å öfriga platser såsom å Zwiscb end eck använd es
inpräss ning af fri sk luft; den förbrukade får söka sig utlopp,
hvar den kan. A ställen , där illaluktand e gaser eller ångor
utvecklas såsom penterier, klosetter, badrum m. fl. sker ventilationen genom utsugning enbart eller i samband med inprässnillg af frisk luft. Under kallare årstider kan den inprässade luften förvärmas genom att stryka öfver värmeelement.
I detta snmmanhang vill jag särskildt nämna, att å detta
fartyg , liksom å nedan beskrifna kryssaren »L ö beck», två till
·flera kraftiga ventilatorer voro anbrakta i alla kanontornen,
hvarigenom de vid skjutuingen och kreverand et af fientliga
projektiler uppkomn a gaserna och röken hasti gt utsögos. Vikten och värd et af dylika anordningar i syfte att aflägsna de
giftiga explosionsgaserna, framböllos vid ett föredrag i Kiel af
en rysk marinläkare, som från slaget vid Chemulpo hämtat
den lärdomen , att vid kreverand et af proj ektiler den största
manspillan förorsak as af de därvid uppkomna giftiga gaserna.
Uppvärmning medels ångkaloriferer.
Belysning: naturlig och elektrisk.
Anmärkningsvärd t var de goda dagerförhållandena genom
stora ventiler , som voro betydli gt större än de, vi äro vana
vid å våra fartyg. I gunrummet t. ex. hade ventilerna en
diam eter af omkring 70 cm.
Öfver allt där spi llvatten ell er vatten i allmänhet kunde
tänkas i högre grad förore na durkarne , såsom i penterier, klosetter, badrum o. d. , voro durkarne belagda mecl s. k. Fliesen,
en kakelliknande stenmassekomposition med refflorna lagda
låu gskepps. A öfriga platser användas korkmattor.
Praktiskt och hygieniskt syntes mig förvaringe n af manskapets kläder i klädskåp af emaljerad järnuleck med perforemde väggar. Måtten å hvarj e skåp fack - bvar man hade
sitt numrerade fack - utgjorde omkring 40. f:iO. 60 cm.
I min beskrifning af fartyget bar jag afsiktligt utelämnat en clel detaljer rörande dess inredning, hvilka ej synts
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m1g äga speciellt medicinskt intresse. Här må likv äl omnämnas de anordningar för kolning, hvilka särskildt påpekades
och framböllo s som prakti ska . Kolen störtas nämligen ned i
kolboxarue från stora luckor å Oberd eck genomlik a vida, fasta,
imperm ea bla järn trummor. Härigenom blifva end ast de lu ckorna närm8st omgifvande delarn e af fartygets yttre utsatta
för föroren ing af koldamm, und er det att fartygets inre är
fullkomligt skyddadt för impregneri ng med detta nästan allt
genomträngande damm.
Till fö rekommande af de olyckor a f hemskaste beskaffenhet, som å ångfartyg, speciellt kri gsfartyg, ej sällan inträffa
därigenom, att ett ångrör brustit i pann- eller ma skinrum,
framb öllos de anordningar, man träffat här, hvarige nom ångrörens hufvudledningar kunna på signal afstängas fr ån däck.
Af stort värde var vidare den anordning, som man vidtagit å »Deutschland» , att vid kl art skepp, då alla pansarluckor och vattentäta skott äro stängda, bereda möjlighet för i
fartygets djupare delar sig uppeh ållande personal att i händelse af olycks- l:lller sjukdomsfall komma upp utan hjälp uppifrån. Vissa pansarluckor kunna nämligen efter omvrid ning
af en rigel autom atiskt lyftas till sådan böjd , att en person
tämligen lätt kan krypa fram genom öppningen, hvarefter
luckan med användande af minimal kraft åter kan stängas.
slutligen må jag äfven omnämna de und er pansardäek
befintliga särskilda rum , i hvilka de stora strålkastarne kunna
vid behof nedsänkas med hjälp af för ändamålet afseelda maskiner.

S. M . S. »Liibeclc».
»Li.'tbeck» , tyska marinens nyaste turbinkryssare, är af
den mindre typen och torde i det närmaste motsvara vår blifvande Fylgia. Besättningsstyrkan utgjorde 260 man. Som
den för tillfället låg inne på kejserliga varfvet för en mindre
maskinskada, bereddes tillfälle att bese densamma.
Tidslwift i Sjöväsendet.

9
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Å Batteried eck lågo akterut chefens afdelning , officerar-

nes hy tter, gunrum, klosetter och penteri. Vidare manskap ets
klosetter , pissoare r och kabyss. Pissoare rna s. k. oljepisso arer;
klosetter na inrättade för pArmane nt vattenspolni11g. Kök för
För ut kojplatse r för manskaofficerare och underoff icerare
beskrifna .
n
va
of
liknande
,
pet och klädskåp
Zwischendeclc: längst förut lasarette t och apoteket . Lasarettet m ed fem långskep ps placerad e slingerko jer - dessutom
var plats beräknad för fl era sjuka i engelska hängkoje r föreföll tämligen rymligt, fick ljus frl\n fyra stora ventiler, två
på hvardera fartygssi dan. För isol ering af vissa patienter var
plats afseeld å Batteried eck. I sjukhytten funnos ett par skåp
för de sjukas kläder, operation sbord, afsedt att placeras emellan
kojrader na. Vattenle dning ocb kranano rdning för varmt och
kallt vatten samt dusch voro införda i sjnkhytt en. Vid badbehof placerad es ett badkar, som annars var stufvadt under
en af kojerna , intill kranarne , lwarpå badområ det omskärm ades medels gummity g. Duschen var moderer ad enligt det inom tyska örlogs- och handelsm arinen allmänt använda motströmssy stemet Principe n för detta system är den att d et kalla
vattn et i rörlednin gen mötes af en ström af ånga, som kan
regleras och maximal t uppvärm a vattnet till 36° C. Aflopp
fanns för spillvatte n från duschen . I sjukb ytten fanns vidare
tvättställ med kranar för kallt och varmt vatten jämte atloppsrör. Till sjukhytt en ringl edning från läkarens hytt. Invid
hvarje koj ställ för matservi s och dricksgla s. Liksom å öfriga
platser inom fartyget fanns i lasarett och apotek nöclbely sning,
beståend e af lykta för stearinlj us med reflektor. Äfveu i apoteket funnos tvättställ , vattenled uing och atlopp .

Å Zwischen deck för öfrigt hytter, mäss och pente1·i för
Deckoffi ciere; elclarmässar, U nteroffic iersmäss , bad- och tvättrum för eldare och manskap , en badhytt för Deckoffi ciere oeh
en för Unteroff iciere. Två torkrum ; en väl ventilera d arrest,
förrådsr um för manskap ets kläder, m . m .
Ingen förbinde riplats fanns.
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Beträffan de ventilati on och andra hygienis ka förh ållanden
om bord ~ .»~tibecb får jag hänvi sa till , bvad jag därom sagt
vrd besknfm ngen af >Deutsc blanrh.
Mark etenteri, apparat för kolsyrad e drycker och bakugu
fur mos.
Som slutomdö me efter en hasti g besiktnin g af dessa tvska
örlogsma rinens mode rna ste fartyg vill jag framhåll a , att ~nan
~ dessa på de tiesta områden sö rj t för stor rymligbe t - möjhggjord ka iJske ge nom fartygen s relativa storlek - - , för sv nnerligeu god belysnin g genom stora ventiler, god luftväx li; 1g,
vidare för manskap ets hygien och t refnad genom inrjttan d~t
af talrik a tvättställ , badkar, duschar etc., mark etenteri och kolsyreappa rater, för att ej g lömma att omuämn a anordnan d et af
bageri ombord. Detta so nare har naturligt vis sin stora betydelse för tyska marin en , hvars fartyg li gga ute i månader på
öfniugar , fj ärran från hamnar. Men äfven för vår fiotta torde
en dylik anordnin g ej sakna betydelse , då ju farty ge n äro afsedda för krigstide r, och und er sådana tord e tillfällen till provia ntering af färskt bröd ej erbjudas så ofta som ulld er fredliga öfningar . Anmärk ningsvär dt var vidare förvaring en af
manskap ets kläder i omnämn da klädskå p och i särskilda förrådsrum för de persedla r, som ej rymmas i skåpen; det stora
antalet torkrum ; det så god t som full stä ndi ga uteslutan rlet af
vanl iga ventilato rer, i hvars ställe mnn midskep ps å hvardera
fartygssi dan anbrakt stora luftschak t m ed maskinel la ventilati onsa nordniJr ga r, sa mt ett stort antal fl äktar inorn fartyget.
Som exempel på, hur lifaktigt intresset för alla grenar
a~ militärhy gienen är inom tyska marin en, vill jag nämua , att
·en
vårt besök profesor Ruge höll på m ed en serie svnnerlio
vrd
b
J
•
lämpers
I?tressan ta und ersö kningar för att utrön a uni formstyg
hg bet i hygienis kt afseende . Till unelersök ning utvaldes olika
modell tyger, dels r edan i bruk varande, dels nya, impregn erade
och icke impregn erade. Undersö kningen grundar sig på bestämman det af respektiv e tygers genomsl äppligbe t för luft under vått och torrt tillstånd.
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För undersökningens utförande begagnade f:!ig R. af en
lika enkel som sinnrik anordning, bestående däri, att det till
undersökning afsedda tygstycket medels en enkel apparat af
järn inkopplades i en rörledning, som i ena ändan var försedd med en vanlig Recknagels manometer för bestämmande
af öfver· och undertryck i rum, och i rlen andra ändan med
en vattencistern, förseclt med herm etiskt tillslutbart lock samt
till- och afloppsrör.
Profvet tillgick sålunda. Tyglappen, som, om den skulle
unelersökas i vått tillstånd, förut fått ligga flera timmar i vatten, fastskrufvades i järnapparaten, som medels gummislangar
stod i förbindelse med manometern och cisternen. Nu aflästes
manometern, hvarefter kranen till cisternens aHoppsrör öppnades, så att vattnet utrann och sålunda åstadkom ändrade tryckförhållanden i rörledningen i manometern-tygapparaten- cis ternen, hvilket aflästes på manometern, som allt efter tygets
genomsläpplighet gaf olika utslag. Var manometerutslaget helt
obetydligt, d. v. s. var tyget synnerligen genomsläppligt, måste
man afläsa utslaget med hjälp af ett i förbindelse med manometern stående mikroskop. Sålund a pröfvades hvarje tygsort
minst 10 gånger, medelvärdet togs, grader~des och protokollfördes.

-
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Flottan under sistförflutna året.
I.
Flottan vid 1906 års riksdag.
Vid en återblick på sistförflutna års riks möte finna vi
att de beslut, som därunder med afseende på femte hufvudtiteln fattats i stort sedt gått ut på att bevilja de af kungl.
maj:t under denna hufvudtitel äskade anslag. Den af kungl.
maj:t gjorda framställningen om ökning af flottans offlcerskår
med 11 beställningar har af riksdagen bifallits. Likaså har
riksdagen medgifvit skeppsgossekårens ökning med 100 skeppsgossar samt uppförande i stat för mariningenjörkåren af ytterligare 2 mariningenjörer af l:a graden. H vad åter beträffar
den af kungl. rnaj:t föreslagna ökningen af marinintendenturkårens personal med 9 tjänstemän har riksdagen icke bifallit
samma förslag i dess helhet utan ansett att marinintendenturkåren från och med år 1907 skall ökas med 6 nya intendentflbefattni ngar. Den af kungl. maj:t föreslagna hyresersättningen till kyrkvaktaren vid amiralitetsförsamlingen i Carlskrona
har riksdagen bifallit.
Vidkommande kungl. maj:ts förslag till stat för marinläkarkåren har riksdagen bifallit öfverfiyttande af de tre nuvarande ·
läkarue vid kustartilleriet till marinläkarkåren , b varigenom
denna kår kommer att ökas med en l:e marinläkare och två
n~arinläkare af l:a graden. Äfvenså har riksdagen gifvit sitt·
b1fall till den i sammanbang med denna förändring föreslagna ,
bestämmelsen att läkaru e vid kustartilleriet skulle vara berät-
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rkåre n för erhål lande
tigad e att vid sin öfve rgån g till mari nläka
tid de med fullm akt
af ålder stillä gg räkn a sig till godo den
rtille riet eller någo n
inne haft mots varan de befat tning vid kusta
eller vid ftottan.
rerna
af de föreg åend e fästn ingsa rtill erikå
af ifråg avara nde
H vad åter beträffar den föres lagna ökni ngen
grad en har riksd akår med ytter ligar e tre mari nläka re af 1:a
till tv å mari nläka re
gen anse tt denn a ökni ng böra inskr änka s
af l:a grad en .
e kung l. maj: t
H vad beträ ffar de extra ansla gen så had
på extra stat för år
till nyan skaff ning af kri gsfar tygsm ateri el
or. Hiks dage n be1907 föres lagit ett ansl ag af 5,16+,000 kron
vilja de 4,633 ,000 kron or.
ansk affni ng af
Det af kung l. maj: t begä rda ansla get till
or har rikskron
00
orde rapp arate r och afstå ndsm ätare å 208,0
att ansk affni ngsti den
dage n förde lat på två år samt beslu tat
kung l. maj: t begä rt
för kano ner i reser v , för hvilk et ända mål
30-1,0 00 kron or, skall
608,0 00 kron or, och cläraf för år 1907
1907 må utgå 213,0 00
år
utstr äcka s till tre år och att alltsa för
sig icke böra bifal la
kron or. Afve n så har riksd agen anse tt
af en moto rbåt för
kung l. maj:t s fram ställn ing om ansk affni ng
Carls kron a statio n.
inom femte
Öfrig a af kung l. maj: t gjord a fram ställn ingar
nståen de
neda
af
såsom
buf vudt iteln hafv a af riksd agen bifal lits
redog örels e närm are fram går:

Ordinarie anslag.
· Flott an:
har:
, und erofficers dels godk änt state r för ft ottan s office rskår
r, mari ninte njörkå
en
kår, sjöm ansk år, skep psgo ssekå r, mari ning
godk ända state rna
dent urkå r och mari nläka rkår. De sålun da
uppt aga följa nde ökni ng af perso nalen :
Rik s~ agen

Of{icer skåre n :
Kapt en er af l:a klass
»
af 2:a
»
.. ..
Löjtn anter
U u derlö jtnan ter

2
• • •

• • • • •

o • •

•

... ······ ··· ··· ··· ·· · ··

...

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

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

Sum ma

1
6
2
11

Underofficerskåren:
Flag gund eroff icera re (styr man, kons tapel eller skep pare) .
(mas kinis t) ..... ..... . .. ..... .. .. .. ...... .. .
Unde roff. af 2:a gr. (styr man , kons tapel eller skep pare) ...
))
(m askin ist) ...... ... .
Sum ma
Sjöm ansk åren .
))

2
4
6
11
23

18
........ ... ... .
Matr osafd elnin gen: U ndero ffi cersk orpra ler
72
. . ... . .... . . . . . .. .
90
Gem ens kap
.
.
........
..
...
...
........
2
ap
ensk
Gem
:
Ekon omia fdeln ingen
..
.
..
..
..
....
..
..
36
....
ap
ensk
E ldare afdel ning en: Gem
.. .. . .. ........... ..
3
Hand tverk safdelning en: Gem ensk ap.. . .. ....
..
.......
.
42
Minö rafd elnin gen: Gem ensk ap..
s u n-J-a- -1- 73

m

Skeppsg:Jssekåren:
Skeppsgo ssar .. ........ .. ..

100

Mari ning enjör kåre n:
....... ... ...... .... .
Mari ni ngen jörer af l:a grad en .... ... . .......

2

.ZI:farinintendenturlcåren:
. .... .... ........... ..
Mari ninte nden ter af 1:a grad en ....... ... ....
af 2:a grad en ........ ........ ...... .... . ....... .. ...
»
Mari nund erint ende nter ...... ...... ... ... .. . ..
Sum ma

l
2

3
6

Mari nläka rkåre n:
Mari nläka re af 1:a grad en

2·,

-

-

136 --

dels medgifvit, att de nuvarande Iäkarne vid kustartille riet, därest de öfvergå till marinläkarkåre n, må för rätt till
erhål lande af ålderstillägg tillgodoräkna sig den tid , de innehaft motsvarande befattningar vid kustartilleriet eller vid någon af de förra artillerikåreroa å kustfästningar na eller vid
flottan;
dels godkänt den af kungl. maj:t föreslagna minskningen
i anslaget till reserv- och indragningssta terna samt båtsmanskompanierna;
dels ock höjt anslaget till afiöning för flottans kårer och
4,264,310: stater från 4,073,418 till .. kr.
anslag
ordinare
Af öfriga
hafva nedan upptagna blifvit
af riksdagen böjda, nämligen:
för beklädnad åt sjömansoch skeppsgossekå rerna från
466,498: kronor 429,996 till .... ........ kr.
för naturaunderhå ll åt personalen vid flottan från kr.
1,089,098: 1,042,080 till .............. ...... kr.
för flottans nybyggnad o.
underhåll från kr. 1,840,000
2,250,000: kr.
till .. . . .. .. . ... ... ... ... ... ... ...
för sjöbeväringens vapenöfningar samt beklädnad och
ersättning därför från kronor
1,150,000:
... kr.
780,000 till ... ... ... .......
för skeppsgossekå ren från
18,770:
kr. 13,660 .. .. ..... .... ....... ... .... kr.
hvarjämte riksdagen på
kungl. maj:ts förslag:
minskat förslag~anslaget
till ersättning för rustning och
17,000:
rotering från kr. 22,000 till kr.
9,245,676:
Transport kr.
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9,246,676:
Transport kr.
Följande anslag- upptogos
till oförändrade belopp eller
för:
departementet och öfverstyrel.. kr.
96,800:
sen ............ .
1,200,000:
flottans öfningar ................. kr.
repetitionsöfni ngar för reserv14,900;
officerare vid flottan ..... kr.
Undervisnings verken:
.. kr.
16,100:
sjökrigshögsko lan
46,266:
sjökrigsskolan ..... ............. kr.
8,600:
marinintenden tskolan ... . .. kr .
personal
69,000:
flottans
sjukvård för
Summa ordinarie anslag för flottan kr.

10,696,341: -

]{u st artilleriet :
Riksdagen har:
dels ökat kustartilleriets
officerskår med:
l
major . ......................
3
kaptener af l :a klass. .
1
af 2:a klaRs. . ...
>>
Summa
dels ökat kustartilleriets undoff--kår med:
underoff. af l: a gr....... .. .
af 2:a gr.. .......
>>

5

1
3

4
Summa
dels ökat kustartilleriets
manskap sgrader med 21 man;
dels ock, med godkännanstat för kustartilleriet,
af
de
höjt anslaget till aflöning för
kustartilleriets personal från
.. kr.
kr. 1,039,129 till
Transport kr.

1,064,571: l ,064,571: -

10,696,341: --

-
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10,696,341:
1,064,571: Transpo rt kr
samt i riksstate n för år
1907 till krigsöfn ingar vid
kustposi tioner uppfört ett re15,000: ·servatio nsanslag af . __ . __ .... kr.
anAf öfriga ordinarie
.slag bafva nedan upptagn a
blifvit af riksdage n höjda ,
11ämligen:
för beklädna d åt kustartilleriets manskap från kronor
148,035: . ___ kr.
145,704 till . .... __
för naturaun d eråll åt kustartillerie ts manskap från kr.
..... kr.
263,383: 249,397 till ...
för underhål l af kustartil leriets byggnad er och materiel
326,437: från kr. 23] ,562 till . . . ... kr.
Följande anslag upptogos
till oförändr ade belopp eller för:
160,000: kustartil leriets öfningar .... kr.
kustartil leribevä ringens vapenöfningar samt beklädna d och
.. kr.
290,000:
ersättnin g därför
leriets
kustartil
sjukvård för
14,000:
personal __ ·· ··· ·-- .... .... kr.
2,271,426: leriet kr.
kustartil
för
Summa ordinarie anslag

Diverse anslag :
Höjning har vidtagits i
följande anslag:
rese- och traktame ntspenni n_ ti_ll_k_r_.___3_6_,.__7_5_0_:_ _ _ _ _ _ __
_O
-_O
nmgar från kr. 34--',l
12,967,767: 36,750:
Transpo rt kr.

-
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12,967,7 67: 36,750:
Transpo rt kr.
skrifmat erialier och expenser, ved m. m. från kronor
150,974: 141,543 tilL _________ .. ........ kr.
i
vidtagits
har
Minskni ng
a1.1slag för:
ålderstil lägg från kronor 27,700
26,700: . ... kr.
till ' " . . . . .. .. .
a
upptagn
Gedan
Öfriga
anslag hafva ej undergå tt någon ändring utan upptagit s till
samma belopp som föregåen de
år, eller:
ersättnin g åt officerare och ingenjörer under anställni ng
eller kommen dering utri13,000:
kes.. ............. ... .. ....... -- .... kr.
resestipe nd inm åt läkare vid
2,000:
flottan och kustartil leriet kr.
22,25-±:
.kr.
diverse bebof
12,500:
. kr.
extra utgifter
264,178: anslag kr.
diverse
Summa
Handeln :

I enlighet med kungl. maj:ts
försla g har rikselagen höjt a.n·
slaget för lots- och fyrinrätt ningen med lifräddni ngsansta lterna från kr. 1,600,000 till kr.
Öfriga nedan upptagn a anslag hafva ej undergå tt någon
ändring utan upptagit s till
samma belopp som föregåen de
år, eller :
.. kr.
för sjökartev erket
Transpo rt kr.

1,700,409: -

65,000:
1, 765,409:

13,231 ,945: -

-

-
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Transport kr.
lter för
undervisningsansta
för
sjöfart .. ... ... ... ... ... ... .. . kr.
» nautisk-meteorologi ska by. ....... . kr.
rån.. .. . .. .
» ålderstillägg för personalen
vid undervisningsansta lterna för sjöfart och föreståndaren vid nautisk-meteorologiska byrån ............ kr.

1,765,409: -

13,23 1,9-16:

100,800:
9,000:

13,000: Summa ordinarie anslag för handeln kr.
Summa ordinarie anslag kr.

1,888,209 :
16,120,154:

Extra ordinarie anslag.
Flottan:
Kungl maj:ts förslag om
beviljande till nyanskaffning af
krigsfartygsmaterie l af kronor
6,164,000 bifölls af riksdagen
på det sätt att därtill bevilj a....... kr.
des..................
Till anskaffning af orderapparater och afståndsmätare
hade kungl. maj:t äskat kronor
208,000. Riksdagen beviljade kr.
för anskaffning af kanoner i
reserv hade kungl. maj:t
äskat kr. 304,000. Riksda. . .. .. kr.
gen beviljade...
transportaf
för anskaffande
medel för flottans varf hade
kungl. maj:t äskat kronor
73,000. Riksdagen bevil... ........ kr.
jade ..

4,533,000: -

104,000: -

203,000: -

58,000:

--------------~~------------------

Transport kr.

4,898,000:

15,120,154: -
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Transport kr.
Öfriga kungl. maj:ts förs lag
biföllos oförändrade af riksdagen, som sålunda på extra stat
bevil jade:
till kanonbåten Biendas inredning till verkstadsfartyg
. .. kr.
m. m. ... .
till förändring af l :a kl. kanonbåten Edda till handmin... kr.
fartyg
till skjutförsök och inskjutning
....... .kr.
af kanoner
brisansgranamed
försök
till
................... .. .. kr.
ter
till försök med torped- och
........ kr.
gnistmateriel
till tre till flottan hörande ångslupars apterande till bevakningsbåtar ..... ..... ... kr.
till komplettering af fartygs
och fästningars ammuni. kr.
tionsförråd .
tillfälliga
för
till materiel
spräng nings- och ko~1tramineringsarbeten ............ ... kr.
till förlängning af Stockholms
stations docka och såsom
bidrag till kostuaden för
förlängning af Lindholmens
docka i Göteborg . .. .. . . kr.
till utvidgning af förvarin gskällare för torpeders stridskoner och stridsspetsar kr.
till på- och om byggnad af flo t-

4,898,000: -

Transport kr.

5,721,182: -

15,120,154: _

68,500: -

195,000: -37,000:
60,000:
20,675:

49,800: -

275,917: ---

45,000: --

73,500: --

7,790:
15,120,154: -

-
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15,120,15-l: 5,721,182:
Transport kr.
Carlstans sjukbus
150,000:
. .. kr.
krona..... ..... ......
tilJ förläggnin g at en skepl)S58 ,000:
gossekår till Marstrand kr.
skeppsvid
åt
en
till arfvod
gossekåre n i Marstrand auställda personer samt me5,000: dikamente r, bad m . m. kr.
till ersättande af förskotter adt
bidrag till en välkomstf est
för Underofficerarne å en
432: ....... kr.
tysk eskader
till förstärkni ng af arbetskraf ruarinförv altninterna
10,500: ... kr.
....
gen.. . ..... .. ...
till upprättan de af signalstationer och anskaffan de af
82,420: gnistsigua lapparater ..... kr.
till täckande af brister i anslagen till flottans nybyggna d
och underhåll sam t till underhåll af kustartille riets
223,645: byggnade r och materiel kr.
-------- -------- 6,251 ,179:
Summa kr.

till

till
till

till

till
till

till

'l'ransport kr.
15,120,154: -6,251,179:
Transport kr.
237,150:
anskaffan de af eld släckningsmate riel till kustfästningarna och kustpositi onerna ...... .. ....... ... . ... kr.
10,600:
fortsättan de af arbetena å
rikets kustbefäst ningar kr.
813,500:
afslutande af nybyggnn derna för kustar-artill eriets
förläggnin g m. m ........ kr.
161,438: afslutande af arbetena för
minförsva rets ordnande och
minperson alens inkvartering vid mobiliseri ng kr.
2ti0,9Hl:
127,150:
fasta minförsva ret ....... kr.
anskaffuin g af beklädnad
och sängservis för kustartilleriets värnplikti ga kr.
89,280: anskaffnin g af transportmedel för knstfästni ngar56,630:
ne . .. ..... _. .. .. . ... ...... ... kr.
----------~----Summa kr. 1,756,667:

H andeln:
Kustartitleriet:
Kungl. maj:ts förslag biföllos af rikselagen som sålunda på extra stat beviljade:
100,000: till kustartille riets beväpning
till anskaffan de af röksvagt
krut till vissa af kustfäst137,150:
ningarnas kanoner ... .... kr.
----------------~-----------------237 ,150:
Transport kr.
15,120,154: 6,251,179:
kr.
Transport

för påskyndan de af Sjömätnin41,000:
garne vid rikets kuster kr.
----------------~---Summa kr.
41 ,000:

Dyrtidstillägg:
Till beredande af dyrtidstillägg för år 1906 åt en del
tjänstemä n och betjänte i sjö-

-------- ---------------- -------- ---

Transport kr.

8,048,846:

-

15,120,154: -

-
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Transport kr.
8,048,846:
15,120,154: förs vars d epartem en te t
sa m t
-d ärtill hörande ii m betsverk,
kårer och stater ............. .... kr.
16,000: -Summa extra ordinarie anslag kr.
8,064,846:
5:e lmfvudtitelns slutsumma kr.

23,185,000:

Jämförand e tabell öfver anslagen und er 5:e hufvudtiteln
under nedannämnda år:

År.

Ordinarie
Extra ordi- Summa för An sla.~ et till Summa ananslag u tom
narie
anslag. ,sjöförsvar et. h an eln. slag för 5:te
till handeln.
hufvud titeln.

1893 i 5,358,531 - 1,989,110 1894
5,399,597 48 1,419,443 52
1895
5,470,341 1,739,360 --l
1896
5,487,741
1,739,760 1897
5,537,741
5,880,860 1898
5,537.741
6,777,360 1899
5,656,406 3.569,335 l~JOO
5,876.281 - 13,134,760 1901
7,029,586 - 13,224,105 1902
8,773,773 - 10.983,043 1903 10,177,708 7,819,0831904 10,947,223 8,629,46811905 11,309,781 -· 8,535,:~10 1906 12,034,697 8,632,79~11907 13,419,745 8,064,846-

-l

7,347,64116,819,04117,209,701 7,227,50111,4Hl,601 12,315,141 9,225, 741 19,011,041 20,253,691 19,756,816 17,996,791 19,576,691
19,845,581
20,667,491
'21,484,591

1,308,b59 1,508,559 1,508,559 1,508,559 1,508,559 1,508,559 1,508,559 1,608,559 1,622,709 1,688,209 1,688,209 1,688,209 -1,688,209 1,788,209 l, 700,409 -

8,656,200 8,327,600 8,718,260 8,736,060 12,927,160
13,823,700 10,734,300 20,619,600 21,876,400 21,445,025 19,685,000 21,264,900 21,533,800 22,455,700 20,185,000

-l

(Forts.)

