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Årsberättelse i reglementen, förvaltning samt 
hälso- och sjukvård för år 1908. 

Af ledamoten G. von Horn . 

En rastlös verksamhet har uneler uneler det gångna årel 
gjort sig gällande inom det område, som denna årsberättelse 
omfattar. Den snabba, alltjämt stegrade utveckling på så 
goclt soo1 alla de sjömilitära områdena har som en logisk 
följd nöthändiggjort nya reglementsbestämmelser, instruktio
ner och läroböcker m. m. Teknikens utveckling sUiller allt
jämt högre fordring ar på personalen, h Yil ket föranledt för
.ändringar i såYäl exercis- som skolrcglemente, och de Yärn
pliktiges förlängda tjänstgör i ngsticl har framkallat djupgående 
omläggningar i det hitintill s gällande utbildningsprogrammet. 

Den kanske för tillfället mest brännande frågan , näm
ligen sjömanskårens omorganisation, har icke häller uneler 
det flyktade året lämnats ur sikte, äl\en om vi måste kon
statera det sorgliga laktum, atl n ågot resultat ~i nnu ej föreligger. 
Af ch etcn för kungl. sjöl'örsYarsdepartem entct utsedda sak
kunniga hafya under året arbetat och till Chefen för Kungl. 
sjötörsYarsdepartementet inlämnat ett betänkande och försla g 
till organi sation at flottans sjömanskår dateradt den 5 okto
her 1908. Ehuru det uppdrag, som sakkunniga ursprungligen 
erhållit, endast omfattade förslag i fråga om sjömanskårens 
organisation, hafnt de, enär flottans undero l'licers- , sjömans
och skeppsgossekårer stå i ett sådant beroende af hYarand ra, 
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alt en förändrad organisation a[ sjömanskåren SYårligen k an 

Yerkstiillas utan att underofficers - och skeppsgossekårernas or

aanisalioner diiraf berö ras, jiimYäl a[gifvit förs lag och kos l

~ ads!J eri'dmingar b eträ(Tandc sistnämnda b:"tda kårer. D:1 deLL :1 

betänkande genom stationsbel'älhal\ama Yid floHans h åcla sta 

tioner tillhandabåll es alla intresserade, torde en redogörelse 

[ör detsamma här Yara tämligen obefogadt. Det torde <l oek 

böra erinras att detta betänkande i'tr hasera(ll på tYåår ig Yiirn

plikt för å sjömanshus ins kril'na Yärnpl.ikt.ige och ~n ~fnings

t id af ett år för flottans öfriga Yiirnpltklige, ett forhallan de, 

som åtskilligt fjärmar del ögonblickliga ingripandet i denna 

för Yårt Yapen så Yiktiga fd\ga. Det ]dagas dessYärre ofta 

noo- ö(\"er Yår sjömanski\r och det är denna klagan, som i'tr 

rot~n och upph.ofyet till sYårigheten att l'ylla Yåra Yakan ser. 

Men äf\en en annan omständighet bidrager hi'trtill , och del 

är den bristande hågen [ör rekapitulation. Och lwarlör sak

nar Yårl yärf\ade manskap all h åg att fortsätta sin sjömans

bana? SYa ret l igger i det sätt, hYarpå manskapet sl.cötes Yi d 

kompanierna. Ett kompani på ända till GOO man skall h~~Hl

ha[\'as af en kompanichef, som kanske tre fjärdedelar al aret 

icke Yarit på den station, hans kompani tillhör, och m~ <l er 

tiden går befattningen i hand ur hand. Folket, som. behol( lc 

en komp an ichef, som de se upp till och som de kanna, all 

de m ed förtroende kunna Yända sig till för r åd och hjå lp, 

detta folk Yet den ena dagen ej hYad kompanichef de den 

andra dagen h af\·a. Delta förhållande verkar förslapp an de 

på intresset b åde fdm det en a och det andra h åll.et. Folket. 

behöl\"er eft ersyn , de såYål som all ungdom, och J s~~(na d al 

denna benå de dumheter, som måste bestraffas. Straiien Yer-
o 

. 

k a tyYärr i de fl esta fall ej ln·ad dänned a [ses, utan ko.!ll -

rner ungdomen alt m i ss trösta, och då ingen förklarar st ra fl et s 

innebörd, så taga de sitt parti och lämna lloltan. 

I det af sakkunnige hiir omniimncla försiagel har elen 

nuvarande kompaniindelningen ansetts höra hihehållas ofor

~indrad intilldess erfarenheten eltcr den >>n yw> organisationens 

genomförande gi(\-er Yicl handen alt iincl ri ng i del1Ft afseen(k 

~'tr önskvärd. 
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Det bar icke Yarit min a[sikt alt ingå på wl.gon kri tik 

yare s ig ö!\·er den nuvarande organisationens bristfälligheter 

eller öfYer det af sakk un nige afgif"na förslaget. .Jag har med 

det sagda endast wlat genom ett exempel framhålla hurn 

,·er kl igt angeiiigen den ifr:'\gasalla organisationen i själi\a 

Yerkel är fö r underh:l.llande af e ['f"ekti\"a hesiittningar å våra 

fartyg. »Gif mig skepp ar papper, blott jag cliir ombord får 

män Li ll striden» siiges ju amira l Faragutt hal\·a yttrat. Tan

ken hår i torde ,·ara Yiird at l beakta. Önsk\ i'mlt Yore d ii rför 

om under del nn gryende 81·et fråga n Yunne sin sl utliga , till~ 
fredssti'tllancle lösning. 

Äi\en en annan fråga ar betydenh et har unel er år 190tl 

se tt dagens ljus. Det är förtidspensioneringen af officerare och 

un dcroiTi cerare Yid marinen. Äl\"en hiir har en konunitie arbe

tadt och inl~'tmnat heUinkancle datermit den 18 apr il 1908. Helt 

säkert skulle en lycklig utgå ng a r denna fn1ga komma att hälsas 

med tillfredsstä ll else fr:Jn mfmga h åll. Den Yid lJefordran för

b igångn e kunde Yid yngre le[nadsår än nu är förhållandet 

skaffa sig en utkomst på annat h å ll m ed åtnjutande a( pen

sion. Då, mänskligt att döma, den Yid befordran fö rbigångn e 

\'ä[ knappas l kan förmoda s hafya samma brinnande intresse 

som den, hYilk en besparats denna m issräkning, så skall san

nol ik t äf"Yen tjänsten komma att skörda nytta af den före

slagna förändringen. Det i"tr diirrör att hoppas det i=ifYen denna 

fråga snarast Yinne1· sin lösning. 

Betrilffande Reglemente för marinen så är del J, In·iJI~en 

faststilHeles den :il december 1907 och utkom i början ar 

februari 1901-l, redan i föregående årsb eriitlelse a lhand lacl. 

Denna, elen s. k. 1907 års upplaga, ~ir hufYli<!sakligen blott 

ett r entryck ar den gam la och inneh åller ett feltal nyheter. 

Däremot iir utarbetandet af en ny moderniserad upplaga af 

de l I afsedt alt taga sin börj an, så fort all a infordrade ytt

randen inkommit. Del II är sedan hösten 1907 under om

::n·betning och förmodas föreligga färdig instundande Yår. 

Kungl. sjökrigsskolans omorgan isation har sedan höslen 

190G varit röremM för sakkunnigas utredning. Under år 1908 
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hafya dessa sakkunniga till Chefen för Kungl. sjöl'örsntrsde

partementet al'gifYit t\·änne betänkanden, det förra daterallt 

den 19 mars, det senare den 2 maj. Det förra förslaget, i 

hYilket ej influtit ny stadga för sjökrigsskolan, synes hal\·a 

tillkommit i al'sikt att möjliggöra en proposition i den ifr:lga

Yarande organisationsfrågan redan Yid 1908 års riksdag. Frå

gan blef emellertid uppskjuten och ska ll nu förelägga s inne

Yarande års riksmöte. Det senare betänkandet innehåll er för

utom ofyannämnda stadga äl\·en motivering till särskilda pa

ragrafer i denna stadga jämte förslag till läro- och öfni ngs

ämnenas omfång och skollokalens ordnande. Sak.kunniga hafnt 

genom dessa båda betänkanden föreslagit: 

att sjökrigsskolans ändamål skulle yara att å en sjöofli

e<:~rslinje i teoretiskt, praktiskt och disciplinärt hänseende med

d ela den utbildning, som erfordras för erhållande at lägsta 

officersgraden Yid flottan, samt att å en kustartillerilinj e med

dela en del af den utbildning, som ertordras för erhållande 

af lägsta officersgraden Yid kustartill er iet; 

att skolans yerksamhet skulle fördelas mellan skola i 

land för båda linjerna samt forberedande kurs i land och skola 

ombord för endast sjöofficerslinj en; 

att utbildningen å sjöofficerslinj en skulle omfatta en ti d 

af omkring 31/ 3 år; 

att skolan i land skulle Yara tYå läsår för sjöorneers

J in j en och ett läsår för 1'-ustartilleril i n j en. Läsåret indelad t i 

två terminer, en hösttermin L'rån den 21 oktober- 20 decem

ber, Yårterminen från 11 januari - omkring l maj; 

att lärberedande kursen i land, afsedel för elen törsta sjö

militära utbildningen af dem, som antagits till sjökadetter, 

skulle äga rum från elen 15 juli till omkring den l oktober; 

att skolan ombord, al'sedd för sjökadetternas prakti ska 

utbildning till sjöss, skulle iiga rum under en Yinter - fö r

beredande kurs - och tre somrar; 

kursen under vintern skulle pågå från omkring 15 ok

tober-omkring 15 april, kursen under sommaren från om

kring 15 maj - omkring 15 oktober; 
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att antagning af sjökadetter skulle Yerkställas af ch efen 

för SjÖfÖrSYarsdepartementet p <l förslag af en a[ konuno·en för 

]1\'arje år förordnad antagningskommission; t> . 

alt följande fordringar för antagning skulle fastsl ås, 

nämligen: 

a) att Y ara SYensk u n dersåte; 

b) aH hafva nppnåt t ell er under det kalenderår, då in

träde sökes, uppnå 17 men ick e 21 års å lder· 

c) att under del kalenderår, då inträde 'sökes, eller un

der det närmast föreg<'\ encle kalender<1ret antingen haha ar

l?gt godkänd studentexam en å realgymnasium och därvid eller 

Yid wderbörlig fyllnmlspröl'ning i sådant gymnasium erhållit 

Yilsonlet ))godkändn eller därutöher Yid muntliu IJrörnin u i 

j n] 
b b 

1.no.c ersma et, tyska, engelska , franska, hislori a, matematik, 

lys1k och kemi eller ock h aha a tlag t enah a nda examen å 

latingymnas ium med motsYaranclc Yitsord i m oders målet tvska 

l l . 
' J ' 

enge s <a, iranska och historia samt j s istnämnd a fall clär-

jän~te. Y id. vederbör] i g fylln adspröfn i ng å r ea l gymnasium h al\ a 

eJ .. hall:t Yitsordet godk~incl ell er d~imtöhe r vid muntlig pröf'

ll ing 1 matema tik fvsik och kemi· 

d) a ll m ed' af'seencle på kr;ppsb eska!Icnhet och hälso

tillstånd fylla de fordringar, som dii rlör i s~irskilcl förl'atlning 

stadgas ; 

. e) att i betyg öl\-er all agel stu dentexamen haf\'a erh ållit 

\' Ilsordet ))god[)) eller d iiru l ör\' er i uppföra n de eller betrii!Ian

de lä;junge fdn enskild unclerYisning iil\-ensom heträlTancle 

<len, som redan fö regåe nde kalenderår allagl s tudentexamen, 

att g~.no~t: nr ~wmmiss ion en godkän <l t intyg h al\-a sty rkt sig 

' ara lortpnl af motsYara n el e , .j lsord; 

l) att Yara s imkunnig. 

En samman fatt n i ng a [ sak k u n n i ges förslag t i Il sjökaelet

ters utbildning ~ir i k or ta drag följande: 

Den nyanlagne sjökadetten nlbi!<las i en törberedande 

kurs Yid .n · (' 11 l · 
. .. nagon a o lans slat10ner nncler 2tj

2 
månad i dc 

grundlaggande sjömilitära och discipliniira åmrwna . 

Däre l'ler fö lj er en långresa, som Yarar G mån ader och 
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lnilken är afseeld alt blifya elen första grunrlläggande utb ild 

ningen till sjöss. Hemkommen från denna resa hörj:1 r h:1n 

omeclelb:1rt första årets knrs ombord, und er hYilken resa lw n 

får tjänstgöra il något mera krål\ande poster. Vid af'sluta n

det al' d enna kurs ombord, har elen praktiska utbildni ngen , 

frånsedt ni'tgra smiirrc al'brott för feri er, Yarat omkring 1-± 1 
2 

mi'tnad, däraf omkring 12 månader till sjöss. Nu börjar den 

teoretiska utbildningen Yid skolan i land. Denna Yarar en 

Yinter och henämn es första årets kurs i land. Komm er s:'l en 

sommar Yid skolan ombord, a llls ~t andra clrels kurs ombord. 

därefter åter en Yinler i land - andra /lrets knrs i land -

och slu tligen en sommar ombord eller 11'eL1je årets kurs om

/Jord. 

Della är i korta drag hnl\udinnehi'tllet ar sakkunniges 

i ärendet al'gifna betänkande. Utrymmet tillMer tyvärr ick e 

ett n~innare ingående på detta synnerligen intressanta och an 

sYarst'ulla arbete, enligt lwilket hädaneller vårt i1rorika Yapens 

blifvande representanter skola fostras. 

För de reglementen, ins truktioner, läroböcker och fö r

fattningar, som, fallande inom ramen för denna årsherätlelsL', 

under året YLmnit fastställ else, lämnas här n edan en ko rHal

tad r edogörelse. 

Reglementen. 

Exercisreglem ente för flottan. (E. H.) 

1. Allmänna / öreskrifler . (A. F . E. H.) har at' kungl. 

maj:t den 2-± mars 190H faslslällls och skall l'rån och med 

den 22 apri l samma år tills Yiclare Hinria till eL'ler riittel se ' 

s lälle l för motsYaranrlc heslämmelser j förut faslsti1llda reg

lementen. Dc principi ella ändr ingar, som före tagits, äro föl

jande: 

§ l. >>lJef'iilhafuares allmänna skyhliglzeler.>> Öflzinwr r

nas hedrif'uande har utgått, en ii r de här g i l'na föres k r i f'l em:t 

icke ~iro l'ör befii lel af behol\cl pålutllacl e. 
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§ 2. »lndelnwg» h ar full ständigats med äntrjngsdiYisio

nernas och båtarnas indelning. 

~ 6. »Allmänna bestämmelsen> (för s tridsberedskap m. m.) 

Resenammunitionen h ar ansells ha l'Ya till ändamål all med

gi [ya sk j ut n i ng från wderhörandc pjäs, äf\·en om kor l Yarigare 

h inder j langningen uppstår. 

§ 8. »/{[art skepp». Alldenstund det Yisat sig hinder

ligt för langnings- , laddnings- m. fl. arbeten alt remtygen äro 

påspända, har föreskrillen iinclrats därhän , att remtygen Yid 

kl a r t skepp upptagas och fön·aras bre(h·id handYapncn. 

§ 9. »Hall stridsberedskap». Föreskrifter om remtygen 

h al\·a ändrats i öfYcrcnsslämmclse m ed § 8. 

. § 11. ))Äntring». Indelning i äntringsdiYisioncr har 

strukits enär den influtit i § 2. 

§ 13. »Allmänna bestämmelsen> (för båtars heY~irande.) 

Mater iel, som skall medföras i hålama, har inskränkts hl. a. 

med hänsyn till att fartygens, sårskildt dc mindres, tillgång 

på en del föreskri rna clTeklcr ej himpligcn medg ifYa, att nu 

gällande föreskr i Cter ti Il ä mpas. 

§ 18. »Läcktiilning». Metoden för läcktMarens utsät

tande har förändra ts med hänsyn till edarenheten från exer

c is med sf1dan. 

§ 21. Paragrafen har utgått. 

Förutom ol\annämnda förändringar äro en de l smiirre 

dylika Yidtagna, bland andra betingade af ändrade detaljförc

skrifter i ö1'riga delar af exerc isreglementel. 

II. Artillerie.rercisreglemente (A. E. R.) har af kungl. 

m aj:t den l april 1908 fastslålits och skall tillsvidare »på 

fö rsök:>. tillämpas. Beträffande handhaf\ande af t'tldre pjtis

slag, fo r hYilka t'öreskril'ter i detta reglrmente icke finnas in

t~gna, skola föru L anbefallda hcsti1mmelser g ii Ila. Dc er i n

rmo·a h t "!'f l 
t> .r e ra anc e reglementet, ll\'artiJl erfarenheten gifwr an-

!~1dnmg, sk~.la af farty~sel1ef'er och högre bcl'älhafvarc afgif\'as 

· l chefen 1or kungl. SJOforsYarsdeparlemcnteL !öre den 1 sep

tember 1909. 
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]l .. l . som vidtagits i denna del ar De principie a anc r mgar, ~ 

reglementet, äro följande: 
Kap. I. ))[af..:Uagelser rörande materielen)) har fullstä n

digats m ed en del nya beshimmelscr. 

Kap. 11. !!Kanonexercis)) har undergått en betydli g u l
riclonin o· och omred igering, oml'attande dels innehållcl, dels 
' b b 

uppshi Ilningen. . . . . . .. .. 
Kanonexercisen har kompl etlerats med langnmgscx._etci > 

al' hvilken anledning kapitlet i sin helh et b enämnts a.rLII_I cn 
exercis. Langningsexercisen ~ir utl'örd efter samma pnn c_qwr , 

J·anonexercisen och omfattar de nu bildade lWl[JIWlrJS-
som ' < "llr·· ll 
be(jiiningamas åligganden. Hä rigeno~n ha_r. vu_nnits . -~~ ~~ c 

tt · ,lelta reo· lem ente inrvmma de foresknlter 1 exetcisfoun , a j C G b " • • r · 
Jwilka för närvaran(le Hnnas upptagna i ilUnderYISni~l ~ or 

l. · ' l 'T Torn\Tidninn·sanordnin<Jar och amJnunltiOnstnans ... apc , , b b • .. . o • 

hissanl , hYilka heslämmelser ju med större log bora mg·~' l 

exe rcis reglcmentcl. BclrälTandc uppställningen ha~· den lor-

a .. ndrin"en vidtanits med detla kapitel, atl lexten 1 regel ut
b b r ·u 1 förts för hvarj c s~'lrskilclt pjässlag, hvarigenom stor . a na( 

nmnils för instruktionens inlärande. . .. 
Slutligen har i kap. II äl\cn inrymts bestämmelser lor 

exerc is m ed laddöfningsapparal. 
Kap. III. iiS /rid.ll BeträlTancle eldens ~ eda11de. har (:en 

ändr ino·en vidtao·its, alt A. O. kommenderar s1dosattnmgcn en 
< b b r· L t dast för det pjässlag, med hvilkct inskjutningen ut or s sam 
medelriar denna siclosältning till D. 13. Yid ö friga i el(~en (~el
tagande pjässlag, ]1yare l'ter dessa p. B. bestämma sidosa tt 
nino·en för unelerlydande pjiiscr. Andringen är beroende Y:' 
att b siclosältningen för olika p_Ftsslag ollast torde vara ol1 k :t 
och förefinnes sYårighetcr för A. O. all då medhinna or(lcr

o·il'ninocn till båda [1jässlagcn. b . b t 
Kap. IV. ilSkju tregl enl har nr delta reglemente u e-

slutits. 

III. TortJedexercisreylemente. (T. E. H.) har al' Kun gL 
?IIaj:t den 1 maj 1908 faslst~tllls och skall tills Yidarc Hinda 
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till eft errättelse i ställ et för motsyarande bestämmelser i förut 
fastställda reglementen. 

Det nya reglementet har erh å llit en betydligt red igare och 
klarare uppställning än ln·ad fallet Yar med det förutYarande. 
Itrån att förut Yarit åtsl<ilrla hafya nu föreskrift erna för dc arbe
ten, som skola utföras på ett g il\'et kommando Yid tuberna och 
vid torpederna, sammanförts i elen ordningsfö lj d, arbetena 
vid klargöring skola Yerkställas. Inställningen aftorpedernas 
organ har bl it\'i l kommandoord. All a dc manipulationer och 
iakttage lser, som hehöl'Ya inläras för tubernas betjänande och 
pröfning eller för inställning, klargöring och pröfning a[ tor
pedernas organ m. m. h a l\'a blifYil fullständigare och bättre 
uppställ da än i det äldre reglementet. 

IV. Strälkastarexercisreglemente. (S. E. R.) har af Kungl. 
Maj:t den l maj HJ08 fastställts och skall tills Yidare lända 
till efterrätte lse i stället för mots\'arande bestämmelser i förut 
fastställda reglementen. 

Reglementen för sjömanskårens skolor. 

Kungl. :\1aj:t har den 26 februari 1908 anbefallt Yissa 
ändringar i il§ 110 Fil innefattande en del föt·ändringar al' 
Befälskursens utbildning Yid skjutskolan. 

Den 18 mars 1908 har Kungl. ?11aj:t med upphäl\andc 
af föreskri l'Lerna i nu gällande reglemente för sjömanskårens 
skolor, ~ 4, i hnd rör erforclerl i g tjänstetid Y id Hotlan fö r 
uppflyttning till högre tjänstbarhelsldass, anbefallt att för upp
flyttn ing från 3:e till 2:a klass sjöman skall edordras en 
tjänstetid Yid sjömanskåren af minst 12 månader; från 2:a 
till l:a klass sjöman minst 36 månader, lwan1l" minst 24 mft
nader såsom 2:a klass sjöman sam t från l:a klass sjömantill 
uncleroflicerskorpral minst 72 månader, ln·araf minst 36 m å
nader såsom l:a klass sjöman. Samtidigt h ar äl\cn § 6 i 
samma reglemente erhållit förändrad lydelse, så att, oal"secll 
manskapet är anlaget medelst kontrakt eller ej, tjänstetiden 
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, ·id sjömanskå ren alltid Yid upp1lyttning i tFinstbarh elsklnss 

r ~iknas fr å n och med den första dagen i månaden niist e l'l er 

-tlen , uli ]l\·ill~en tjänstgöringen tog sin början (karlskrifni n

gen skedde), för så Yidt den icke hörjade den iörsla i m åna

<len, i Jwilkel fall tjänsteliden räknas från och med denna 

dag. 
Den 5 september 1908 h ar KungL Maj:t genom G. O. 

n :r 917 anbefallt förändradt program l'ör utb ildning och öf

ning af flottans m anskap för den kommande Yintern. 

Slutligen har KungL Maj:t genom G. O. n:r 1050 den \) 

oktober HW8 befallt att, intill dess nytt reglemente för ut 

bildning a f flottans manskap hlil\er fastställt , i sagda G. O. 

upptagna beshimmelser sko la lända till dterrätlelse i fråga 

om sådana skolor och kurser, lwilka ej finnas upptagna i 1u1 

g~illande reglemente för sjömanskårens skolor eller i G. O. 

n:r 500 år 1902 och 1001 år 1904, men hYilka jämlikt G. O. 

n:r \)1 7 elen 5 september skola a nordnas. 

HrågaYarande G. O. n:r 10f>O, hYilk en utgifYits i bok

format , innefattar b estämmelser för: rekrytskola, minskob, 

korpra lskola och yrkeskurser äl\ensom särskilda bestämm el 

ser fö r fartygsch efer i rekrylafdelningarnas fm·tyg. 

Sal ulreg lem en le. 

I shillet för del den 10 juni 1908 fastställda ))Salutreg

lementet för flottans fartyg och r ik els fiistninganl, har Kungl. 

l\'Iaj:t den 3 mars 1908 fas lshillt nyll sådant reglemente all 

gä lla från och med den 15 april cletla år. 

Bland m era anmärkningsYärda förändringar må anföras: 

§ 3. Sa lulpliktiga äro blotl de JJ1:a l'artygsklnssen)) till 

hö ran de flottans fartyg, lYYilka föra minst 4 sådana kanone r. 

som jämlikt mom. 4 m å amändas Lill salut. 

J) [t salut oförmodadt i frågakommer a lt g i fvns från rar
ly g, lwars besättning är sysselsalt med kolning, insh't ll l's 

saluten. 
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U n der krigsöfn i ng g if Yes, så länge krigsli Ils U\ n det varar, 

sa lu t endnst för ull iinning. 

§ 4 (angående sa mtidig salut från flera fartyg). ))Vid 

äldste h e[älha(\"arens andra skotl fall a dc öl'riua fa r lvn en in 
"' ' "' 

i sa luten .ll 

s 5. Salul gil\"es: fdln far tyg lill a nk a rs ej under det 

gudstjänst pågår ombord ell er i land; 

fr å n far tyg på väg endast fr ~'\ n soluppgången t i [[ solned

gången. 

Besnn·ande af salut äger dock rum på a nn a n ii n o[\an 

an g i f ven L i d. 

Bestäm melserna i det gamla reg lementets ~~ l ;) och · Hi 

angående salut a f hefiilhal\are, som stiill er s ig eller upphör 

att slå und er högre h eJ'älha(\are, samt sa lut för befälstecken 

vid sammanlräfl'a ndc utgå. 

~ U . Salut för SYenska ~imhetsmän har så til!Yid a än

clrnts att: 

evoye ex lraordi nni re och min ister plenipotentiaire saluleras 

med 17 stället för 15 skott; 

ministerresident saluteras )) l ;) )) 

charge d 'affaires )) >> l:i )) 

genera lkonsul Jl ll ] 1 ll 

Äl\cnså halva bes tämmelserna fö r sa lut vid 

hegratning undergått en del föriinclringar. 

1
., 
a )) 

11 )) 
\) )) 

dödsfall och 

A r/ illerie:rercisreglemen le f'ör l;its lrz r1illerict. 

Kun gL l\Iaj:l h ar den l;) juli 190R fa ststiillt nvtt nr lill eri 

exercisreglemenle för kustattil leriel aU tills Yicbr~ liinda till 

efterrättelse i stii llel för motsYarande för ut gii llan de besliim

rn E' lser. 

Instruktioner. 

S!,julinstruktion f'ör flo/lan . (A. S. I.) i\fed upph~il\·an

de al' G. O. n: r 279 den 12 april 1907 lwr KungL :\Iaj:t den 
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9 mars 1908 fast ställt ny skj ut instruktion för floHans artille r i 

att g~illa från och med den 22 apri l detta år. 
De princ ipför ändringar, som i denna skjutinstruktion 

Yidtagits äro följande: 
1. De förberedande öfningarna ha l\'a bli f\it komplc'tte-

rade med bestämmelser för anYändand e al' själfmarkcrand e 

riklinstrument. 
2. För samtliga kurser i exercisskolan hafya, såsom en 

följd af själfmarkerande r iktinstruments inl'örancle, k ammar
skjutningsöfningar na inskränkts till det omf:clng, tiden med 
oil\'er och yederbörande instruktionsoff1cer anser erl'ord erlig t. 
b 

;), skolskjutning med kanoner af 47 mm. kaliher oc h 
clärutöfYer äro å fartyg uneler öfningsexpedition ))a[ högs l 1.-JO 

dagars H'mg(h> h orttagna. 
Uneler expeditioner )) Hin g re än l ö O dagar)) har däremot 

ingen annan ändring i bestämmelserna angående skolskju t
ningarna med pjäsernas egen ammunition Yidtagits , än al l 
antalet skolskjutningar under mörker m ed lätta snabbskju 
tande kanoner bli[\'it minskadt till hälften af det hittills be-

stämda. 
Ehuru sålunda de flest a skolskjutningar med pjäsernas 

egen ammunition under öl'ningsexpedilion al' högst 150 dagars 
Emgd blifyil borttagna, hai\'a dock skolskjutningar med pa
trontub och tubkanon bihehållits såsom m edel att ut i icke 
ringa mån underhålla skjuHärdighelen, uppö[\a ögat o. s. \'. 

J. Antalet förb eredande stridsskjutningar och st rid s-

skjutningar hafva ökats . 
ö. Hvad hetr~iJTa skolskjutningarna i skjutskola n h ar 

antalet skott uti Yissa serier Yid skjutning under gång med 
pjösernas egen ammunition blifvit ökaclt från 3 till G skol l. 

För dc ele\'er, som uti kurs l'ör första klass sjöm ii n u t

tagas såsom lömpliga till kanonkommendörer Yid syår l'"ano n, 
har anbefallts skjutning af en serie om :1 skott med svår 

kanon . 
G. Bestämmelserna uli betygstabell erna ,·id skjut ni ng 

äro ändrade i syfte att gii\a lägre Yänlesätlning åt liten skju t-
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hastighet ätvensom att låta anta let bommar inverka på be

tyget. 
7. Prisbestämmelserna äro ändrade i tölj a nde afseende n: 
Vi d täflingsskjutning utdelas endast l. och 2. pris, men 

till alla dem, som Yid tätlingsskjutningen fyllt d~1rför f'öre
skrifna fordringar. De föruiYarande bestämmelserna med
gåf\'o som bekant endast utdelandet af (j pris, oberoende ar 
antalet täflande, lwilket Yid olika skolor kunde högst betyd
ligt yar iera. 

Vi d förberedande stridsskjutningar och stridsskjutningar 
under öfningsexpedition utdelas penningepris, hYilket säker
ligen kommer att blil\·a af stor betydelse i och för intressets 
uppdrifvancle för dessa skjutningar. 

( T. S. I.) Kungl. Maj:t har elen l maj 1908 faststä llt 
skjutinstruktion för tlottan, torped, att ti lls Yiclare lända t ill 
efterrättelse. 

Bland nyheter i T. S. I. märkes, att torpedexercisen upp 
tagits under de förberedande öfningarna med torped, kap. IV, 
en åtgärd, som måste hälsas med t illfredsställelse, enär härige
nom torpeden får sin plats såsom ett yapen, lwars handte
rande fordrar färdighet och den på många håll förfäktade 
åsikten , att torpeden är något så oändligt ömtåligt, att dess 
organs in ställande blott kunna öfYerlämnas åt den därmed 
särskilt förtrogne torpeduppbördsmannen, Yisar s ig Yara en 
chimär. 

E tt annat lika beaktansyärdt som glädjande uppslag i 
T. S. L är att genom anordnande af en särskild kurs för l:a 
klass sjömän å torpedskolan, ett steg blil\'it taget för att å 
torpedb åtar sörja för succession under strid. Hittills har å 
Hertalet torpedbåtar endast humils en officer och etl under
hefäl utbildade i lorpeclskjutning. Den senare, för öfrigt den 
ende person, som kan ersätta chefen, är Yicl klart sk.epp T. B. 
Vid däckstuhen. Om då hel'älhai\arens plats måste intagas 
af denne T. B. eller han af annan anledning måste lämna 
tuben, finnes ej någon ombord, som kan taga hans plats. 
Dtgången af ett an fall kan således hänga på om ersättnings-
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personal llnnes eller ej. Om man skulle lå ta en karl , so 1n 

aldrig l"örr i sitt !if lossat ett torpeclskoU, Yid strid fa ll a in 

som tubbefålhal\are, så torde ej chansen för trän· bli !\·::-~ stor 

- ty torpedskjutning ör ingen lätt sak, cHirom Yiltna dc tal

rika bommm·na under j::-~panska kt·igel himligen tydligt. Det 

är cHidör all hopp::-~s, att denna nya kurs måtte ytterli gare 

u twckl::ls, ty mycken örning g i fYer ej fem skott. 

Ökningen ::-~f ::-~ntalct skott såYi"il under lorpedskolm1 so tn 

å farlyg uneler sjöexpedition ör afseYärd. SärskildL iir dii r

Yid att märka den stora ökning, som förorsakats af all na tt 

skjutn ingar från jagare och torpedbåt å torpedskol a h lil"v il 

obli gatoriskt, hYilken ökning Yisar a lt Yederhörande inse ,·i k

ten af ::-~U skjutningarna ske till sådant omfång att öl'n ing 

yerkligen ernås och skjutskickl igh eten därigenom uppclri l\es. 

Dessa förändringar i T. S. l. såYäl som i T. E. H. in

nebära dels a ll längre Lid måste ::-~[ses för torpeclskjutni ngen, 

dels a lt slitningen af torpedmaterielen blifYer mycket sliirrc. 

RYad torpedskjutningen beträlrar är det då att hoppas , a ll 

tiden för torpedskolan m å tte utsträckas, d i.ircst el en sk ul le 

Yisa sig för knapp, och att ej örningarna inskränkas, ly deras 

områno· tål C]. inskränkning om Yapnets cfiekt iYi let skall h:\ 1-
t> . • v 

las uppe. 
Vidkommande slitningen hlil\er del ta direkt en u lgi rt, 

som kanske hlifYcr Jitel kännbar i hörjan Lill dess man kom 

mit ifrån elen nu gängse uppl"atlningen, att ma n skall öl"Ya 

sig m ed torpederna utan alt det skall kosta m'\got, m erl an 

artilleriet fo rdrar hunclratusenlals kronor ftrl igen för sk j n l

skicklighetens alstrande och Yidmakthållandc. ÄJwn da iir 

det att hoppas, att ökade kostnader för torpedernas u ndcr

h5ll ej måtle komma atl wrka hämmande på person alens 

ulbild ni ng. 
))/nslmklion för flottans be((ilsöfningan), faslställd geno1n 

G. O. n:r 22-! den 14 mars 1908, innehåll er bestiimmel ser för 

befälsöfninga rnas ändamål, allmiinna anordnande och utl"ö 

rancle, detalj erad redogörel se för rekognoseringsöfningar, st ra

teg iska och taktiska öl"ningars ändam:'\1 och utförand e iif\·en

som bestämmelser för orders och rapporlers al"gif,·ancle . 

..... 
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))/nstruf..:tion för officer vid inskri(ning. )) Kungl. M:aj:l 

har genom G. O. n:r 62 den 24 j anuari 1908 fastställt ny 

))instruktion f"ör officer, Jwi lkcn jämlikt s 18 mom. ] Yi.in;

pliktslagen är närYarande Yicl sammanträde a[ inskrifninns-
t> 

nämnd för rullföringsområdc, från hYilk el ett större antal 

yärnplikt ige inskril\·as i floUam) att tills Yidare lända till 

eft errättelse i stället för den genom G. O. n:r 93 den 2 febr. 

1907 fastställda instruktionen. 

Läroböcker m. m. 

Uirohok i torpedlära (af C. C. A. Fallenius). Författa

ren h ar pft uppdr::-~g af Kungl. MarinförYallningen ularbetat 

denn a lärobok hufntclsakligas t i syfte att därmed fylla un 

denisningshcho(\et Yid Kmutl. SJ.ölu·ios- och s"Jökri<,.sllo··,,.sl·o-
~...... . u . b b _\. 

lorna samt flottans öfriga underYisnings\'Crk, m en lämpar sig 

arbetet i.ifYen synnerligen Yäl för sji.ilfstudium. 

Boken inledes med en öl\ersiktlig och k lar redogörelse 

för torpedernas uppkomst, indelning och utYeckling. I 2:a 

kapitlet gifYer fö rfattaren en synnerligen intressant historik 

öfYer torpedens arwänclning i krig från och m ed nordameri

!zanska inbördeskriget 1861 - 1865 till och m ed det rysk

Japansk a kriget 1904-1906. Följer så redogörelse för torpe

dens hu [\'mlcleiar, torpedtuber och med desamma förekom

mande prof samt slutl igen skjutHira. 

))Bestämmelser för insl.jutning a(" torped)) fastställda af 

Kungl. Marinförvallningen den 4 l'ebruari 1908. 

. ))Bestämmelser för tä(lingsmin ering)), f'aslslstiillcla af Kungl. 

MaJ:t elen l;) juni 1908 att tills Yiclare tillämpas. 

)) Föreskrifter rörande behandling och ud r d a{ (lollans tele

fonmateriel M/08.)) Boken, som ularbetals på grund af k.ungl. 

Jnarinfön·altningens beslul af den l() ser)tembcr 1908 inne-
l o 

' 

laller redogörelse l'ör ilatlans telefonmateriel M j 08 och den-

nas Yerkningssätt, telefonmaterielens mottao·ancle från och åter

lämnande till förrädel samt Yårclcn a[ de~1samma ombord å 
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'fartyg. Vidare beskrifning på telefonförbindelses upprättan de., 

brytande och materielens hemtagning. Därefter följer su m

marisk redogörelse för de iakttagelser, som särskildt behöl\a 

ihågkommas för materielens Yård under utläggning och hem

tagning; föreskritler för tjänstgöring å plats till lwilken tele

fonförbindelse anordnats, fel förekommande å en telefonför

bindelse och s~itten för deras afhjälpande samt slutligen he

skrifning på huru en anslutning af flottans fartyg med lull-

ledning i land skall äga rum. · 

Lag om ändrad lydelse af vissa delar . af värnpliktslayen 

den 14 juni 1901 ; (gifYen Stockholms slott elen 4 juni 1901'\.) 

§ 18 mom. l, § 27 mom. l och § 52 mom. 2 Yärn

pliktslagen. Sistnämnda tYå lagrum, sådana desamma lyda 

enligt lagen elen 11 maj l 905, ha fy a förändrats och dn· ad 

berör flottan erhållit följande lydelse: 

§ 18. 

l. För rulltöringsområde skall finnas en inskrifn ings

nämnd, beslående af en regementsol'Iicer såsom ordförande 

samt fyra ledamöter, nämligen en af konungens befalln ings

hal\ande i det län, till hYilket området eller största delen 

däraf hörer, därtill förordnad Jagfaren man, äfvensom ru ll

föringsom rådesbefälila [y aren samt tY å i n om samma område 

bosatta, icke militära personer, hYilka jämte ett lika antal 

suppleanter Yäljas hYarj e gång för tYå år af landstinget eller, 

d~ir rullföringsområde utgöres a( stad, som ej under landsting 

lyder, af stadsfullmäktige. En af de sålunda utsedda leda

möterna och en af suppleanterna a f gå dock efter lotln in g Y id 

slutet af det år, då denna lag Ynnnit tillämpning, hYarelkr 

en ledarnot och en suppleant årligen Yäljas. Omfattar rull

föringsområde landsdelar, hörande under olika landsting eller 

landsdel och stad, som ej under landsting lyder, Yälj es siir

skildt för hnrjc sådan landsdel eller stad tYå ledamöter i 

nämnelen jämte lika antal suppleanter. De af landsling eller 
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stadsfullmäk.tige Yalcle ledamöter eller, i händelse de äro hin

drade, deras suppleanter deltaga i nämndens förrättningar 

endast i hYad angår det område, för hvilket de blifvit valda . 

För större rullföringsområde må, där konungen så be

stämmer, finnas två eller flera inskrifningsnämnder, hvar och 

en för Yiss del af rullföringsområdet, sammansatta såsom 

ofvan är föreskrifYet, dock att i stället för rullföringsområcles

befälhafYaren må träda annan officer. 

Vid sammanträde af inskrifningsnämncl för rullförings

område, från hvilket ett större anlal värnpliktiga inskrifvas 

i flottan, må oflicer af flottan nänara för att lämna nämn

den erforderliga upplysningar och göra de yrkanden, som han 

finn er behöfliga i fråga om inskrifningen af värnpliktig till 

tjänst eller särskild befattning vid flottan, dock utan rätt atl 

i nämndens beslut deltaga. 

§ 27. 

l. Värnpliktig är, sedan han blifYit inskrifven, skyldig 

att för sin utbildning tj~instgöra under fredstid i det antal 

d agar, som här nedan angifYes, nämligen: 

c) Yicl flottan i sammanlagclt 300 dagar, hvilken tjänst

göring, på sätt konungen närmare förordnar, skall fullgöras: 

af de i § 25 mom. l a) nämnda värnpliktiga äfYensom 

andra å sjömanshus inskritna värnpliktiga till det antal konun

gen beshimmer i en täljd uneler första och andra året eller, 

där konungen till följd af särskilda omständigheter pröfyar 

nödigt, under allenast andra året; 

af dem, som utan att tillhöra sjömanshus jämlikt § 25 

mom. l b) tilldelats flottan och som därvid inskrifvits till 

sjötj änst, jämväl i en följd under andra å ret, eller, där konun

gen t ill följd af särskilda omständigheter pröfvar nödigt, med 

en första tjänstgöring under 200 dagar under första eller an

~ra eller under första och andra året samt med en repeti

±ionsöfning om 100 dagar under (järde året; 

af till fästningstjänst inskrifna Yärnpliktiga med en [ör-
Tidsk1·ift i Sjöviisendet. 20 
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sta tjänstgöring om 258 dagar, som tager · sin början un cle1-

första ell er andra året, och med en repetitionsöfning om -12 

dagar under ljärde året , samt 

af flottans öl'riga Yärn p l i k tiga med en första tFinstgöri ng 

om 200 dagar under första eller andra eller uneler först a och 

andra året samt med en repelitionsöfning om 100 dagar un

der fjärde året. 
Värn pliktig, uttagen t i Il stationstjänst Y id flottan ell er 

till särskild befattning Y id hären eller flottan, må, på sid L 

konungen finner godt förordna, fullgöra honom åliggande 

tjänstgöring i en följd. 
Värnpliktig, som aflagt medicine kandidatexamen och 

fullgjort omedelbart därefter följande föreskrifYen propedeu 

tisk tjänstgöring Yid uniYersitetsklinikerna, ät\ensom Yärn 

pliktig, l1Yilken aflagt tandl äkareexarnen, må, på sätt konunge n 

förordnar, fullgöra l v å eller Hera repetitionsöfningar i en följd. 

§ 52. 

Öfuergängsstadganden. 

2. Beträffande Yärnpliktig, som inskri(\es under n~\go l 

af åren l H02, 1903, 1904, 1905, 1906 eller 1907, skola, utom 

i de fall här nedan sägs, föreskriflerna uti § 27 mom. l an

gående Yärnpliktigs tjänstgöringsskyldighet under fi·edstid icke 

till ämpas. Sådan värnpliktig är i s tället skyldig aU fö r sin 

utbildning tjänstgöra under fredstid i sammanlagdt 172 dagar, 

hYilken tjänstgöring, på sätt konungen närmare föro rdnar, 

skall fullgöras: 
c) Yid flottan: 
af de i § 25 mom. l a) nämnda Yärnpliktiga äf\·enso l11 

af andra å sjömanshus inskrifna Yärnpliktiga, till det anta l 

konungen bestämmer, i en följd med början under första eller 

a ndra året; 
af till fästningstjänst inskril'na Yärnplikliga m ed en fiir

sla tjänstgöring om 137 dagar, som tager sin början unde r 
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första el ler andra året, och med en repetitionsöfning om 3:) 

dagar under tredje året, samt 

af Jlottans öfriga Yärnpliktiga m ed en första tjänslgörina 

om 86 dagar under första året samt med en repet iti onsöf~ 
ning om 86 dagar under andra året. 

V~1rnpliktig, som haft laga förtall för inställelse Yid in

s.krifningsfö"rr:lttn ingen år 1H07 eller tidigare, samt värnplik

tig, s~m da 1 laga ordning erhå llit uppskof med inskril'ning, 

sJ~a~l ICke Yara "SJ~yldig tjänstgöra längre tid än hans tjänst

gorlllg skolat paga, därest han år l 907 eller ticlirsare blifvit 
inskri(\en. 

0 

Yng.lit:g,. s~m uneler åren 1906 eller 1907 inskrifYes på 

grund al S 6 1 denna lag, men först år 1908 eller därefter 

uppnår Yiirnpliklsåld ern, är skyldig alt, i den ordning konun

gen bestämmer, tjänstgöra uneler så lång tid, som i ~ 27 före-
skril'ves. ' 

Värnpliktig, ullagen lill stationstjänst vid flottan eller till 

särskild b efattning Yid hären eller Ilollan, må, på sätt konun

g:n ~inner .. g?dt förordna, fullgöra honom åliggande tjänstgö
rmg 1 en lol.Jd. 

Värnpliktig, som aflagt medicine kandidatexamen och 

f~llgjo~·.~ omec~elbart d~irefter följand e föreskril\'en propedeu

tisk ~pmstgonng vid universitetsklinikerna, iil'Yensom Yärn

pliktig, hvilk en aflagt tandHikareexamen, må, på sätt konun

gen förordnar, fullgöra två eller llera repetitionsölnin crar i en 
l'··l'd o o J . 

Generalorder n :r 280 al' den 2 apri l 1908: 

Kungl. maj:t har i nåder fnstsliUlt följande ändringar i 

genera lorder n:r :i20 elen 29 ap r i l 1902, med däri gjorda 
ändringar. 

A. Emottagning, liikarehesiktning, in - och utmönstring, 

.~jökomnzenderiny m . m. 

.. . l. X iirmast u n der stat ionsbel'iilha(\aren åligger det b-2-

\'~nngsbef{tlh a l\'aren att vak a öl\·er krigslydnaden bland de 

\'arnplikliga i'tf\ensom att, i h vad på honom ankommer, tillse, 
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att en hvar i tjänstgöring varande värnpliktig erhå ller öfn ing 
i enlighet med särski ldt u Härdade beslämmelser samt fu llgiir 
de skyldigheter ocl1 åtnjuter de rättigheter honom tillkom ma. 

Beväringsbefälhaf\·aren stå r dock, i hvad som rör de 
värnpliktigas inkvartering och bespisning å stationen samt 
krigslydnaden bland å stationen tjänstgörande värnplik tiga, 
under Chefens för underofficers- och sjömanskårerna. 

Bcväringshenllhafvaren tillkommer befälsrätt öfver; 
chef för beväringskompani vid stationen; 
till tjänstgöring i beväringsbefälhafvarens expedition elle r 

vid b eväringskompani kommenderad personal, samt 
i tjänstgöring varande värnpliktiga, utom då de äro ställ

·da under annan, beväringsbefälhafvaren ej underlydande he
fälhafvare. 

Under de värnpliktigas tjänstgöring handhafver bevi1-
rino·sbefälhafvaren deras ekonomi samt leder öfn ingarna med b 

värnpliktiga, som utbildas i land eller å under heväringslw-
fälhafvaren ställdt fartyg. 

I alla sådana ärenden rörande de värnpliktiga, som icke 
äro ar den natur, alt de skola handläggas af stationsbefäl
hafvaren, skriftväxlar beväringsbefälhafvaren omedelbart med 
vederbörande områdesbefäl eller b efälharvare a( flotta u nder 
lwilken värnpliktig är ställd. 

2. Af kungl. maj:t kommenderas offteerare och m arin
intendenter att vid hvardera stationen tills vidare b estr ida 
följande beCatlningar: 

kompanichef( -er) för beväringskompani-etC -erna), a f k ap-
tens grad; 

adjutant hos beväringsbefälhal\aren , af kaptens eller 
subalternofficers grad; samt 

intendent hos bevåringsbefälhal'varen, af marininten dents 
af 2:a graden eller marinunderintendents värdighe t. 

Om med tjänstens behöriga tillgodoseende så pröhas 
förenligt, konunenderas adjutanten, som då hör vara al' k ap
tens grad, att tillika tj ä nstgöra som kompa nichef. 

Det antal öfrig personal, - - - - - - - -
för de värnpliktigas öfningar. 
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21
/ 2 • Närmas t uneler b eväringsbefälhal\aren har ch el 

['ör b eväringskompa ni enahanda ftligga nden, so m i punkt l [ör
sta stycket nämnas. Sådan kompani chef tillkomm er b efäls
rätt öl\er till tjänstgöring Yid kompani et komm enderad per
sonal samt k ompani e t tilldelade värnpliktiga, utom då de äro 
ställda under ann a n, k ompani chefen ej underlydande, b el'ål
ha[Yare. 

Chef för bevä ringsko mpani tjäns tgör, så Yida icke annor
lunda i kommandoväg förordnas, såsom )) !'ö rs te instruktions
ol'ficen! l'ör kompa niet tilldelad, å s tationen tj ä nstgörande 
bevärin g. 

3. 
6. 
eldareardelningen utgöres 

tekniker samt, däres t icke -
7. 

a f samtliga maskinister och 

nalstyrelsens cirkulär 
värnpliktiges duglighet 
lända till efterrättelse. 

Vid besiktningen 

m ed föreskrifler 
till krigstjänst af 

samt Kun gl. Medici
för undersökning af 
den 18 oktober1905 

9. De värnpliktiga, som skola öfvas ombord och icke 
blihit upptagna å de i punkt 7 omnämnda förteckningarna , 
sjökommenderas och allämnas omedelbart tilf fartygsb efälet. 

I n skri fn i ngsböckerna för sjökommenderade 
13. - - - - -- - --- ·- ·- - - - -·· -
Enligt enahanda grunder -- - - - - - -- - - -

de värnpliktiga; Inarvid de enlig t punkt 28 inkomn a uppgif
terna tj äna till ledning. 

14. Närmare föreskrifter i afseende p å meddelande af 
erinran om krigsm ä ns å liggande förpliktelser samt öfriga för 
tj änstens - - -- - - - - ·- ·- - -- - - - - -- -

l ö. Chefen för underofficers- och sjömanskårerna Ya kar 
öl'ver krigslydnaden bland å stationen tjänstgörande Yärnplik
tiga samt har, i lnacl därmed biger samband, Mvensom i fr åga 
om värnpliktigas inkvartering och b esp isnin g, öfver dem b e
fälsrätt. 
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Bemälde kårchef lämnar beYäringshefälhafYaren up pgilL 

ä det antal värnplikt iga, som erfordras för kommender in o ."1 ~ h \ 

fartyg, som rustas, är rustadt ell er förlagclt i beredskap, 

samt för kommendering i land å stationen. 
BeväringsbeG\lhafyaren åligger att hestämma, huru \' iirn

pliktiga vid kommendering till tjänstgöring å fartyg ell er ~1 

stationen skola uttagas för fyllande af det lr:'\n kårchefen upp

gi fn a h eholYet. 
Vid sjökommenderade Yärnpliktigas embarkering å far

tyg tillställer heYäringshefälhal\aren fartygschefen förteck ning 

öfver desamma (H.eglemente för marinen, del I, form . 20), 

skolande å förteckningen angi(\as elen afdelning och ewn

tuellt yrkesgren, 11\'arje värnpliktig tillhör. 
Under tjänstgöringen Yerkställer hnäringsbefälhafn11·en 

månaelsmönstring samt i H.eglemente för marinen, del I, ~ 

()8 mom. 2 omtalad in- och afmönstring med till stati on en 

förlagda värnpliktiga, ä["yensom, vid utryckning från tj än st

göring, utmönstring fr:'\n stationen af samtliga värnpli k tiga . 

Beväringsbefälhafvaren gör till förste läkaren å stati on en 

anmälan om anställande af den i punkt 25 här nedan näm nda 

läkarebes iktning beträiTande å stationen tjänstgörande viim 

pliktiga. 
I samband med inryckningen låter bevä ringsbefälh al\·a

ren till hYarje värnpliktig utlämna ett exemplar af UnderYis

ning för manskapet vid :flottan, I, Tjänstgöringen, och af Ut 

drag m d:o, II, Sjömanskap, lwa rjämte eldareafdelningen till

hörande värnpliktig, som icke skall utbildas till unclerhel'iil 

eller är inskri(\en till stationstjänst, tilldelas ett exemp lar al' 

UnclerYisning för manskapet vid flottan, IV b, Pannor orh 

maskiner. 
Bevfiringsbefiilhal\-aren låter uti mönsterrullorna införa 

vederbör! iga anteckningar rörand e de värn pi iktigas tjänstgö

ringsförhållanden, såsom sjökommendering, kommendering till 

tjänstgöring i land, afpo llettering m. m., äl\ensom andra upp

gifter, som kunna hal\·a inflytande på de värnpliktigas allö

ning. 

... 
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Våmpliktig under tjänstgöring i land tillkommande pen

ningbidrag samt ersättning för egna persedlar uträknas genom 

beYäringsbefälhafyarens försorg och utbetalas till den värn

pliktige lör hvmje månad före den 10 i näst följ ande månad 

äfvensom vid afgång från tjänstgöring å stationen. 

SkuUe det vid införandet af fö reskrirna anteckningar i 

af!ämningsrullorna visa sig, att å sjömanshus insk.rifven värn

pliktigs befattning inom sjömansyrket icke är rätt angifven 

enligt de i § 130 lnskrifningsförordningen stadgade grunder, 

gör beYäringsbefälhafvaren därom anteckning i nämnda rulla. 

Beväringsbefälhafvaren skall härjämte i tillämpliga delar 

:ställa sig till efterrättelse, lwad som enligt Heglemente för 

:marinen, del l § 212 åligger chef för stations underofficers
och sjömanskårer, beträffande: 

a) sammandrag ar dagrapporter till stationsbefälhafvaren ; 
e) inspektion; 
l) hikarebesiktning; 

m) granskning (i den mån tiden medgifver) af böcker 
( förh ållnings-, beklädnads- och inskrifningsböcker), samt 

n) klädmönstring. 
Chef för beväringskompani :'\ligger: 

att kommendera de värnpliktiga till tjänstgöring enligt 
af bev~1ringshefälhafvaren meddelade l'öreskrirter, samt att till 

vederbörande fartygshetät Yid embarkering atlämna sjökom

m enderade värnpliktigas förhållnings- och beklädnadsböcker, 

äfvensom (nied iakttagande af h vad i mom. 9 är sagdt) deras 
inskrifningsböcker; 

att iakttaga i punkterna 24, 25, 2G, 28 och 28Lj 2 nedan 
m eddelade föreskri [ter, samt 

att i tilhimpliga delar ställa sig till efterrättelse, ll\·au 

som enl igt Heglemenle för marinen, del I § 218 åligger chef 

för kompani af sjömanskåren, betr~lffandc: 
a) kompanirulla, straffregisler och anteckningsbok, 
.e) kompaniinspeklion, 
f) utbetalning af a !löning; 
h) dagrapport (militärisk); 
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i) förslag Yid m ånadsmönstr ing, samt 
j) an målan om undersökning Yid krigsrålt, dock atl dl' 

under h), i) och j) omtalade rapporlcrna etc. al'gifyas ti ll hc
Yåringsbel"älhafYaren. 

I tjånstgöring Yarande Yärnpliktiga bilda ett (eller un
dantagsYis flera) särskildt (sårskilda) beYäringskompani (-Pr). 

Om chef för beväringskompani icke är förordnad, m~) 
stationsbefålhafyarcn fördela dc å stationen tjänstgörande Yiirn
pliktiga L i ll sjömanskårens kompa ni er, och lyda cheferna !"ör 
de kompanier, till ll\"ilka värnpliktiga fördelats, i hYad Ile
trälTar de Yärnplikliga under be\'äringsbefälhal\"aren. J nu 
nämndt fall fullgör beväringsbefälhaf\'aren i afseende på sjö
kommenderade \'ärnpliktiga de skyldighete1·, som tillkomma 
kompanichef för stamkompani i afseende på sjökomnwn
deradt manskap. 

16. 
17 . Efter h\'arje i kommandoväg faslsl~illd utryckn ings

dag skall beYäringsbefälhafvaren - - - - - - - -
a) sammandrag af nyssnämnda (efter afsändandct a( 

föregående årsrapport) enligt fonn. 3 upprättade uppgi fterna, 
särskildt för lwarj e tjänst; 

b) - - - - - - - - - - -
c) ·----- - - - -uppgift 

(form. 5) å de Yärnpliktigas - - - - - -

C. Tjänstledighet. 

23. Beväringsbefälhafvaren må beYilja tjänstledighel un
rler högst 14 dagar till å stationen tjänstgörande Yärnpliktig, 
som fullgör tjänstgöring i en följd eller första tjänstgöring, 
och under högst 7 dagar till sådan värnpliktig, hvilken ["ull 
gör repeli tionsöfning. 

Enahanda rätt - - - - - - - enkelt fart yg. 
Tjånstledighel af längre Yaraktighet än 4 dagar må sam

manlagdt icke beviljas under längre tid än 28 dagar för den, 
som fullgör tjänstgöring i en följd, 21 dagar för den , som 
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fu llgör första tjänstgöring samt 10 dagar för den, som fullgöt· 
repetit ionsöfn i ng. 

D. Särskilda iakttagelser för befälhafvare, som haji1a uärn

pliktiga under sill befäl. 

24. 
Genom vederbörande befälhal\·ares försorg skola anteck

ningar om bestraffningar samt tjänslledighet af längre varak
tighet än 4 dagar införas i förh ållnings- och beklädnads
boken - - - - - - - - -· - - - - - - -

28. Befälhafntre, under lwilken värnpliktig är ställd, 
skall senast en m ånad före utryckningsdagen till Yederböran
de beväringsbcfälhafvare insända uppgift å respektive orter, 
till lwilka honom underlydande beväringsmän efter utryck
ningen skola begifva sig. (Å sjömanshus inskrifven heYä
ringsman äger rätt att blif\'a befordrad antingen till sitt hem 
vist i kyrkobokföringsorten eller till det sjömanshus, han till
hör; annan beväringsman endast till sill hemvist i kyrkobok
föringsorten.) Härvid antecknas äl\en för lwarje bevärings
man hans fullständiga postadress efter utryckningen. 

28l;2. Befälhal\are, under hvilk.en värnpliktiga äro ställda, 
sk all, för den händelse att någon af dessa under sin pågå
gående tjänstgöring blifvit fälld till strafT för rymning eller 
hans tjänstgöring afbrulits för verkställighet af straiTarbete 
eller omedelbart ådömdt fängelsestrafl", om möjligt senast en 
veck a före ifrågavarande värnpliktigas utryckning härom med
dela vederbö rande beväringsbefälhat\are uppgi fl, upptagaande 
rym ningstidens längd och strafiets beskaffenhet. 

Rymningsticlen räknas från den tidpunkt, då afviknin-
gen ägde rum eller undanhållningen tog sin början. 

29. - - - - - - - - - - - - - - -
Generalorder N:r 281 den 2 april 1908. 
Kungl. Maj:t har, med upphärvande af generalorder N:r 

336 den 1 maj 1902 och N:r 558 den 15 juli HJ05 i nåder 
befallt, att följande föreskrifter skola lända till efterrättelse 
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betl·äfTande utbildningen och öfningarna för till stations tj änst 
vid flottan inskrifna värnpliktiga, med undantag af läkare ot·h 
sjnkYårdare samt de enligt äldre bestämmelser såsom ))ingvn
jörbiträdem> inskrifna. 

A. Allmänna bestämmelser. 

l. Öfningarna med till stationstjänst inskrifna värn
pliktiga, hvarom här är fråga, utföras, där icke annorlunda 
bestämmes, å stationen. Närmare föreskrifter för ordnanrlt'l 
.af dessa öfningar utfärdas af stationsbefälhafYaren. 

2. örningarna böra, om de försiggå å fartyg, omfatt a 
ungefär samma dagliga öfningstid som för andra ombord kom
menderade Yärnpliktiga. 

3. I generalorder ·n:r 500 den 19 juni 1902 punk.terna 
8-11 meddelade föreskrifter skola gälla äfven här omtalade 
värnpliktiga. 

4. De förberedande öfninga rna, lwilka skola fortgå en 
tid af omkring 4 veckor, afse blott att bibringa de värnpl ik
tiga erforderlig militär utbildning. 

5. Under tillämpningsöfningarna erhålla de värnpli ktiga 
yrkesutbildning antingen uti särskild utbildningskurs ell er gP
nom annan tjänstgöring. 

B. Särskilda bestämmelser för utbildningen och 
öfningarna. 

a) Tekniker och elektrotekniker. 
6. Vid utbildningen bör beaktas, att Yärnpliktiga tekni

ker skola afses att vid mobilisering tjänstgöra såsom in gen
jörer i flottans öfverstyrelse, å dess vad· eller fartyg eller sEt 
som maskinister å flottans fartyg; elektratekniker i lämpl iga 
befattningar å flottans varf, å minposition ell er minfartyg. 

7. Etter inryckningen uttagas af beväringsbefälhafyarcn 
teknik.er för tjänstgöring såsom ritare vid marinförvaltnin grn s 
ingenjörafdclning (från Slockhohns station) och vid ingenjiir-
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.departementens å vadven kontor Lill det antal, som efter sam
åd med Yederbörande chef befinnes i sådan tjänst lämpligen 
kunna atwändas. Här omtalad tjänstgöring tager dock sin 
början, först sedan de förberedande öfningarne afs lutats. 

8. At öfriga tekniker uttagas i största möjliga utsträck-
11ing till tjänstgöring å de fartyg, de hvilka befinnas för sådan 
tjänst lämpliga, och för hvilka sjökommenderin~ kan ber~das 
:inom den närmaste tiden efter inryckningen. For dessa Yarn
pliktiga böra såYäl förberedande öfningar som tillämpnings
öfningar förläggas ombord, och böra de för detta ändamål 
enligt stationsbefälhafyarens bestämmande kommenderas ut
·öfver besättningslistan, företrädesvis å för öfning af värnplik
tiga afsedela fartyg; dock må för fartyg, h varå ifrågavarande 
värnpliktiga kommenderas, besättningslistan efter stationsbe
fälhafvarens pröfvande minskas med motsyarande antal öfriga 
värnpliktiga. I denna punkt nämnda värnpliktiga skola på 
arun d häraf SJ. ö kommenderas, så snart efter inryckningen 
~ 

lämpligen kan ske, oafsedt om de å stationen påbörjat men 
:icke afslutat de förberedande öfningarna. 

9. Återstående tekniker skola efler de förb eredande öf
ningarnas arslutande förläggas till den af flottans stationer, 
som för ll\'arj e år i sammanhang med utfärdande af öfnings
plan bestämmes, [ör att därstädes under tillämpningsöfnin
garna utföra sådana praktiska Yerkstads- och nybyggnadsar
beten, som för hvarj e gång på förslag af varfschefen vid den 
station, där öfningarne skola äga rum, i kommandoväg före
skrifves. 

BeYäri n<tsbefälhafYaren vid den station, där nyssnämnda o 
öfningar afses att äga r um , skall inom första veckan efter in-
ryckningen från beväringsbevälhafvaren vid den andra statio
nen erhålla uppgift å antalet värnpliktiga, som komma atl 
för ifråo·avarande l]. äns ta·ö ring däri från inställa sig, llYarefter o . o 
förstnämnda beväringsbefälhafvare till Yederbörande varfschef 
omedelbart anmä ler hur stort antal värnpliktiga, som komma 
att i dessa öfningar deltaga. 

Del antal ingenjörer och underofficerare ell er underoffi-
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cerskorpraler ar mask in iststaten, ii(\-ensom de personer ar 
varl\·e ts öfriga personal , hvilka erfordras för ofvannäm ncl a ar
betens utförande och de värnpliktigas ledning, skola a[ Yarfs
ch el'en beordras bland underlydande personal. 

Därest det arbete, h Ya rå Yederbörande yarfschef på grun d 
af här m eddelade b es läm melser äger att afgit\a försl ag, skulle 
komma a lt m edföra kostnader, som icke kunna b estri das ar 
l i Il vadschefens förfogande sh11Ida m edel, skall förslaget vara 
å tföljdt af uppgirL å b erörda kostnader. 

10. Omedelbart efter Yärnpliktiga teknikers inryckning 
sältas respektiYe ch efer för ingenjördepartem enten genom w 
derbörand e beYäringsbefäJhafvares försorg i tillfäll e atl af
git\·a sitt omdöme om ifrågavarande Yärnpliktigas lämpl ighel 
för de i punkterna 7 och 8 o[van omtalade slagen ar tjän st
göring. Sådant utlåtande tj iinar till ledning Yid komm en dt• 
ring af dessa värnpliktiga. 

11. I kommandoväg b estämdtantal eicktrotekniker kom
menderas efter de förb eredande öfningarnas afslula.nde till mi
neringsöfningar, när dylika pågå. Då de icke äro sj ökom
menderacle, tjänstgöra dessa värnpliktiga uneler tillämpn ings
öfningarna å yarfvets mindepartement. 

12. Öfriga eicktrotekniker tjänstgöra efter de förbere
dande örningamas slut enligt Yederbörancle varfsche[s besliim
mande å varfyets torped-, m i n- elleri ngenjördepartemen l. 

b) Skrifbiträden. 
13. Vid utbildningen bör beaktas, att värnpliktiga skrif

bilräden skola afses att vid . mobilisering tjänstgöra såsom in 
tendenter å flottans stationer eller såsom skrifbiträden i sia 
ber och expeditioner i land eller ombord. 

14. Dessa värnpliktiga m å genast från inryckn i ngsdn 
gen i må n af b ehof kommenderas till tjänstgöring i h c\·i·t

ri ngsbefälhafYarens expedition eller å fartyg. 
c) Handtverksafäelningen. 
15. Dessa Yärnpliktiga deltaga, för så vidt de ick e er

fordras för tjänstgöring ombord, uneler tillämpningsöfni ngarnn 
i arbeten å stationens varf, Yerkstäcler eller öfriga inrättnin 
gar, en }war i sitt yrke. 
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16. Skräddare och skomakare må för i generalorder 
:N:r 240 elen 29 mars 1906 nämndt ändamål genast frå n in
ryckningsdagen sjökommenderas. 

C. Öfningarnas omfattning . 

Allmänna iakttagelser. 

17. I generalorder N:r 500 den 19 juni 1902 punkterna 
21 ___:__ 25 m eddelade föreskrifter skola gälla ätven här omta lade 
värnpliktiga. 

18. Värnpliktig, som icke kan deltaga i exercis och 
gymnastik, sysselsättes, då dessa öfningar pågå, med såda nt 
arbete, som med hänsyn till' el en befattning, till ll"Yilken han 
hli[vit uttagen, kan befinnas lämpligt. 

19. Vid de förberedande öfningarnas å stationen slut 
äger uppvisning rum inför stationsbefälhafvaren eller honom 
underlydande regementsofficer, som han därtill beordrar. 

20. I mån så pröfvas erforderligt, må under tillämp
ningsötningarne en kortare tid dagligen ägnas åt repetition af 
något eller några af de öfningsämnen, som genomgåtts under 
de förberedande öfningarna. 

21. I afseende på omfattningen af öfningarna gäller i 
öfrigt, hvad nedan stadgas . 

Tekniker, elektratekniker och skrifbitäden . 

22. örningarna omfatta: 
a) U n der förberedande öfninga r. 
Manskapets allmänna militära skyldigheter enligt U n der

visning för manskapet vid flottan , I. 
Reglemente för marinen, k ännedom om organisationen 

och de Yiktigaste a( tjänsten på stationerna och ombord . 
Artilleri och handvapen, nöjaktig kännedom om reYoi

Yern samt någon kännedom om flottans artillerimaterieL 
Handvapensexercis, enskild utbildning dels utan vapen, 

dels med reYolver. 
Förb eredande öfningar och skjutning med revolver, till 
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samma omfång, som uti kurs för 1:sta klassens sjömän i exer
cisskola finnes föreskrifvet. 

.~jömanskap, enligt Undervisning för man~kapet vid Ilot 
tan, II, med uteslutande af ln·ad som rör segelfartyg, !war
emot särskild vikt lägges vid bibringandet af god kännedom 
om svenska flottans stridsfartyg. 

Gymnastik till den omfattning tiden medgifver. 
Bättjänst, öfning i rodel och segling till den omfattnin g 

tiden meclgii'Yer. 
b) U n der tillämpningsöfningar. 
För tekniker och elektrotekniker. 
Utbildning i egen yrkesgren enligt punkterna 7, 8, 9, 11 

och 12 ofvan, hvarvicl iakttages, att öfningarna för omhonl 
tFinstgörande tekniker skola uneler ledning af fartygs ingenjör, 
där sådan finnes kommenderad, omfatta: 

Tjänstgöring under omkring tre månader selsom eldare 
och därefter äfven såsom biträdande maskinist, samt 

Kännedom såväl om fartygets pannor och maskiner sam t 
dessas skötsel och vård som om fartygets byggnadssätt och 

inredning. 
För skrifbiträden: 
dels unelervisning om bestämmelserna [ör hushällnin yen, 

redovisningen och expeditionsföringen vid flottan enligt giillan 
de reglementen och författningar, 

dels ljänstgöring sr/som skrifbiträden i de expeditioner,. 
där srldan tjänstgöring kan ifrågakomma. 

H an dtuerksafdeln in gen. 

23. Öfningarna omfatta: 
a) Under förberedande öfningar. 
Manskapets allmänna mililäm skyldigheter enligt Under-

visning för manskapet vid flottan, l. 
Hancluapensexercis, utbildning utan Yapen . 
Gymnastik, till den omfattning tiden medgi[ver. . . 
Båttjänst, öfning i rodd och segling till elen omfattning 

tiden medgifver. 

-
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b) Uneler tillämpningsöfningar. 
Tjänstgöring i eget yrke enligt punkt 16 ofvan. 

Kungl. sjökrigsskolan. 

Vid 1897 års riksdag beYiljacles af Kungl. Nlaj:t gjord 
framställning om inrättandet af en sjökrigshögskola. Dennas 
uppgift skulle som bekant vara att meddela unelenisning uti 
en allmän kurs med två arbetsår, afsedel för ofiicerare, som 
varit i tjänst om,kring 4 år, lwarjämte åt äldre offleerare Yid 
flottan, som därtill anmälde sig, skulle beredas tillfälle att i 
den män tjänstens kraf det meclgåfue vid högskolan åhöra 
föreläsningar i vissa ämnen, och skulle dessa föreläsningar 
anordnas hvart annat år. Emellertid visade det sig, att med 
de stora kurser, som från och med 1905 bö1jade lämna sjö
krigssk olan, hvarken högskolans lärare, lokalernas utrymme 
eller elen praktiska tjänstens kraf tilläte dessa officerares kom
mendering till högskolan vid 4 a 5 års tjänstetid. 

En omorganisation af bemälda högskola i ändamål att 
nedbringa det antal sjöofficerare, som af densamma behöfde 
tagas i anspråk, visade sig därför oundgängligen nödvändigt. 

Den utväg, som efter noggrann pröfning valeles är i kort
h et följande: 

Alla sjöofficerare kommenderas till högskolan, men tiden 
för densammas genomgående inskränkes till ett år för en del 
af eleverna eller med' andra ord, högskolekursen upprlelas i 
en ettårig allmän kurs afsedel för samtliga officerare och fort
sättningskurser för meddelande af ytterligare teoretiska kun
skaper inom olika grenar af örlogsyrket åt det antal office
rare, som för tjänstens behöriga tillgodoseende anses dårar 
vara i behof. Allmänna kursen är obligatorisk för sjöofficer 
såväl ·som för kustartilleriol1irer. Fortsältningskurserna åter 
äro friYilliga och antalet däri deltagande bestämmes af Konun
gen i kommandoväg. Den s. k. högre kursen är borttagen, 
hvilk et knappast kan anses såsom någon förlust, då erfaren
he ten visat, att endast ett försvinnande fåtal officerare beredts 
tillfälle till deltagande i densamma. 1908 års riksdag bevil-
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j ade de för sjökrigshögskolans omorganisation i ohan an
gifna r iktning nödiga m edlen och den 23 juli samma år fast
ställde Kungl. Maj:t nytt reglemente för denna skola. 

J(ungl. M aj:ts n ådiga instruktion for kommissionen för un
dersökning af vissa förhållanden inom rikets försvars

väsende m . m.; 

faststä lld den 11 december 1908. 

§ l. 
Kommissionen äger att undersöka, huruYida upphand

lings-, entreprenad-, kontroll- och b es iktningsm etoderna inom 
försvaret äro byggda på moderna principer för affärsmässig
h et och i öfrigt ändamålsenliga, huruvida truppens, särskild! 
de yärnpliktiges, b ehandling och orm·årdnad gifva anledning 
till erinringar, huruvida erforderligt sam arbete för tillgodose
ende af försvarets behof är organiseradt med alla de k raflc r 
som stå eller utan allt för stora olägenheter kunna ställas li ll 
statens förfogande, huruvida försvarsmedlen i fråga om ut 
rustning och dylikt äro i ett sådant skick, att de vid freds
brott kunna fungera p å ett tillfredsställande sätt, sa mt h urn
Yida författningar och föreskrifter rörande försvaret ä ro ge
nomgående led i samma system och verka ändamålsenligt. 

I anslutning härtill äger kommissionen att hos Kungl. 
Maj:t göra de erinringar och de framställningar att vidtaga å t
gärder, som undersökningen anses påkalla, och att till justi 
ti ekanslern öfverlämna sådana ärenden, som anses föranleda 
allmän åklagares ingripande. 

§ 2. 

Hym·je välfrejdad svensk medborgare är medgifvet att 
påkalla kommissionens uppmärksamhet å förhållanden, so i:1 

utgöra förm ål för dess undersökning. För sådant ändamal 
bör kommissionens adress Yara offentligen tillkännagifven . 

Enskilda framställningar må läggas till h andli ngarna 
men icke föranleda annan kommissionens åtgärd, förr än ve
derbörande haft tillfälle att däröfver yttra s ig. 
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~ 3. 
D e i ~ l gifna besh1mmclserna om kommi ssionen s Yerk

samhetsområde m ås te, m ed h änsyn till uppgiftens allmänna 
art, alltid släll as j beroende af den utförliga m otiYer in g, som 
finnes intagen i det af särskilda sakkunniga den 10 decem
ber Hl08 a fgifna utlåtandet i ämnet. 

D ärest likYäl twkan uppkornmer om kommiss ionens be
fogenhet, eUer kommissionen anser erfarenheten af dess Yerk
samhet föranleda inskränkning ell er utvidgning af kommis
sionens uppdrag, må kommissionen i ämnet göra den fram
ställning hos KungL Maj:t, som förhållandena p åkalla. 

~ 4. 

För utförande af sitt uppdrag må kommissionen in
hämta ytlra nden ar ämbetsverk och myndigheter samt enskil
da ämbets- och tj änsteman, a nlita sakkunniga samt infordra 
upplysningar af priYata personer, som anses kunna lämna 
sådana ; ägande kommissionen att, där så a nses erforderligt, 
j sistnämnda syflc påkalla b eh örigt biträde af vederbörande 
befallningshafyande och m i litära myndi gh eter. 

Därest kommissionen anser tillgång till hemliga h a nd
lingar vara för n ågot dess behof af nöden, äge kommissionen 
att därom i lnart fall göra framställning hos Kungl. Maj:t. 

§ 5. 

Kommissi onen är beslutför; då å samman träde, till hvil
ket samtliga ledamö ter kallats, minst fem äro tillstädes. Vid 
omröstning gäller elen m ening dc fl esta biträda. Uppko mmer 
lika rösteta l, uppskjutes frågan till fulltaligt plenisamman
träde. 

§ 6. 

Kommissionen må fördela si tt arbete på afdelningar, be
stående af minst tre ledamöter. Sådan afdelning ägc att å 
kornmi ssionens vägnar Yerkstä lla alla af kommissionen be
slutade undersökningar och jännäl Yidtaga andra förb ere-

Tidskrift i Sjöväsendet. 21 
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dande åtgärder, såsom att med viss myndighet eller tj änstc
man kommunicera enskilda framställningar och på kom mis
sionens uppdrag upptaga utlåtanden af sakkunniga sam t "1-

hämta upplysningar af enskilda personer och dylikt. 

§ 7. 

I kommissionen äfvensom å afdelning föres i ordföran
dens frånvaro ordet af den ledamot, kommissionen diirti ll 
förordnat. 

§ 8. 

Vid plenisammanträde föres protokoll, som senast Yid 
nästföljande sammanträde justeras. 

Huruvida vid afdelningssammanträde protokoll behö l\cr 
föras, ankomme på afdelningen att i hvarje särskildl fall 
besluta. 

§ 9. 

Framställningar till Kungl. Maj:t oeh remisser till justi 
liekanslern undertecknas af de ledamöter i kommissionen, 

· som vid beslutet därom i1ärvarit. Skiljaktiga meningar slzola 
åtfölj a sådana utlåtanden i form af protokollsutdrag. 

Öfriga skrifvelser undertecknas af ordföranden å kom -
missionens vägnar. 

§ 10. 

Kommissionen äger att själf bestämma sin arbetsonlning. 

§ 11. 

Kommissionen äger att antaga sekreterare och an'n an er
forderlia kanslinersanal samt att för dem utfärda instruktion. b L n 

Arfvodet till denna personal bestämmes af Kungl. ;\1 aj: t pa 
kommissionens förslag. 

§ 12. 

För bestridande af arfvoden och r eseersättningar åt kom
missionens ledamöter och kanslipersonaL utgifter för lokal 
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med erforderl iga inventarier, betjäning, renskrifning och ex
penser m. m. äger sekreteraren att efter ordförandens rekvi
sition hos arnH~fönaltni ng ens civila departement uppbära 
lämp ligt förskott, att af sekreteraren under ordförandens kon
troll och ansvar handhal\·as och månatligen reclO\·isas i den 
ord ni ng, nämnda ämbetsverk föreskr ifyer. 

För bestridande af ersättning till sakkunniga samt andra 
utgifter, som icke utgå efter af Kungl. Maj:t bestämda grun
der, äger kommissionen hos Kungl. Maj:t göra framställning 
om särskildt förskott. I fråga om handhai\andet af, ansva
ret för och redovisningen af sistnämnda förskott gäller hvad 
här ofvan i sådant afseende är stadgadt. 

Det är att hoppas, att elen nya kontrollinstitution, som 
härigenom skapats, måtte komma att bidraga till ett stärkan
de af det allmänna förtroendet till Yår försYarsledning utan 
att ))skada)) den militära ledningens verkliga auktoritet. Önsk
värdt vore äl\"en alt kommissionens arbeten gåfve vid han
den , att militärväsendet i Yårt land är Yäl skött och att elen 
mot detsamma ofta spårade misstron grundar sig mindre på 
klara och giltiga skäl än fastmera på fördomar. 

Hälso- och sjukvård. 

Med afseende å lwad inom hälso- och sjukvård tilldra
git sig af intresse under det gångna året anhåller jag få hän
visa till den af marinöfverläkaren afgi fna årsberättelsen för 
1908. 

CarlsJuona i mars 1909. 
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Kolningsfrågan ur strategisk, taktisk och tek
nisk synpunkt, särskildt med afseende 

å svenska flottan. 
(Utdrag ur för edrag hållet af ledamoten Å kermark inför Örlogsm:mna

säll skapet på grund af bestämmelserna i § 31 af Sällskap ets statlgar.) 

Af de förråd, som ingå i en krigsflollas utru stni ng, ii r 

bränsleförrådet ett af de viktigaste. Då detsamma därj iimle 

är underkastadt den relativt hastigaste åtgången, är tydlig t 

att stor uppmärksamhet m ås te ägnas å~ att shidse k unna 

komplettera det på snabbaste sålt. Det bränsle, som nu mlTa 

användes för krigsfartyg, år ju förutom kol åi\en s. k. fly 

tande bränsle bestående af mineral- el ler tjärolja, hv il ka 

bränsleslag användas antingen hvart för sig ell er i förening 

med kol. Det fl ytande bränsle t h ar under senare åren r,l.tL 

en allt större anv~indning såväl å torpedfattyg som å slag

skepp och kryssare. S ~irskildt engelska marinen synes Jwl\a 

drifvit försöken m ed llytande bränsle Hingst. Englan d ii r 

dock för tillgången på flylanile h6in sle liksom dc fl esta andra 

länder (utom Ryssland och Nordamerikas Förenta stater) be

roende af utlandet, llYarför kol troligen allt forHarande kom 

mer a tt för engelska flottan utgöra förniimsta brönslet. Hiir

p å hat\·a h elt nyligen tydliga bevis erh ållils i det att l() styc

k en a[ de senast beställda jagarne lära skola (örses m ed <lll 

ordningar [ör koleldning i m o lsats till de närmast förut byggda 
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fa rtyg af denna typ, hvilka ä ro apterade för elctning endast 

med flytande bränsle. Skälen till denna återgång lära vara 

dels det förut nämnda, att vid krigstillfälle ej tillräcldiga för

råd 11ytande bränsle kunna disponeras inom landet, dels att, 

om byggnads- och driftkostnader för fartyg afsedela för tly

ta nde bränsl e jämlöras m ed dylika arsedda för endast kol 

de förra ställa sig oerhördt mycket ilyrare än de senare. ' 

Inom Yår flotta finnas tör nänarande anordningar för 

användning af flytande bränsle endast å jagarna och där till 

ganska ringa utsträckning, hvarför Yår Ilotta åtminstone för 

de n ärmaste åren är hänvisad att hufvudsakligen arwända kol 

såsom bränsle. 

l det följande skall därför göras ett försök att nr stra

tegisk, taktisk och teknisk synpunkt utreda kolningsfi·ägcm siir

skildt m ed afseende ä svenska flottan .*) 

Vid kolningsfrågans behandli ng ur strategisk synpunkt Kolnings (Tå-

bör utredas: gan tw stra-

l :o~ Ungefärliga storleken a{ de för flottan under ett krig tegisk syn-

erforderliga kolförrcld, som Yid ett krigsutbrott höra finnas punkt. 

disponibla inom landet; och 

2:o) Huru forefintliga kolforräd böra vara fördelade for 

att underlätta sjöslridskraj[ernas operationer. 

Vikten af att Jöre e lt krigsutbrott haf\·a tillrädJiat m ed 

kol inom landet för såYäl Hottans som industriens be~of in

s_es dels af att Yårt land producerar endast obetydliga kYan

bteter kol och dessa af mindre god h eskaJl"enhet, lwilket or~ 

sakar att å rliga kolimporten uppgår till nära 4 mill. Lons, 

samt dels af att kol troligen kommer att förkl aras såsom 

krigskontraband och sålunda stora svårigheter torde uppstå 

att efter ett krigs utbrott importera desamma. · 

J ämför as flottans kolbehof och koltill aå na, linner man 
b t ""fl" l <:::> <:::> 

e ra anc e waleska kol, att för nänaranclc skulle under ell - ;.:.) Vid fö redragets p n blicerand e h af va delar af detsamma måst 

l.lteRluta ·· l · k l · ' s, enar c esamma JC -e ;impa sig för offentliggörande. 
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omkring 6 månaders krig uppstå en Yiss brist på kol. För 

att fylla denna brist, skulle man antingen i fredstid k unna 

upplägga i förråd mera kol eller vid mobilisering dels anlita 

inom landet .befintliga privata förråd, dels från utlandet an

skafTa In·ad som därutöfver kan erfordras. Väljes det ['(., 1-ra 

sättet, lwilket gifyetvis är det . säkraste, skulle ett sål und a 

ökadt förråd med flottans nuvarande årliga kolkonsu mtion 

omsättas på omkring 8 år och kolen icke hehöi\<a taga skada 

genom långvarig fönaring. I senare fallet blir, emeda n en 

dast en viss procent af de priYata förråden af \Valeska ko l 

kunna beräknas komrna flottan till godo, nödvändigt att Yi d 

mobilisering från utlandet anskaffa afsevärda kvantiteter sådana 

kol. Då emellertid transporterandet af stora kolkvanti tl'lc r 

omedelbart före eller vid krigsutbrott är förenadt med både 

risk och svårigheter, skulle åtminstone dessa kolkvan litdc r, 

redan i fredstid kunna vara upplagda inom landet. 

Hvad angår flottans krigsbehof af osikustkol, torde in 

om Jandet befintliga förråd Yara mer än tillräckliga, hvarfi)re 

några särskilda åtgärder för att fylla detta b ehof icke hehöl\a 

vidtagas. I nödfall skulle till och med dessa ostkustkol fö r

råd kunna användas såsom kolreseru, för den händelse före 

fintliga waleska kol icke skulle räcka. 
Med afseende å inom landet befintliga kolförråds fördel

ning för underlättande af flottans operationer eller den egen t

liga kolstrategien, så är den för vår flotta af största betydelse, 

enär våra stridsfartyg, konstruerade som de äro för den st ra

tegiska defensiven, i allmänhet hafva små kolförråd. Därför 

bör kolstrategin i fred afse att så långt sig göra låter 'id

taga åtgärder för att unrler pågående krig kunna förse fl otta n 

med kol, lwarhälst den kan komma att operera i nä rheten 

af våra kuster. 
En flotta kan kolas antingen genom alt den uppsöker 

platser, där kolförråd anordnats, s. k. kolstationer, eller genolll 

att till flottan transporteras kol medelst koltransport{n.rl yg. 

Ur strategisk synpunkt vore det gii\etvis l'ördelak li gare, 

om Hollan för sin kolning kunde kYarblifva inom sitt opera-
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t ionsområde, enär en !lolla, som m ås te förflytta sig från detta 

område för kolning, är af ringa m i l i tärt värde under hela den 

tid densamma är borta från området. Kunna däremot kolen 

t ransporleras till den plats, å lwilken flottan uppebåller sig 

för sina operationer, är Jlottan oanYändbar för krigsföretag 

endast under den tid kolningen Ya rar. Användandet ar kol

transportfartyg förutsätter dock tryggade förb indelser. Vårt 

lands sjöstrategiska läge och vår Hottas ringa numerär torde 

icke medgifva användning af koltransi)ortfartyg i dess vid

sträcktare bemärkelse, å tminstone Yid krig mot öfverlägsna 

fiender, lwarföre vi äro hänvisade till att anordna kolförråd 

eller kolstationer å lämpliga platser längs våra kuster. Från 

dessa förråd skulle flottan antingen direkt eller genom å säkra 

fö rbindelser framgående koltransportfartyg kunna erhålla be

höfli ga koll\santiteter. Alltså bör utredas, hvarest sådana kol

förråd för 11ottan böra anordnas samt huru kolen från dem 

lättast böra kunna ombordtagas å stridsfartygen. Den förra 

delen af denna utredning är rent strategisk, den senare hu[

vndsakligen teknisk, hvarför i detta samband endast den 

strategiska delen af frågan beröres. 

Principen för kolförrådens fordelning f0r underlättande 

af flottans operationer bör vara, att de i första hand anord

nas å de orter, som äro afsedda att blifva flottans operations

baser , och därefter å lämpliga platser inom de skärgårdar, 

som sannolikast kunna bli(\'a flottans operationsområden. En 

tullständig utredning at denna fråga kräfver en utförlig redo

görelse för ilottans strategiska am·ändande Yid vårt lands för
svar. 

Ett väl fyllt kolförråds största betydelse för en flottas tak- Kolnings trå

fiska uppträdande är, alt det medgiher ett fullt ulnyltjande af gan s taktiska 

farten. Hvilken vikt detta har i den nutida sjöstriden torde betydelse. 

ej här b ehöfva framhåll as. 

Å de flesta af våra stridsfartyg haha dessutom kol-
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boxarna ett sådant läge att desamma fyllda med kol utgöra 
ett ökadt skyeld för fartygets Yitala delar. En befälharvare 
bör därför alltid söka att, så vidt på honom beror, Yi d upp
tagande af strid halva sina fartygs kolboxar Yäl fylld a . På 
grund häraf och för att få den för kolning erforderliga tiden 
så kort som möjligt, böra fartygens kolförråd, om omständig
heterna det medgifva, kompletteras så snart de nedgått tiH 
två tredjedelar. För _ en defensivt uppträdande flotta bör delta 
ej vara omöjligt. Härigenom Yinnes äl\'en att koltran spar
terna hvarje gång blifva mindre och ju mindre dessa äro jtl 
lättare att ntföra dem och ju mindre förlust, om en clyl ili 
transport skulle falla i fiendehand . 

Det har förut framhållits, att en under kolning Yarandc 
sjöstyrka i allmänhet icke är stridsfärdig. Kolningstiden hör 
därför nedbringas till den minsta möjliga för alla ti ll sjö
styrkan hörande fartyg. Det hjälper hän-id icke att kolnings
tiden för ett fartyg blir god, utan alla fartygen måste striil\a 
efter att nå samma kortast möjliga tid för sin kolning. Sjö
styrkan måste ju för att vara effektiv i de fles ta fall upp
träda samlad, fördröjes ett fartyg af kolningen, är icke myc
ket vunnet med de öfi·igas hastiga kolning. Inom en flotta 
spela lika kolningstider och korta sådana motsvarande roll 
som lika farter och höga sådana. 

Emedan en kolande flotta icke är stridbar, böra alla åt
gärder vara vidtagna för att under kolningen trygga densam
ma mot fientliga anfall. Detta skulle säkrast låta sig göra 
genom att verkställa kolningen å en genom befästninga r skyd
dad plats, men de befästa kustorter, som stå vår f1otta ti ll 
buds, hafva ett sådant läge att det välmera sällan torde ifr åga
komma att flottan uppsöker dessa platser endast för ko ln ing. 
Det gäller därför att inom de såsom operationsområden an
vända skärgårdarna uppsöka sådana platser, hvilkas natur-

-förhållanden bidraga till att lämna i1otlan det erforderliga 
skyddet. En dylik kolningsplats måste därjämte hafya goda 
och säkra kommunikationer med en koldepå, så att kol 
transporterna till densamma lätt kunna utfö ras . 

.. 
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Af det sagda framgår, lnilken betydelse i strategiskt och KolningsfTå

takti skt afseende det är för en sjöstyrka att hafva väl fyllda ga 1_~ w· tek-

li... n d l ... l. l t tt "l l bbt l l t l msk syn-kO orra oc 1 mOJ 1g 1e a sa {_ert oc 1 sna wmp et era c e-
samma. Den tekniska behandlingen af kolningsfrågan är där
med också gil\'en. Vid densamma bör nämligen framhållas 
huru som kolekonomi och väl ordnade kolningsforhål/anden bäst 
bidraga till att nå det eftersträf\'ade målet. 

punkt. 

Roiekonomi är en term, som i Yår marin rätt mycket Kolekonomi. 

användes, men tyvärr mest på papperet, mindre i praktiken. 
I in struktionen för hvarje beHllhafyare för sjöstyrka eller far-
tygschef brukar finnas inflikat, att största sparsamhet med 
kolförbrukningen skall iakttagas. I stort sett söker nog en 
hvar följa denna föreskrift genom att så långt sig göra låter 
använda s. k. ekonomisk fart, men här om någonsin gäller 
ordspråket ))många bäckar små göra en stor åJJ. 

På Yåra stridsfartyg måste kol mnändas dels för 
hufvu dmaskinerna, dels för hjälpmaskinerna. Sparsamhet i 
kolförbrukningen kan härvid särskildt i fredstid ern ås: 

genom omsorgsfull planläggning at öfningarna, lwarige
nom onödig påeldning och gång kan un(hikas; 

genom samarbete mellan däcksbefälet och maskinperso
nalen beträfl'ande meddelanden i god tid om lättning och 
ankring, ökande eller minskande af farten, arsläckning 111. m.; 
samt 

genom noga reglerad anYändning af kol för fartygseko
nomin, af hjälpmaskiner och ångslupar. 

Att här relatera några af de fel, som begåtts och begås 
i dessa afseenden, torde ej Yara lämpligt. Mest bidragande 
till god kolekonomi, åtminstone i krigstid, är dock aU ma
skin- och eldrumspersonalen är Yäl utbildad och fått upp
märksamheten riktad på vikten af ekonomisk eldning och 
maskinskötsel både för dem själfva och för fartygels strate
giska och taktiska mwändande . Ett bra heYis på lwad som 
kan vinnas genom att framhålla nödYändigheten af koleko-
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nomi och uppmuntra eldarepersonalen söka iakttaga sådan 
lämnas från Nordamerikanska Atlantereskaderns nyss afslu
tade färd. Sedan amiral Evans i särskild eskaderorder fram
hållit betydelsen i strategiskt och taktiskt afseende af kol
ekonomi och uppställt regler för pristäflan häri fartygen emel
lan, nedg ick kolkonsumtionen genast med 20 procent för hela 
flottan räknadt. Förslag är också väckt inom nordamerikan
ska marinen att anslå penningpris att utdelas till eldarna å 
de fartyg, som visa bästa kolekonomin. En dylik priställ an, 
rätt ordnad, för vår mflskin- och eldrumspersonal skulle hell 
säkert betala sig genom att bidraga till ökad kolekonomi och 
ytterligare sträfvan att ernå större yrkesskicklighet. Dess
utom skulle ju härigenom eldarna, liksom förut artilleri- och 
signalmatroserna, beredas möjlighet erhålla penningpris . 

Kolning. Utgör kolekonomin ett led i . kolningsfrågan, är dock 
sättet hvarpå själfva kolningen kan utföras hufvudsaken. Kol
ning bör utföras snabbt och med minsta möjliga arbetskraft . 

Inom svenska flottan hafva anordningarna för kolni ng 
hittills varit mycket litet beaktade, ja, så godt som alldeles 
försummade beträtTande såväl kolningsförhållandena å fl ot
tans stationer som koJtransportmedlen och kolningsanordnin-· 
garna å våra fartyg. Man behöfver ju därvid endast erinra 
om kolförrådens lägen å våra stationer, flottans kolpråmar 
och den materiel, som ombord å fartygen medföres för alt 
möjliggöra kolning. 

Kolningsrekordet inom svenska flottan är, så vidt jag 
har mig bekant, 105 tons i timmen, uppnått af Dristigheten 
år 1905 åvästkusten. Att jämföra kolningsresultaten för yftra 
fartyg med de stora slagskeppens kan naturligtvis ej ifråga
komma, men väl med fartygs af ungefärligen samma sb1g 
och tontal. Enligt sista synliga uppgift är kolrekordet för 
»die kleine kreuzern i tyska marinen 258 tons per timme, 
uppnått af kryssaren Hamburg om 3 278 tons. Fylgias re
kord är, efter lwad jag tror, 60 tons (innan de nya kol 
vipparna voro anordnade). Samma tyska kryssares kol-
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rekord vid kolning från kolångare är 42,5 tons, vårt bästa 
under motsvarande förhållanden är 29,2 tons med Äran 1904. 
Det här anförda torde vara tillräckligt för att påvisa, att kol
ningsförhållandena inom vår flotta icke äro de bästa. 

Att söka framhålla några iakttagelser beträtTande kol
ningsarbeten och deras utförande är d~irför kanske det vik
tigaste vid kolningsfrågans behandling. 

Kolning af fartyg kan verkställas: 
under gång i öppen sjö; 
till ankars å öppen redd, å skyddad redd eller hamn; 
samt förtöjdt vid kaj. 

Kolning under gång i öppen sjö torde iör vår flotta icke Kolning 1m

ifrågakomma, hvarföre den här ej närmare beröres. Fram- de1· gång . 

hållas må dock, att man numera vid ej alltför svår S.Jogang 
lärer komma upp till en kolningshastighet af 60-40 tons 
per timme med 6-10 knop. Annu kan emellertid frågan om 
utförande af kolning under gång i öppen sjö ej anses vara 
tillfredsställande löst, om än flera patent på anordningar för 
·dylik. kolning uttagits och kommit till användning, såsom 
Spencer-Millers, Miller-Lidgerwoods, m. fl ., alla grundande 
sig på mwändning af linbanor mellan kolångare och den 
kolande under det den ena bogseras akter om den andra. 
Ej häller lärer väl vår flotta komma att verkställa kolning å 
öppen redd annat än då förhållandena gestalta sig likartade 
med de å skyddad redd, d. v. s. när ingen eller ringa sjö-
gång är rådande. 

Aterstår sålunda kolning å skyddad redd eller i hamn Kolning å 

och kolning vid kaj. Af dessa torde de förra oftast komma skyddacl1·edd 

i fråga , enär man funnit det olämpligt att låta större fartyg e/leJ· i hamn. 

kola vid kaj direkt från koldepå, därför att detta i allmän-
het går långsammare än från pråmar, lwarförutom de an -
läggningar, som erfordras för att underlätta kolning at flera 
fartyg på en gång vid kaj, blifva synnerligen dyrbara. 
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Kolning å skyddad redd kan äga rum från: 

flytande koldepåer, 
kolångare, eller 
pråmar. 
Den hastighet med lwilken elylik kolning kan utföras iir 

beroende af: 
kolningsanordningarna å det kolande fartyget, kolclep:l.ett 

eller kolångaren; 
pråmarnas antal och beskaflenhet; 
kolboxarnas läge och lämpningsanordningar i desam ma; 

den mängd kol som skall intagas; 
kol ens heskall"enhet; 
väderleksförhållanden; samt 
besättningens storlek och fysiska tillstånd. 

Hvad först koldepåerna beträffa, så kunna de, såsom al 

det sagda framgår, vara anordnade å land eller i nytande 

Koldepåer. depåer (kolholkar). Af dessa b åda slag har man inom dc 
större marinerna allt mer börjat öfvergå till de Jlytancle de

påerna, dels på grund af att de äro hilligare än å land si'lr

skildt byggda depåer, lwilka kräfva både jordområde och dy r

bara anläggningar för att vara fullt ändamålsenliga, del s 

emedan de f1ytande depåerna äro om behölligt flyttbara utan 

omlastning af kolen. Så t . ex. har England i Portsmouth en 

llytande depå rymmande 12 000 tons och å de flesta öfriga 

engelska kolstationer Jlnnas kolholkar. Nordamerikanska fl ot

tan har 17 egna kolångare. 
För att en å land anordnad koldepå skall fylla sitt iin da

m ål att m edgif\"a h astig kolning, m ås te elen Yara anordn ad 

så att kolen lätt kunna från densamma tran sporteras . i kol 

pråmar. Detta låter sig göra genom lämpligt läge af kol

skjulen samt praktiska kaj- och spåranordningar. Å ·dra ynrl' 

äro såYäl kolskjulens läge som kaj- och spåranordningar syn

nerligen olämpliga. Delta har sin orsak däri att alla kol

skjulen, utom Söclerstjärnas stora, ursprungligen ej äro al ~ 
sedda för kol. Nu är ju emellertid fråga om a lt bygga kol kaJ 

·' 
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v id Galenarrvet i Slockholm, lwarlör noga bör tillses att den

samma blir praktiskt anlagd såYäl för att få in kolen som 

för att få u t dem. 

De flytande koldep åerna kunna utgöras af särskildt för 

ändamålet byggda sådana, såsom den i Portsmouth, försedela 

med alla de modernaste anordningar för underlättande af kol

ning, eller ock af gamla fartyg, som apterats lill kolholkar 

och förseils med m er eller mindre moderna kolningsanord

ningar. 

Världsrekordet i kolning har h elt nyligen, den 2 mars , 

uppnå tts Yid kolning frå n Portsrnouths flytande lwldepå af 

slagskeppet EclYard VII, som på 3 1/ 2 timme tog 1451 tons 
kol, d. Y. s. 415 tons per timme. 

En svensk. sjökapten Sicurin har helt nyligen uppgjort 

förs lag till relatiYt billiga kolloss ni ngsanorclningar för kolhol

kar s. k. llbunkering)), lwanned skulle erhållas en kolnings

h astighet af 400 a 500 tons vägda kol i timmen. För den 

h ändelse det skulle beiinnas lämpligt att för Yår !lotta an

skafta Jlytande koldepåer, torde k apten Sicurins apparater 

böra underkastas prof. Hålla de hntcl i beskrifningen lofvas, 

torde fr åga n om lämpliga koldepåe r kunna lösas utan allt för 

stora kos tnacler. 

HYad här sagls om kolningsanordningar å flytande kol

depåer gäller äfven kolångare, hvilka böra Yara försedela med 

bästa möjliga anordningar för und erlättande a[ kolning från 

dem direkt till fartyg, kolpråmar ell er koldepåer. 

För ern ående af has tig kolning Yid kolning från pdlm ar Kolp1·åmcw. 

äro dessas storlek och konstruktion af stor betydelse. 
Kolptåmarnas storlek bör lämpas efter, dels lill hvilka 

fartyg pråmarna äro afsedela att lämna kol, dels under hYilka 

förhållanden kolningen kan komma att äga rum . 

För att hastigast möjligt kunna kola Yå r tlolla som en 

het b etraktad, d. Y. s . icke ett enstaka fartyg, hvilket h ar 

Jnindre betydelse, ulan h ela kustflo l lan eller en hel loka l-
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eskader, krMves ett större antal pråmar, hvardera med om
kring 100 tons kol. Härigenom vinnes att fl er a fartyg ku nna 
kola på en gång och lwarj e fartyg å tminstone tå in något 
kol, hvarjämte det för fartyg, som hafva koltörråd om 3-400 
tons , går fortare att kola, om hvarj e pråm kan förtöjas s:'\ 
att a rståndet mellan pråmen och kolstörtningshålen bli r del 
minsta möjliga. Med större pråmar blir det svårt att kola 
Hera fartyg på en gång och ofta nog omöjligt förtöj a pråmen 
så att kolningen underlättas. Dessutom går det fortare al t, 
sedan en mindre pråm blifvit tömd, ånyo fylla densamm a vid 
koldepån och transportera ut den igen än det går m ed en större. 
Med andra ord, kolfördelningen mellan fartygen blir bättre 
och kolningen går hastigare m ed mindre än med större prå
mar. Häraf skulle tyckas att ju mindre pråmar ju bälln', 
men gränsen bestämmes hän·id ar kolförrådens storl ek å dc 
i vår flotta ingående fartygen och deras kolboxars lägen. Kol
förrådens storlek variera från 90 tons å jagarna till 450 :'\ 
Oscar II (torpedbåtarna och Fylgia här ej medräknade), hvar
lör pråmar rymmande ci rka 100 tons äro de för vår fl otta 
lämpligaste, därjämte torde 45 tons pråmar väl lämpa sig för 
kolning af jagare och torpedbåtar. 

Vid konstruktwnen af kolpråmar m ås te hänsyn tagas till 
om de äro a fsedela för transport i öppen: sjö eller ej , d. v. s. 
om de behöfva vara sjödugliga eller ej. Under alla förhål 
landen måste pråmen vara så konstruerad att kolningen un

derlättas. I fråga om sjödugl igheten behöfwr ju pråmen en
dast vara däckad och försedd med luckor så aU intet vall en 
kan intränga i densamma. 

Alla, som själfva h afva utfört kolning, veta huru som 
man alllid sträfvar efter att från början komma till bottnen af 
en pråm för att lMtarc kunna skyffla kolen. Alltså hö r af 
denna orsak pråmarna hälst vara flatbottnade eller åtm in 
stone icke hafya skarpa bottenformer. 

För att underlätta kolens förflyttning från pråmen Li ll 
det kolande fartyget, bör pråmen icke vara för djup, särsJ, ild t 
om hissanordningar saknas. Äro pråmarna stora och djupa 

.. 
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är det nödYändigt att förse dem med hissanordningar för 
kolens transporterande från pråmen till det kolande fartyget, 
elj est komm er kolningen att fördröjas och kräfva stor arbets
styrka. 

Jag öfvergår nu till själfva k olningen och för elensamma 
erforderliga anordningar. 

Kolningens utförande kan uppdelas i tre särskilda åt
göranden: 

l:o) kolens förfl ytta nde fr ån pråmen, kolholken eller kol
ångaren till det kolande fartyget; 

2:o) de ombordtagna kolens transporterande till de olika 
kolboxarna; och 

3:o) kolens lämpning i boxarn e. 
Vid kolens ombordtagande från koltransportfartyget blir 

det sätt, man ämnar använda sig af, beroende dels af trans
portfartygets beskaffenhet, dels a f det kolande fartygets höjd. 

Man kan härvid anvi:inda sig af ettdera langning for 
hand eller hissanordningar eller en kombination af båda. 

Langning torde ifrågakomma från relativt grunda kol
pråmar till fartyg med låga fribord såsom våra fartyg utom 
Fylgia. Hissanordningar erfordras vid kolning af höga far
tyg och då koltransportfartygen äro djupa, men kunna komma 
t ill arwändning äfven då förhållandena medgil"va langning. 

För kolens transporterande, då langning skall användas. 
lämpa sig bäst korgar rymmande omkring 45 kg. kol. Äro 
de större blir langningen tröttande. Langningen bör under
lättas genom anordnande af plan utombords för de langande 
att stå på, så att lyfthöjden ej blir för stor. 

Skola kol en hissas ombord, kunna användas antingen 
säckar eller stora korgar. Säckarne böra da vara tillYerkade 
af grof segelduk, försedela med anordningar för att underlätta 
deras fyllande med kol och deras hissande. Säckens storlek 
blir beroende ar, om kolen efter ombordkomsten skola trans
porteras längre eller kortare väg för att störtas i boxarna. 

Säckar användas i engelska marinen, där hvarj e slag-

Kolningens 
1ttfö-rande. 
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skepp lär hafva omkring 600 säckar. Korgar för ombord

hissande af kolen mwändas inom tyska flottan. Dessa korgar 

äro videkorgar med inflätade järnband och särskilda jil rn

stroppar för hissandeL 
För att unelerlätta kolens skyfflande i säckarna C'IIC'r 

korgarna böra pråmarna från början ej vara helt fylld a, ulan 

böra kolen i desamma vara så placerade att man genast kan 

börja skyftla från bottnen. Idealpråmar i clella afseende iiro 

de flatbottnade Göteborgs-pråmarna med kol en lagda i ty[) 

högar. Det är också med dylika pråmar, som vår flotta satt 

sina kolningsrekorcl. 
Anordningarna för kolens hissande kunna vara placerade 

antingen å koJtranspor tfartyget eller å qet kolande fartyget. 

I förra fallet kunna de göras af tyngre konstruktion och l~imp

ligare för ändamålet, i senare fallet måste däremot i första 

hand tillses att hissinrättningarna ej komma i vägen vid far

tygels klargöring för strid, deras lämplighet för underlättande 

af kolningen kanuner därför i andra hand. Lämpligaste h iss

anordn ingen för en större kolpråm, kolångare eller koldC'på 

är nog Temperlys kran, hYilken också Herstädes användes vid 

kol depåerna, men är för mycket skrymmande för att an vända 

ombord och börjar därför i allt mindre utsträckning · använ 

das å stridsfartygen. En lämplig kollossningsanordning fiir 

kolångare och större kolpråmar synes den Sicurinska vinch 

anordningen med själ !fyllande kolskopa vara. 
Enkla och effektiva hissanordningar, användbara s:'l\ ii l 

ombord å kaitransportfartyg som å stridsfartyg äro de s. k. 

vipparna. Dessa kunna anordnas antingen å särskilida t ran

sportabla hissbommar, såsom de å Fylgia strax före utgående 

på sista långresan anbringade, eller eljest å lämpliga pl atser 

såsom å båtdäfYertar o. d. För att nedbringa arbetskraften till 

den minsta möjliga böra dylika Yippar Yara försedda m ed 

hastigt roterande winschar. Å stridsfartygen böra därjäm te 

båtkranar och dylikt mnändas för kolens ombordtagande. 

Hnd våra fartyg beträffa, lämpa sig för alla utom fiir 

Fylgia kollangning bäst, m en Jui:i.fver mycket folk; å kasem al l-

.. 
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fartygen därjämte kolhissning medelst göling å ångslupsdäf

vertarnas mellangajar till öf\erbyggnaden, för att därifrån ge

nom störtningstrummor fylla de under kasematten belägna 
kolboxarna. 

Att här för lwarj e fartyg redogöra för lämpligaste kol

ningsanordningarna kan naturligtvis icke ifrågakomma. Dessa 

finner man nog bäst genom att praktiskt utföra kolningen och 

så sm åningom kommer nog hvarj e fartyg att hafva sitt favo
ritkolni ngssystem. 

Af hvad hittills sagts skulle framgå, att för att under

lätta våra fartygs kolning erfordras särskild kolningsmateriel 

såsom skyfflar, lämpliga korgar och säckar samt kolningsplan. 

En del sådan materiel finnes numera upptagen bland maskin

uppbörden, men i allm~inhet ej i tillräcklig mängd. Särskildl 

bristen på kolningsplan brukar menligt inverka på kolningens 

hastiga . utförande. Af vikt torde därför vara alt vid uppgö

rande af kolleveranser föreskri fva alt erforderlig kolningsmateriel 
skall vid kolningen af leverantören medföras. 

Efter kolens ombordtagande skola de fördelas till de olika 

kolstörtningshålen och där störtas. Härunder brukar i freds

tid de vägningar, som anses behöfliga utföras. I krigstid 

torde Y~igning ej ifrågakomma, utan får väl elen ombordtagna 

kolkvantiteten bedömas eller uppgiften om densammas stor

lek tagas på god tro. - Kolens transporterande till stört

ningsh ålen sker, där distanserna äro korta, lämpligast genom 

korgarnes härande eller säckarnas släpande fram till hålen och 

störtan de där. Gifvet är att kolningen kon11ner att gå fortare, 

om pråmarna kunna läggas på hvarclera fartygssidan, så au 

distansen, som kolen skola transporteras å däck, blir den 
minsta möjliga. 

Kolens lämpande i boxarna är troligen det värsta arbe

tet under hela kolningen samtidigt som det är det farligaste 

och otacksammaste. Mot slutet af en kolning b lir det ju allt 

s~m oftast nödvändigt att stå i kolningen, därför att lämp

l1lngen icke medhinnes. De, som langa kolen, blifva därvid 

ofta nog otåliga och tycka att kollämparna arbeta illa. Men 
Tidskri ft i Sjöväsendet. 22 
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man måste tänka sig hvad dessa haha att utföra för a rbete_ 

Under det kolen alltjämt störtas ned · skola de i mörker och 

koldamm, krypande på händer och fött er söka lämpa ut 

kolen, alltjämt riskerande att blifva lefYande begrafna. 

Den frågan uppställer sig då, om man icke skulle kunna 

anordna boxarna, så att de voro m era själflämpande. Detta 

skulle kunna ernås genom att haf\·a få och stora boxar utan 

inbyggnader samt genom att förse lwarj e box m ed fl era Yiil 

placerade störtningshåL Kolboxarnas storlek begränsas af, 

att de ej få vara större än att fartygets flytbarhet är tryggad, 

i händelse af att en af dem går läck. Kolstörtningsh ål ens 

antal är väl närmast beroende af att man önskar så fa öpp

ningar i däcket som möjligt för att ej försvaga detsamma, 

men nog skulle flera kolboxhål än hvad nu i allmänh el fin

nas utan risk kunna upptagas. Med afseende å boxh ålens 

storlek, så är diametern i allmänhet väl liten för att främja 

hastig kolning. Allt som oftast fastna kolen och särsl<.ilcll 

svårt är det att störta säckar i torpedbåtarnas kolboxhåL Att 

göra hålen med 5 a l O cm. större diameter skulle säkerl igen 

icke försvaga däcken eller försvåra tätningen af h ålen. Man 

skulle ju kunna förstärk a rundt omkring hålen liksom Yid 

pannornas manhålsluckor. I fråga om boxhålens läge, böra 

de vara anordnade så nära boxens miclt som möjligt, !w ar

igenom kolen jämnare fördelas vid störtandel än om de äro 

belägna Yid ena sidan. 
Vår flottas fartyg äro hvad kolboxarnas storlek och an 

tal beträffar i allmänhet ganska väl anordnade. Visserl igen 

inkräkta langningsgångar m . m. å Äran-typens fartyg i en 

del kolboxar och försvåra lämpningen, m en då kolboxarn a 

äro enkla, går kolningen i alla fall relati\'t lätt. ÖfYer- och 

under-boxar Hnnas å Oscar II, Fylgia och torpedkryssarna, 

men enligt erhållna uppgifter lärer detta ej i större grad in

verka på lämpningen. I fråga om kolstörtningshålens antal 

torde det i allmänhet vara tillräckligt för erhåHa nde af go cl 

lämpning. Kolstörtningshålens storl ek däremot skulle säker

Iigen kunna ökas. På torpedbåtarna borde den vara så att 

·' 
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en kolsäck kunde direkt störtas i boxen utan a tt, såsom nu 

är fall e t, en stor del kol fall er å däck ell er utombords. 

Till slut några ord om kolningsarb etets bedrifi;ande. Önsk

ligt vore ju att vid kolning, särskildt i krigstid, arwända så 

få af besättningen som möjligt fö r att ej i onödan trötta dem, 

men, då det framför allt gäller att fa kolningen utförd på så 

kor t tid som möjligt, m åste i de fl esta fall så m ånga som 

möjligt am-ändas Yid densamm a. Intressant är att iakttaga 

hu ru man härvid gått tillväga inom <l e tre mariner, som för 

närvarande drif\it kolningshastigheten längst, nämligen den 

engelska, tyska och amerikanska. Hos alla tre drifvas kol

ningen som exercis. I elen tyska och amerikanska finnas 

noggranna föreskrifter för kolningens utförande. Så t. ex . 

skola å amerikanska fartyg alla man vara ombord vid kol

ningen och utföres densamma i allmänhet omedelbart efter 

det fartyget gått till ankars; ingen vare sig officer eller man

skap får permission förr än fartyget är koladt. Tyska flottans 

nya sjötjänstgöringsreglemente af år 1907 innehåller utförli aa 
o 

bestämmelser om kolnings utförande och föreskrifwr bl. a. 

att särskilda förd elningar skola vara uppgjorda för kolning 

från pråmar, från kolångare eller från land. Inom engelska 

mar inen synes m a n öfverlämna å t fartygscheferna att utfärda 

närmare föreskrifter. Att engelska flottan fått så goda kol

ningsticl er torde em ellertid till en del hero på att man så att 

säga fuskar. 

I tyska och am erikanska m arinerna sträfvar man efter 

att göra kolningen så krigsm åssig som möjligt. Kolningstiden 

tages nämligen från det kolp råm arna eller kolfa rtygen kom

mit långs sidan. Först då hör]· as tillriunnino·en för kolninaen 
00 o o , 

lwilken sedan fortgår tills det föreskrifna förrådet ä r ombord-

taget, h varefler fartyget omedelbart klargöres så alt intet hin

der förefinnes att :omvända detsamma i strid . N~ir fartyget är 

sålunda återstä llt, tages tiden för kolningen. I England där

emot, om man får tro en uppsats i Naval and Military Re

cord, till å tes aU ett slagskepps 600 säckar i fönäg få vara 

fyll da och allt i detalj klargjort innan kolni ngstiden tages och 
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när sista säcken störtas i kolboxen anses kolningen slut. 
Detta sätt, som ju delvis tillämpas äfven hos oss, kan l'.i 
vara ett rätt utslag på kolningshasligheten. 

För att inom vår flotta få kolningen krigsmässi gl bt'-
clrifven bör utfärdas b estämmelser: 

att kolningen drifves såsom exercis; 
att generella fördelningar för elensammas utförande sk ola 

finnas; 
att alla, såväl officerare, undero1Ecerare som manskap, 

hvilkas tjänst ombord i öfrigt så tillåta, skola deltaga i kol
ningen hälst efter stationsfördelningar; 

att kolningstiden tages från det ögonblick klargöringl'n 
för kolning efter kolpråmarnas ankomst börjar tills allt eller 
kolningens slut är återställt (ej rengjordt). 

Att närmare ingå i deta ljer om kolningsarbetets utföran de 
skulle taga allt för lång tid, dock torde höra framhålla s, all 
man i England för kolning af torpedfarlyg, särskildt torped
båtar, synes hafva kolen liggande i säckar, ln-ilka af 2 man 
utan större svårighet kunna handteras. »Kings Regulali ons» 
bestämma, att fartyg, som kolar från i säckar fyllt för råd, 
har skyldighet i fredstid att, sedan kolningen är utförd och 
tid tagen, med fartygsbesättningen ånyo fylla de tömda si'tc
karna. Härigenom kan alltid ett mobiliseringsförråd a[ i siit-
kar fyllda kol hållas. 

I fråga om kolning af torpedbåtar påpekas vikten a[ all 
hastigt kunna, isynnerhet i krigstid, kola desamma från större 
fartv o- lwarför lämr)lioa anordninstar härför böra vara vid-J O' - O ~ 

tagna och örning därmed ofta utföras. 

Hvad här framhållits har, på grund af frågans slora om
fattning, endast kunnat blil\"a några allmänna iakttagelser. 

För att inom vår flotta få kolningsförhållandena så Lil l
aodosedda att de motsvara de fordringar, som komma atl o 
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ställ as på dem i krigstid, torde åtgärder snarast möjligt böra 
vid tagas. 

En lämplig sådan skulle vara att tillsälta en kolnings
kommission bestående af en a två officerare, en ingenjör och 
en intendent, hvilka skulle utreda och i fredstid förbereda 
alla frågor rörande en hastig och ändamålsenlig kolning ar 
yår tlotta, hvarhälst densamma kommer att operera längs 
våra kuster. 

Denna kommission, som skulle unelerställas marinstaben, 
skull e sålunda hafya till uppgift: 

att föreslå läget och storleken af för flottan erforderliga 
koldepåer så väl å stationerna som å andra platser; 

att utse lämpliga kolningsplatser för kusttlottan inom 
dess olika operationsområden och så långt sig göi·a låter i 
fredstid haf\'a vidtagit åtgärder för underlättande af hastig 
kol ning å dessa platser; 

att med ledning ar till kommissionen inkomna uppgif
ter å enskildas kolförråd och kaitransportfartyg arsluta öfver
ensk ommelse med enskilda om deras kolförråds- och kol
transportmedels användande för flottan i krigstid (samt årli 
gen genom en ar sina medlemmar verkställa inspektion ar 
enskildas såsom mwändbara ansedda kol transportfartyg); 

att upprätta kolkartar och förteckningar öl\er kolförråd 
m. m. att tillställas fartygscheferna; 

att uppgöra förslag till anordning af kolskj uJ, kolkaj er, 
kolpråmar m. m.; samt 

att i öfrigt söka vidtaga sådana å tgärder som främja en 
snabb kolning. 

I samband härmed ifrågasättes huruvida icke all upp
handling af kol för flottans räkning bör ske genom marin
fönaltningen. 

Den stora betydelse kolningsfrågan har i strategiskt och 
taktiskt afseende särskilclt för våra fartyg m ed deras små 
kolförråd är anledningen till, att jag tagit till orda i denna 
sak och har afsikten därmed varit att söka framhålla nöd· 
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vändigbeten af att mera än hittills uppmärksamhet ägnas åt 
att goda kolningsanordningar finnas och vackra kolningsre

sultat uppnås. 
Såväl Cerveras som Roschestvenskis eskadrars öde står 

i nära samband med kol- och kolningsfrågan och visar at t 
kol eller brist på kol betyder flottans vara eller icke vara . 
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Undervattensbåtsväsendets utveckling och 
nuvarande ståndpunkt inom de 

olika marinerna. 
Ur .JIIIitteilungeJ;t aus dem Gebiete des Seewesens. 

(Öfversatt af A. Norlandm·.) 

Oen transka marinen var den första, som energiskt grep 
sig an undervattensbåtsväsendet, och som med klar blick 
för dess utvecklingsmöjligheter såg ett betydande vapen i un
dervattensbåten. 

Som bekant ställdes 1886 en ansenlig summa till fran
ska regeringens förfogande i och för anskafl'andet af under
vattensbåtar. I fackkretsar hyste man på den tiden den åsik
ten, att man skulle kunna lyckas öfvervinna de svårigheter, 
llYilka uppstä,llde sig motundervattensnavigeringen samt kunna 
konstruera och använda fullt krigsdugliga undervattensfartyg. 

))La jeune ecole)) grep sig genast an det nya kampmed
let. I den första entusiasmen för saken gick man så långt, 
att .man ville förneka slagskeppen allt existensberättigande, 
och man var hågad att låta Frankrikes sjömakt representeras 
af mörsarfartyg och undervattensbåtar. 

Emellertid förflöto icke mindre än l O år, förr än den 
första användbara undervattensbåten- JJGustaYe ZedeJJ - in
rangerades bland franska flottans fartyg. De försök, lwilka 
förut anställts med ingenjör Goubet's båtar (Goubet I och II) 
tillfredsställde icke vederbörande, äfwn om man måste med-



- 044-

g i [Ya, att det lyckats den genialiske ingen J oren att i anm ii rk
n i ngsvärd grad närma sig det eftersträfvade m ålet . 

Nu ingrep staten själf i lösandet af fr åga n och utfärdade 
en inbjudan till konstru erande af en undervattensb åt, som 
skulle fylla Yissa uppställda fordringar. 

På undei'nttenshåtkorlstruktionen i Frankrike hade del la 
ingr ipande det inflytande, att staten, som yrkade på strängt 
h emlighållande ar alla detalj er i konstruktionen, beslöt att 
låta byggandet af undervattensbåtar försiggå på statens Y ar[; 
Yidare förbjöds den på statens bekostnad för detta special
fack anställda personal att Yid eYentuellt afskedstagande fr~lll 

aktiY tjänst ställa sina errarenheter om underYattensb åtYäsen
det till priYat förfogande. 

En flyktig blick på den i slutet bifogade tabellen Yisar 
omedelbart, att det konsekventa hemlighållandet orsakat et t 
beklagligt famlande hit och dit Yid anskalTandel af under
\'attensbåttyper, och att den 23-åriga byggnadsYerksamhell'n 
på detta område alls icke förtjänar kallas banbrytande. 

Dessa missförhållanden framträda ännu skarpare Yid 
betraktande af de oafbrutna och målmedyetna framsteg grann
staten England gjort, där till för icke länge sedan byggandet 
af unclenattensbåtar verkställts uteslutande på priYata YarL 

I synnerhet beträffande deplacementsfrågan förmärkas i 
Frankrike flera omotiYerade språng och ett osäkert famlande 
hit och dit. Icke mindre än 16 olika typer underyattensbå
tar Hnnas för närvarande i den franska flottan, typer, hYi lkns 
deplacement börjar m ed 31 tons, växer sedan till 266 tons 
för att därefter gå ned först till 130 tons, sedan till 68 tons 
samt däreller plötsligen springa upp till 300 och 400 lons. 
Då man nu kunde Yara berättigad antaga, att man lyckats 
finna det lämpliga deplacementet, låter regeringen plötsligen 
bygga Guepe-båtarna I och II på 45 tons, och på a llra si sta 
tiden har regeringen infordrat anbud på dykb å ta r, lwilkas de
placement Yariera m ell an 398 och 555 tons. Härvid är alt 
märka, att dessa sistnämnda skola vara en standard-typ, hv:lr
eller andra skola byggas om resultatet från profturerna hli r 

,) 
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till fredsställande. MärkYärdigt nog inställdes för icke länge 
sedan byggandet af Guepe-bå tarna, då de ansågos icke kunna 
motsvara de förhoppningar, man ställt på dem. 

I England bestämde man sig från början delinitiYt för 
ett system - Holland - sedan man noggrannt granskat alla 
detalj er och tillvaratagit de erfarenheter, man vtmnit m ed för
söksbåten, och därefter h ar man låtit alla ansträngningar gå 
ut på att förbättra detta system. Den förbättrade försöksb ål, 
som byggeles med stöd af nya erfarenheter, blef typen för en 
hel serie undervattensbåtar, lwilka efter en i allmän h et myc
ket kort byggnadstid kunde framstå som de m est fulländade 
typerna. En blick på den bifogade tabellen gii'Yer Yid han
den, att undervattensbå tbyggandet i England oafbrutet och 
målm edvetet utYecklades och att man tack vare elen inslagna 
vägen lyckades efter jämförelsevis kort tid - de första bå
tarna af Holland-typ, som infördes i England, förskrifva sig 
från åren 1903- 1904 - erh åll a båtar, hvilka i m ånga afse
enden voro de franska öf\erlägsna. 

Marinminister Pellelan lyckades aldrig lösa undervat
tensbåtrrågan till belåtenhet. Han föredrog den rena under
vattensbåttypen för defensivt ändam ål och, då han mot slutet 
af sin ministertid gaf efter för påtryckningarna och ökade de
placem entet för dessa bå tar, skedde detta helt visst icke a r 
personlig öfvertygelse, utan af opportunitetsskäl. Han bär i 
alla händelser till stor del sk u Iden för, att resultatet af hans 
byggnadspolitik icke värderas särdeles högt. 

Efterföljaren Mr. Thomson gick följdriktigare till Y äga; 
han lagade först och främst att beställningen på 8 Guepe
båtar återtogs och lät ändra beställningen för de redan på 
stapeln Yarande Guepe I och II så att dessa endast skulle 
hlifYa försöksbåtar m ed enhetsmotorer .* ) Denna beställning 
hlef emellertid aldrig utförd , ty kort därefter bestämdes, att 
byggandet pä Guepe-bå tarna skulle helt och h ållet upphöra. 

'-·) Enhetsmotorer kunna användas vid gång sliväl i marschläge 
som i undervattensläge. Öfvers. anm. 
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Icke häller utfördes byggandet af de af minister P ellelan pro
jekterade unclenattensbå tarna på 425 tons; i stället byggdes 
(1903) sex unclenattensbåtar af Emeraucle-typen på 390 tons 
och 1905 beställdes ytterligare 18 dykbåtar af Pluviose-typen 
på 400 tons. Marinminister Thomson anser dykbåtarna ar 
denna typ vara rena defensivbåtar i stånd att operera på stora 
al'stånd från kusten. 

Tre af de uneler byggnad varande försöksbålarna på 
5 77, 530 och 555 tons äro afseelda i ör otTensivt ändamål, och 
man väntar att med dessa uppnå en fart af 15 - 10 knop med 
en aktionsradie af 2- 3 0001

• 

Innan positiva resultat föreligga, vill icke mar i n mini stern 
påbjuda byggandet af fl era dylika båtar. Motorfrågan är dess
utom ännu icke löst, utan står fortfarande på experiments
stadiet. Man skulle gärna vilja göra enhetsmotorerna använd
bara för fartyg, hvilk.et utan tvifvel skulle medföra mycket 
stora fördelar, men man är långt ifrån frågans lösning. De 
försök, som gjorts med fotogen-enhetsmotor å Y och [l voro 
långt ifrån uppmuntrande. Icke desto mindre får dock Q 8\1 
enhetsmotor, och man motser med spänning resultatet af prof
turerna. 

Hvilken osäkerhet, som ännu råder beträtl'ande motor
frågan framgår tydligt af elen bifogade tabellen. Af de 18 
dykbåtarna af elen nya Pluviose-klassen äro exempelvis 15 
afseelda för ångdrift i marschläge, under det att Brumaire, 
Frimaire och Ventase skola förses med förbränningsmotorer; 
Q 70- Q 79 erhålla förbränningsmotorer; Q 75- Q 80 dels för
bränningsmotorer, dels ångmaskiner; Q 90- Q 99 endast för
bränningsmotorer. Hvacl för motorer dykbåtarna Q 100-
Q 110 skola erh ålla, torde komma att bero på de rön man 
gjort, när dessa skola hyggas. Med Sirene (1901) och senare 
m ed Aigrette (l 905) öl\ergick man i Frankrike clefmi t ist från 
rena undervattensbåtar till clykbåtar, lwars ändamål är h uf
vudsakligen af ofTensiv natur. l samhand härmed kan för
tjäna påpekas en för kort tid sedan i franska facklitteratu ren 
synlig uppsats, a( lwilkcn tydligen framgår, aU man tänk le 
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använda dessa båtar för o!Tensivt ändamål mot England. 
B äraf förklaras dessa båtars deplacement på 1f>5- 172 tons. 

Den »entente corcliale», som uppstod mellan dessa båda 
stater orsakade en förändring därhän, att den engelska kusten 
sköts i bakgrunden och i dess ställe trädde den tyska kusten 
i förgrunden. För detta ändamål lämpade sig emellertid icke 
båtar med så litet deplacement, utan ökades detta genast. 
Bärför sl;;,ulle då först och främst användas Emeraude- ( un
dervattensbåt) sedan Pluviose- ( dykbåt) typen med någo t ökad t 
deplacement (398 i stället för 390 tons). 

J ämte politiska Yar det äfven rent tekniska skäl, som 
fö ranledde byggandet af så olikartade undervattensbå tar på 
så jämförelsevis kort tid. Dykbåten Aigrette företog nämli
gen strax efter det den blifvit färdig 1905 jämförande prof 
med undervattensbåten Z, som byggts uneler samma bygg
nadsperiod (1902) för att därigenom erhålla visshet om elen 
ena eller andra typens öfverlägsenhet. 

Trots flera haverier inträffade å Aigrettes fotogenmotor, 
utföll resultatet af profven till dykbåtens fördel. Öfverläg
senheten bekrärtades offici ell då, såsom redan nämnts, en 
serie af icke mindre än 18 dykb å_tar (Pluviöse-typ) beställdes. 

Anhängarna af elen rena undervattensbåttypen läto sig 
emellertid icke afskräckas af dykbåtarnas framgång, utan kon
centrerade sina ansträngninga r på att förbättra undervattens
båttypen Emeraude. Detta har haft den nyttan med sig, att 
vederbörande förklarat sig villiga att låta anställa försöksprof 

· mellan Opale, elen första båten af . Emeraude-klassen, och 
Pluviose. 

Efter hYad som försporls skola mycket stora fordringar 
uppställas Yid dessa försök , hvarvid först och främst bå tar
nas sjöduglighet skall prof\'as. Meningen lär Yara a ll låta 
de båda båtarna tillryggal ägga största möjliga distans (man 
påstår från Cherbourg och Dunquerque till Nordsjön och Hel
go land) för att utröna, om personal och materiel fulll mot
svara de fordringar, som ställ as på dem. Innan båtarna 
komma fram till anfallsföremålet, skola de hållas i stridsbe-
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redskap i flera dagar ; n n der dager skall resan företagas så 

mycket som möjligt i undervattensläge, under det att marsch 

_läge intages under mörker i och för uppladdning af accumu

latorerna; och därefter företages återresan. 

För att företaga krigsmässiga öfningar mot fartyg och 

utröna, hvilken nytta, som kan dragas af undervattensb åta r 

Yid blockadbrytning, skola Opale och Pluvi6se därefter al'g~1 

till Cherbourg. 
NaturligtYis motser man med spändt intresse r esultaten 

ar dessa prof, hvilka af allt att döma, komma att pågå ll11 -

der en längre tid. I allmänhet anses att dykbåten skall al'g;1 

med seger, oaktadt Pluvi6se drifves af ångmaskiner i marsch 

läge, under det att Opale är försedd ined Dieselmotorer a l' 

modernaste slag. 
Afsikten tycks vara att förse de öfriga under byggn ad 

varande dykbåtarna af Pluviose-typen med Dieselmoto rer. 

Det säges emellertid nu, att enelast Brumaire, Frimaire och 

Ventase skola erhålla Dieselmotorer, ty man fruktar för, at t 

om samtliga båtar försågos med dylika motorer, så skulle 

detta tyda på att man ansåg ångdrift vid gång i marschliige 

vara synnerligen ofördelaktigt, hvilket vore en felaktig slut 

ledning. 
De båda konkurrensbåtarna Opale (typ Maugas) och 

Pluviose (typ Laubenf) ha fy a nu afslutat si n a l eYerans pro L 

Den förstnämnda uppnådde dänicl 11,6- 9 knop (kontraktc

radt: 12- 8,5), den senare 12,il- 9 knop (kontrakteradt: 12-

7,7. Dykbåten blef alltså underYattensbåten öfwrlägsen i far t 

med 0,7 knop i marschläge; Opale lär däremot harva intagi t 

n ndenattensläget · hastigare än Pluvi6se, lnilket torde upp

Y äga dykbåtens nyssnämnda öfverlägsenhet i fart. 

Regeringen tyckes föredraga dykbåtarna, hvilket bland 

annat framgår dära f, att Hl06 och 1907 dykbåtarna Q 70-

Q 72, Q 75- Q 81, Q 83- Q 89 och Q 90- Q 99 beställts, alltså 

ytterl igare 27 båtar af Pluviose-typ. När dessa äro färd iga 

finn es sålunda en ståtlig flotti lj på icke mindre än 45 dylika 

båtar. 
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Det tycks ännu icke vara bestämdt, af hvilken Lyp de 

nyaste båtarna (Q 100- Q 104, Q 105- QllO) skola nra; 

skull e de förhoppningar man stiillt på båtarna af Pluviose

typen sl å fel, hvilket dock knappast är troligt, då måte 6itte

ligen allt hopp sättas till de af I-lutter, Radigeur oeh Bo ur

dell konstruerade unden-allensbåtarna Q 73, Q 74 oeh Q 82, 

h vilka hai\a ett tonnage af 577, 530 och 555 tons. Dessa 

båtar äro tydligen afsedela för offensivt ändamål, h viikel äl.wn 

torde vara fall et med dykbåtarna af Pluviöse-klassen och 

dessas ellerfö lj are på 398 tons, äfyen om de sistnämndas 
1000' . 

aktionsradie, som angif\es vara s - , är betydligt mindre än 

de sista clykbåtarnas. 

Häraf framgår att man i Frankrike ännu ieke konunil 

öfver experimentsstadiet ehuru elen mycket intressanta under

vattensbåtfrågan nu i mera än 20 år Yarit föremål för det 

sorgfälligaste studium. 

Marinminister Thomson har utan tvit\el befrämjat un

dervattensbåtväsendets ut\'eckling i myeket hög grad, ehuru 

under h ans minislertid flera olyckor inträffat och många 

bittra erfarenheter vtumits (Farfadet, Lutin). 

Ett envist fasthållande vid snäfva föreskrifter angående 

byggandet af unclenattensbåtar samt brist på målmedYeten

het vid lösandet af flera vi ldiga tt·ågor rörande underYaltens

tjänsten h af\'a haft till följd, att det franska underYattensbåt

väsendet i fl era afseenelen örverträfl"ats af en h el del stater, 

llYilka först b etydligt senare befattat sig med till undervat

tensb åtväsendet hörande frågor. 

Man får dock icke förbise, att Hera mariner, hYilka 

först på senare tid kommit till insikt om vapr1ets betydelse, 

dragit stor nytta af de franska missgreppen. Genom dessa 

hafva nämligen Yärdefulla erfarenheter Yunni ts, som förm·sa

kat, a tt undervattensbå tYäsendet erhåll it ett sådant uppSYing, 

hvarom man för några år seelan icke kunde drömma. 

Knappast hade man efter de första dykrörsöken med 

Gymnote (kölen sträcktes 1886, gick af stapeln 1888) kon-



- 350-

staterat möjligheten at undervattensnavigering, förrän ingenjör 
Romazzotti började byggandet af ett undervattensfartyg, so 111 

skulle afses uteslutande för krigsbruk. 
1890 sträcktes kölen till ett dyl ikt fartyg, som erhö ll 

namnet Sirene, hvilket dock senare ändrades till Gustavc Z6d <'· 
efter Gymnotes konstruktör. 

Gymnote deplacerade 30 tons, systerbåten däremot 27 0 
tons. Skillnaden i tontal, som föranleddes däraf att m an Ön 
skade erhålla ett fullt mwändbart krigsfartyg, var emellertid 
så betydlig, att det af många ansågs ytterst riskabelt att an 
ställa dyktörsök med en så stor båt. 

Man hoppades kunna erhålla relativt höga farter med 
undervattensbåtar, nämligen 15 knop i marschläge och 1 O 
knop i undenattensläge, men så höga farter hafva som be
kant ännu icke uppnåtts. Dessutom ansåg man att båtarn a 
väl sk u Ile kunna tåla måttlig sjö. 

Säkert är emellertid att Gustave Zedes tontal Yar al ltfö r 
stort, hvilket utan lYifvel haft ett mycket ogynnsamt inflytanclc 
på undenattensbåtsväsendets utveckling. Det stora deplace
mentet föranledde nämligen till en början så stora svårigheter 
vid utförandet af dykmanövrarna, att dessa icke på långt n~i r 
blefvo tillräckligt fullständiga för att man därvid skulle ku nn a 
kontrollera de rön man inhämtat från den mera lättmanö \Te
rade Gymnote. 

Zede gick af stapeln 1893 efter en 3-årig byggnadstirl. 
Undervattensbåten var försedd med endast ett par horisontella 
roder akter. De första dykförsöken utföllo mycket otillfreds
ställande. UnderYattensbåten gjorde flera hopp uppåt samt 
lutade m ed förstäfven nedåt och man kunde ofta icke upp
häfva denna benägenhet att luta med förstäfven mot horison
talplanet. Efter flera försök försågs Zede med 3 par roder 
(ett par akter, ett par midskepps och ett par förut), och h år
igenom lyckades man slutligen erhålla något så när drägliga 
j ~im viktsförhå llanden. 

Under denna tid gjordes iifven de föt~sta försöken all 
förse undervattensbåtar med utkiksinstrumen t, för att göra de t 
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möjligt att öfverskåda horisonten äfven då båten är i nedsänkt 
läge. De numera allmänt införda periscopen hafva uppfunnits 
i Frankrike, och de ~1ro af en så enkel konstruktion, att man 
omöjligt kan förstå att det ställt sig så oerhördt svårt att göra 
dessa instrument praktiskt användbara på undervattensbåtar. 

Först från denna tid (1898) kunde man tänka på att 
afskjuta torpeder från undervattensbåtar, lwilket gjordes först 
mot förankradt, men sedan äfven mot rörligt mål. 

1899 verkställde Zede sin på sin tid mycket uppseende
väckande resa mellan Tonlon och Marseille i närvaro af ma
rinminister Lockroy, och härigenom ådagalades underyattens
båtens användbarhet för krigsbruk. l 901 lyckades undervat
tensbåten uneler en manÖYer utföra ett fullständigt öfYerrask
ande anfall mot slagskeppet Charles Mm·tell, som låg till an
kars i Ajaccio, lwilken manöver väckte den storsta fönåning 
i elen dåtida maritima Yärlden. 

Efter detta deltog Gustave Zede i Tonlon-flottans alla 
öfningar. 1904 försågs undervattensbåten med moderna accu
mulatorer, lwarigenom den i tabellen angifna farten erhölls. 
Båten skall snart slopas som krigsfartyg, och detta torde bero 
därpå, att den icke är konstruerad för att motstå de höga 
trycken på de större djupen. • 

Z ed e tjänade som typ för Morse-, Farfadet- och N aiade
klasserna och de rön, man Yunnit med denna båt kommo till 
stor nytta vid senare nybyggnader. 

N arv al, som blef färdig 1899, byggeles i ett helt annat 
syfte. Med denna båt erhölls en offensiv undervattensbåt, smn 
var i ståncl att uppträda vid fiendens kuster. Zccle har en 
cirkulär gunomskärning och är Yid gång i marschläge nästan 
fullständigt under vatten samt äger flytkraft till endast 3 ° /0 

af deplacementet; N anal däremot har torpedbåtsform samt 
äger flytkraft till mera än 40 °/0 af deplacementet. Narval 
kunde alltså, ehuru betydligt mindre än Gustave Zede, tåla 
sjön b etydligt båttre än denna och därigenom kunde dess an
vändbarhet betydligt ökas. 

N anal är konstruerad af ingenjör Laubenf, som erhöll 



- 352-

1örsta pris Yid en af marinministeriet utlyst täil an. Utom 

nyssnämnda egenskaper kännetecknas Nan·al däraf a tt Yatten

ballasttankarna ligga utanför sjäJfya båtskrofvet, dessutom h ar 

den tYå slags motorer, nämligen en ångmaskin för gång i 

marschläge samt en elektrisk motor och accumulatorer Yid 

L(nderYallensgång. 
Af o1\anstående redogörelse torde h af va framgått, h varp:\ 

alla sträfvanden gingo ut i Frankrike, sedan man komm it ti ll 

insikt om unclenattensb å tens atwändbarhet för krigsbru k. 

Man har slutligen erhållit t\'å olik_a hui\udtyper, nämligen den 

rena · unden ·attensbåten och dykbåte11. Båda dessa typer hal\a 

s in~ särskilda fördelar och ännu tyckes icke striden dem 

.emellan på långt när Yara afslutad. 
(Forts.) 



Förteckning öfver de olika marinernas befintliga, under byggnad varande eller projekterade undervattens- och dykbåtar. 
(Afslutad vid 1908 ål ' utgång.) 

Namn eller nummer 
Typ 

(Konstruk
tör) 

Färdigbyggd 
år 

(På stapeln) 

~...-c l Motor för gång i R · ID,.,placement ~ ~ t Fart Aktionsradie 

h l under- k ~st.- under- ~ ~ ~ marsch- under- ~ marsch- uneler 
mar·sc -

1 

vattens- ra ter l m: ·sch- vatt:s- """ 
1

.. e vatt:s-
1

.. vatt:s-
läge läge llge läge -·--'--

111
-_--'---l <<g läge age läge 

l ö 
l 5 

Q 105-(-l, llO 
Q 100-Q 104 
Q 90-Q99 
Q89 

? 
Hutter 
Hutter 
Maurice 

Frankr_·_·ke (105 b __ ä40 [ 
1909 proj. -· ~ - -

1908 beviljad - - -
5<0~5 [ 5,10 3.276 
44,o 4,o 3;5s 

lO 
l 

på stapeln Förbränn.-m. Elektrisk 860 eff. :)!l8 550 
på stapeln Enhets motor 1300 ;;~,5 450 

ö 

l 

7 

Q83- Q88 

Q82 

Laubeuf 

Bom·delle 

Laubeuf 

på stapeln Fö1·bränn.-m. Elektrisk 840 eff. 

Q 75--Q 81 

1 Q 74 Rådiguer 
l Q 73 I-lutter 
3 Q 70-Q 72 Laubeuf 

18 Pluvi6se-klassen: 
(Gay Lussac, Ampere, Monge, l 
Bertholet, Fresnel, Papin, Ni
v6se, Frimaire, Brumaire, Ven- Laubeuf 
cl6miaire, Fructiclor, Thermiclor, 
Messiclor, Prairial, Floreal, Ger-
mina!, Vent6se) 

på stapeln 

på stapeln 

på stapeln 
på stapeln 
på stapeln 

5 1907-08 
13 på stapeln 

2 1 Uirce-klas::;en: }1-- b f 1 90~ os -'au eu . 1-
(Ca.lypso) 

3 mecl ånga 
4 » förbr.-m. 
Förbränn.-m . 

ånga 
Förbränn. m. 

Ånga 

Diesel 

G l Emeraucle-kla.ssen: l 4 1906-08 

l 
(Opale, Rubi::;, 'l'opaze, Sa.phir, l {;.Ia.ngas ') • t 1 ' ' 
'l'un1uoise) • pa s ape 11 

l [1 l Bertin }på försöks- Enhets-fotoglen-motor l 
1 Y Bertin stadiet » » 

l X l Romazzotti 1905 Benzol Elektrisk 
2 Aigrette-klassen: } _ 1905 Diesel ,, 

(Uigogne) . l l 
l Z l Mangas 1905 Fotogen » 

20 Na.i:a.de-klassen: f 
(Gronclin, 'l'ruite, Alose, Ang(l- l 
illc ,_ Es- turgeon, Luclion, Mecluse,

1

li, .. tt' 1902 _ 1905 Elektrisk 
Ota.ire, Om·sin, Phoque, Bonite, omazzo 1 

Castor, Doracle, J.1outre, Lynx, 
Perle, Protee, Souffieur, Thon)l 

H Farfadet-klassen: \ Mangas 
(Gnom, C01·ngan) f 1901- 1902 Elektrisk 

4 ?:·i ton-klassen: \ Laubeuf 
(Sn·ene, S1lure, Espaclon) f j 

3 )Iorse-klasse.n_: \Romazzotti 

1901 

1899 

An g a Elektrisk 

Elektrisk 

1560 

1440 
1700 

840 e!f. 

700 

440 

600 

330 

60 

550 

735 

l 550 

l 
ö28 
810 
550 

l 550 

4-98 

51,12 4,97 3,12 

56,2 5,52 B,G3 

51,12 4,97 3,12 

ö4,75 4-,30 3,7-l 
G0,5-1 5,63 4,on l 
51,12 14,97 3,12 

51,12 4,97 3,12 

47,10 4,90 3,u 

l 3ft() l 450 4-4,65 3,90 3,67 

liS 

400 48,90 4,20 2 77 
308 43,50 3,oo 3;oo 

- 37,40 3,12 2,30 

220 35,85 3,89 2,53 

220 44,35 3,oo 3,oo 

-- 23,5 2,3 2,-1 

202 41,3 2,n 2,9 

202 31,5 3,7 1,6 

146 36,0 2,7 2,7 

13,0 
15,8 

12,5 

15,o 

12-12,5 

10 
10 2-3000 

1000 
7,s -

8
-

10 2-3000 
1000 7,s-8 -8-

15,0 10 
15,o 

1 

10 
12,5 10 

12,o 

11,75 

12,o 

ll,o 
ll ,o 
10,5 

10,5 

ll,o 

8 

9 

8 

10 

7.8 

8,o 

7 

8 

5 

7 

7 

8 

1000 

500 
7 

100 
- s-

(Franc;a1s, Algenen) f l 
[ 1 N arv al Laubeuf 

1 l Gusta.ve Zede Romazzotti 

1899 

1893 

Ånga Elektrisk 

Elektrisk 

. E- ng! and 1(71 batarjl 

1G8 lil'J,o 3,7 1,6 12 

270 49,0 13,2 3.2 l 8 l 5 

i 620 

l -J-o 

12 

10 

2 

4 

l 

14 

11 
8 
4 

K:r D 1-N:r D 12 

:N:r C 21-N:r C 30 

N:r U 19- N:r C 20 

N:r C 15--K:r C 18 

N:r A 13 

N:r C 1-N:r C 14 

N:r B 1--N:r B 11 
K:r A 5 - N:r A 12 
N:r A 1- N:r A 4 

N:r 1-5 

Förbättrad 
Holland

typ 

hev. för 1908 

p<L stapeln 

1906-1908 

1905-1906 
1905 

1903-1904 

Hollanel-typ 1902 o. 1903 

Gasolin Elektrisk K -· 

, • / tiouP0 280 

)) ' ~ l :cl84 

) • 280 

{ 
Hornsley 
Fotogen 
Gasolin 

55C,o 

1)000 

60()9 
60()0 

400-•/110 

1610 

180 

280 

180 

104 

BH! 41,1 

3~9 

318 41.1 

207 

H18 

207 

122 

30,2 

41,1 

) 

30,2 

19,5 

l l 

4,1 3,6 

4,1 

3,9 
3,8 

3,6 

14,o 

1'!,o 

11,5 

12,5 

11,5 

8 

8,5 

8,5 

S,o 

8,5 

8,o 
7 8 

6,5 

1350 
- 9-

1350 
9 

1350 
- 9 -

500 

300 
350 
- 8-

40-50 

2b 
-7-

70 
-5-

30 

Torped
tuber An m. 

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

6 

7 

7 

7 

ö 
7 
7 

Af dessa skola 3 er
hålla förbr.-motorer 
för gång i ma.rsch-

7 läge. 

7 

G 

4 
4 
4 

fCio·oo·n e l 06b 

4 

2 

l 

4 

3 

4 

l 

2 

.Fart: marschläge: 12,5. 
u.v.läge: 10. 

I-lästkr.: 840 effekt. 

}
Icke mera afsedela 
för försök. 

'f senare insattes en 
benzol-motor, som 
eJ11ellcrticl ej får an
vandas. 

l Skol a. uneler 1909 slo
{pa.s. 

D 1 a.f stapeln 1908. 

2 Hi c y l. ma. sk. 

» ' 

» ) 

» » 

> ' 
A 1 l, ö fr. 2 12 c yl. mask. 

l 4 » 
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Gnistmaterielen samt gnistpersonalens 
organisation och utbildning. 

Af de signa lsystem, som stå en modern örlogsflotta 
till bu ds, lorde förYisso intet vara anv~indbarare än ))gnisten)), 
hvilken kan brukas under snart sagdt alla förhållande och 
till följd ar gnis tteknik ens utomordentl igt snabba utveckli ng 
inom dc mest vidsträckta områden. Tyvärr ha fva de m indre 
goda gnislsignaleringsresultat, som de senare åren uppnåtts 
inom vår marin på grund ar gnistmaterielens föga tidsenliga 
beska !l'enhel samt gnistpersonalens bristande organisation och 
utbildning, mycket försvagat förtroendet för ))gnisten)). 

För alt söka afhjälpa mater ielens efterblifwnhel har 
en modernisering af gniststationerna under året påbörjats, be
stående hufvudsakligen i konstruerandet af afsändare af nyare 
typ samt kopierandet af mollagningsapparaten M/OG. Af flera 
skäl torde det dock vara att antaga, att moderniseringen i 
fråga endast är provisorisk saml afsedd att afhjälpa de vär
sta bristerna. Ty en Yerklig och effektiv moderniser ing är 
säker] igen nödvändig, om )) gnisten)) skall bli f va fullt )Hl p to 
date)), och lär denna afses äga rum inom de närmaste åren . 

Moderniser ingen kanuner troligen att bestå i in föran
det af afsändn ingsapparater af en konstruktion liknande Telc
funkens nyaste afsändare enligt typ ))[Önende fu nken)) samt 
mottagningsapparater af fö renklad typ. För att framhåll a 
dessa apparaters många företräden framför h ittills använda 
lämnas nedan en kortfattad beskrifning å desamma. 

T iclsk1·ift i Sjöväsenclet. 23 
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A/sändarens fördelar ö. ro i hu fyndsak följande: 
l) god ,·erkningsgrad, d. Y. s. litet energi förbrukas 

gn istkretsen, 
2) absolut konstans i utsända Yåglängden, 
3) möjlighel all åstadkomma ringa chimpning i luftl cd

ningskrelsen genom att anordna densamma ii.ndamålsenligl , 
4) god a[slämningsskärpa (resultat al' 2 och 3), 
5) stort antal gnistor per sekund, hYilket Yid moltagn ing 

med hörmottagare ökar lelegra[eringsdislansen, 
fi) skarpa och klara toner, hyarigenom ernås dels större 

t'rihel [rfm störningar åstadkomna såYäl af främm ande stat io
ner som isynnerhet ar atmosfären dels ulslräckl räckYi dd. 
In·arjti m le 

7) apparaterna kunna göras mindre och hltlhandlerligarc. 
Afsändarens kopplingsschema framgår af Hg. l: A h iig-

-Ffg 1.--

frekYensgenerator, B transformator, C drosselspolar, D gni st
sträcka, E gnislkretskapacilet, F och G Yariomelrar samt H 
sYiingnings:J.mpcrelnetcr. 
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Högfrekwnsgeneratorn, fig. 2, af Jikpollyp drifn's medelst 
en till dess axel kopplad likströmsmotor. Generatorns rotor 

- ftq Z-:-

~ L 

hcslfu· a[ td. sammansatta tandade hjul a[ mjukt järn, dess 
stator l i kaledes af tY å sammansatta tandade hjul med tand
nin gen å inre pcrel'erien. ;\[cllan statorns håcla tandrader lig
ger magnetiseringsspolen lindad parnllclt med periferien. Sln
torns tänder äro omgifna af ankanecklingen, i hYilken yäxel
sl römmen induceras. Induktionen uppkommer därigenom att 
rotorns tänder passera förbi statorns, ll\'arigenom statorns tän
der på ena sidan bli[Ya onwäxlande starka och svaga nord
poler, på andra sidan omväxlande slnrka ot:h svaga sydpoler. 
\'äxclströmmens frekvens h es lämmes ar antalet tänder å rotorn 
och dess omloppstaL Vanligen ::Ul\'ändes 500 frekvenser, an
talet polpar 20. 

stationer n[ m i nclre typ ( exempehis lorpedhätsslalioner) 
ha[\-a i stället för högfrekYensmaskin hammnrnfhrytare af sär
skild konstruktion för ernåendet ar hög och ren ton samt Y. p. 
250 afhrytningat per sekund. 

Växelslrömstransionnalorn kan vara af vanlig kärntrans
formatorlyp. Järnkiirnan hestår i så fall ar en sluten krets ar 
plattjiirn. Kring ena eller hftcla benen äro primära och sekundära 
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lindningarna lagda. Transformatorn uppställes på porslinsisola

torer. I stället för kärntransformator kan dock m ed större 

fördel transformator 

-Fic;J-:-
m ed öppen kärna s. k. induktor an

vändes. Då spänningen vid ))tön ende)) 

ej behöfver h ållas så hög, kan härv id 

am·ända induktorers byggnad betydl igt 

förenkl as. Järnkärnan göres af hop

Yikla utglödga de jä rnplattor, fig. 3, Jn·ar

igenom uppkomsten a f hYirfYelström

m a r förminskas, sekundär lindningen 

lägges d irekt utanpå elen primära, utan 

att som å hitlills a twäncla gn istinduk

torer uppdelas i skifformiga lag. 

Drasselspolarna åstadkomma resonans m ellan gni stkon

elensa torns ladclni ngskrets och maskinens per iod tal sam L 

skydela den sistnämndes lindning för de högfrekventa ström -

tnarna. 
Gniststräckan bes tår af eU antal kopparskifvor med på

lödda silfverplåtar ( silfver oxiderar nämligen ej samt har dess

u tom ringa elektriskt motstånd och hög Yärmeleclni ngsförm åga) 

samt m ellanläggsskifvor af glimmer, så att ett gnistgap af cirka 

0,2 mm. uppkommer m ell an hvarj e sk ifpa r. Kopparskii\orna 

äro omgifna af mässingsskifvor med slörre diameter, hYilk a 

sistnämnda äro förnicklade eller och sYartpolerade. Ett Yi sst 

antal skifvor läggas m ellan 3 porsl insrör, sk ifvorna isoler as ?t 

lwarj e sida medelst en isolator af glas eller annat isolerande 

ämne, fig. 4. 

-Fir;4.-
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Genom gniststräckans ändamålsenliga anordning atkyles 

gnistan l_1astigt och slockn ar, hvarigenom spänningen bibe

h ålles. Agcle ej dylik afkylning rum, skulle spänningen snart 

nedgå, lwarvid strömstyrkan i transformatorns sekundärspole 

skulle ökas, oscillationern a aftaga, och en ljusbåge uppkomma, 

som skulle smälta ned gniststräckan. 

· Gnistgapens antal beror på den önskade sp änningen och 

denna å ter på telegraferingsdistansen. I allmänhet beräkn as 

lwarj e gniststräcka öka spänningen i gnistkretsen med 1000 volt. 

Genom att gnistgapen göras så små och frekYenscn månrr-
t> 

dubblats uppkomm er i gniststräckan en musikalisk ton (däraf 

n amnet >> tönendc funken))). Ändras frekvensen (el. v. s. hög

frekvensmaskinens omloppstal och i motsvarande mån om

vändt drasselspolarnas lwarfantal), kan tonen erhålla Iwilken 

h öjd som hälst i ton skala n, lwilket är af stor betydelse för 

bortcliminera ndet af såYäl främmande stationers som almos

feri ska störningar, Jwilka sistnämnda i hörmottagaren höras 

såsom rassel, hvar ifrån elen skarpa genomträngande tonen, 

som uppkommer Yicl signaleringen, lätt kan skilj as . 

Kapaciteten består af en stor plattkonclensator, bYars 

pl attantal kan ökas eller minskas. 

Ett bibehållande af de stora Ieydenerflaskorna, som gif

vetvi s hafva mind re förlu s ter, h a r ansetts öfverflödigt, då 

gnistkretsens kondensatorförluster på grund af den tidigt 

slocknande gnista n spela en obetydlig roll. 

Gnistkretsvariometern består ar ett träomhölje innesJu 

tande ett slags band flätade af resp. 4, 8 eller 20 isolerade 

ledare, lwar och en b estående af en stor mängd fi na, sins

emellan l i kaledes isolerade trådar s. k. ))emaljelacklitze>) för 

nedbringandet ar uppkomm ande hvirfyeJströmmars verkan. 

Träomhölj et är rundt om förseclt m ed en skala, upp

graderad i Yågl ängd. Genom att vri da ett handtag försedt 

med visare, tills elensamma kommer öfYerens med det tal, som 

angifver våglängden, k a n själ[incluktion till- eller fr ånkopp

las, hvarigenom önskad våglängd inom Yida gränser kan 

erhållas. 
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Variometern i luftledningskretsen är a[ liknande kon 

struktion som gnistkretsYariometern. Den består af o[van be

skrifna väfda band lagda på runda träskifvor. Ett lämpligt 

antal skifvor läggas tillsammans för ett erhålla erforderli g 

själfinduktion. I-harannan skiha år Yridbar för reglering. 

I stället för luftkretsvariometern användes ofta en mind re 

dylik variometer i förening med en själfinduktionsspole, hYil

ken senare består af 3 eller flera mindre spolar upplindacle 

på runda, isolerade skifYor. i\fedelst proppar och propplägen 

kan lufttråden ökas med erforderligt antal spolar. 

Gnistkretsen kopplas till jorden enligt schemat. I den

samma insättes en ))d irekt Yisande)) hitzdrahtamperemeler 

(d. Y. s. ett instrument, som genomgås af hela strömstyrkan ). 

Afsändarens verkningssätt. Då gnistan vid urladdningen 

slår öfver erhålles Yid 18 ° 10 kopplingsrasthet endast 2 -:1 

svängningar (hela perioder) i gnistkretsen, innan hela sYäng

ningsenergien öfverförts till luftledningskretsen, som härYid 

försättes i SYängningar. Till följd af gniststräckans kon

struldian (ett stort antal elektroder, plattor, af relatiYt be

tydande dimensioner) afkyles den uppkomna gnistan ytters t 

hastigt, lwarigenom densamma slocknar Yid svängningar

nas slut, d. Y. S. då all energi a[gifvits till lufttrflden. Se

dan gnistan slocknat, förmå ej sYängningarna i luftled

ningskretsen åter tända densamma, hYariör gnistkretsens 

ledning förblir bruten, d. Y. s. gnistkretsen frånkopplad lnft 

ledningskretsen, hYilken senare ensam fortsätter sYängningarna. 

Detta är gifvetvis mycket fördelaktigt, ty härigenom blifva 

svängningarna i luftledningskretsen endast svagt dämpade ell er 

med andra ord en mängd sYängningar komma att äga rum, 

hvarigenom den på luftledningsl>:.resen öfYerförda energi en 

bättre utnyttjas, så att ungefär 80 °/0 af densamma Yid )) tÖ

nende» kommer utstrålningen till godo mot cirka 15 °/0 Yid 

nu använda typen. De utsända Yågorna äro endast be

stämda af luftledningens svängningar, d. Y. s. af densammas 

elektriska dimensioner och sålunda oberoende af gnistkretsen . 
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Delta framgår af fig. 5, som grafiskt framställer logaritmiskn 

dekrementet för gnistkrets och luftkrets under olika f@irhål

landen. 

Gnistantalet Yid urladdningen kan vid ))tönende)) ökas 

upp till l 000, h vilket möjliggöres genom nya gniststräcks

konstrukti onen, d. v. s. genom hastig afkylning af gnistan, 

och åstadkommes m edelst högfrekvensmaskinen. Härigenom 

tillföres äfven luftledningen ofantligt mycket mer energi, emedan 

den i gnistkretsen uppkommande energien direkt är beroende 

af gnistantalet 

För att visa den höga verkningsgraden Yid ))tönende)) 

kan anföras, att med 3,5 kilowatt primäreffekt (å genera

ton) , d. v. s. med mindre prim ~1 refl'ekt än å Carlskronn 

gniststation, har förbindelse mellan två fartygsstationer på 

2500 km:s afstånd åstadkommits rätt öfYer Europas fastland. 

Med 50 kilowatt beräknas nå minst 6000 km., under det att 

Marconi för uppnåendet af 3000 km. begagnar 300 kilowatt. 

Att systemet arbetar ostördt inses däraf, att en fartygssta

tions hörmottagare kan efter fritt val mottaga meddelande från 

endera af två stationer, som telegrafera med samma våglängd, 

om den ena stationen afgifYer med långsamma gnistor (gamla 

typen) och den andra med ton (tönende), ln·arvid dock ford

ras, att intensiteten (ljudstyrkan) från den förra skall vara 

många gånger större än frå n den senare. 

Afstämning af ))tönende)). Variometern F, fig. l, inställes 

på anbefalld Yåglängd på så sätt att Yisaren inställes å del 

tal å skalan, som angifver våglängelen i fråga, sedan tillkopp

las lufttråden och jorden med fast koppling enligt schemat, 

variometern G varieras tills sYängningsamperemetern H visar 

max. ulslag, då kretsarna äro i resonans, och systemet af

stämclt. 

Mottagningsapparater af nyaste typ . Telefunkens senast 

konstruerade mottagningsapparat består, fig. G, af variometer, 

Yariabel själfinduktion, kapacitet, som kan kopplas antingen 

parallellt eller i serie, strömbrytm·e och aperiodisk hörmottagare. 
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Le lejon 

Beroende på inkommande Yåglängden kopplas kapaciteten an

tingen parallellt genom att strömbrytaren slutes eller ock i serie, 

då den brytes. Härigenom kan Yåglängden varieras inom vida 

gränser. Apparaten lär taga högst 1
/ 10 kbm:s platsutrymme 

i anspråk och kan inneslutas så att densamma skyddas för 

fukt och yttre åYerkan. 
Afstämning af mottagningsapparaten sker enkelt för in

kommande vågor af högst v. p. 2000 m. genom vridning af 

variometerns h andtag, för längre vågor omkastas omkopplaren 

och a fstämning sker därpå på nyss beslu·ifvet sätt. 
Af det anförda torde framgå, att Telefunkens nya appa

rater j ämförda med de apparater, hvilka ingå i våra nu mo

derniserade gniststationer, såyäl i effektivitet som enkelhet i 

konstruktionen och handharvande måste anses de sistnämnda 

vida ö1\erlägsna. Detta bevisas törhända bäst därat, a lt en 

del främmande m ariner skyndat sig beställa ett stort antal 

apparater af nu beskl·ifven typ. 
Då den t idpunkt emellertid ej torde vara långt aflägsen, 

tills våra gniststa tioner skola förses m ed bästa och moder

naste materi el, bör Yår gnistpersonals ändamålsenliga orga

ni sation och utbildning, som hittills tyvärr lämnat mycket 

öfrigt att önska, hvarpå exempel i mängd kunna framdragas, 



- 362-

ej längre uppskjutas för att kunna Yara genomförd samtidigt 
med att materielfrågan erhåller sin slutliga lösning. 

Ett par exempel angående gnistpersonalen s organisati on 
och utbildning samt gniststationernas bemanning inom tyska 
och danska marinerna anföras nedan för att påYisa, att fö r
hållandena i nyssberörda afseenden inom dessa båda m ariner 
äro vida bättre ordnade än hos oss. 

Gn istpersonalens organisation och utbildning m. m. mom 

l. Tyska marinen. 

Utvecklingen af gnisttekniken jämte gnistpersonalens u t
bildning är underställd ))Torpedoversuchsk ommando)) och >>To r
pedoinspektionen)). Gnistpersonalen är skilld från torped
personalen och bildar en särskild ))Funkentelegraphie-Abthei
lung)) . Personalens gnistutbildning sker vanligen till en bör
jan å torpedskolfartygen, hvilka medföra såYäl fullständig 
gnistundervisningsmateriel som gniststationer af alla inom 
flottan förekommande typer och fortsättes sedan å stridsfar
tygen. 

Officerarnes utbildning. 

På frivillighetens väg uttages lämpliga officerare af leut 
nants eller oberleutnants grad till gnisttjänst, hvarvid afseende 
lär fästas å erhållna betyg i elektrotekniska ämnen. De sålunda 
uttagna genomgå en c:a 4 veckors gnistkurs å torpedskolfar 
tygen, hvarefter de tjänstgöra ombord å stridsfartygen som 
gnistofficerare under en tid af 2 a 3 år, hvarunder for lsaU 
gnistutbildning äger rum. Flertalet återgå därpå till annan 
tjänst. Gnistofficeren handhafver ombord endast gnisten, m en 
tjänstgör därjämte ofta som adjutant hos fartygschefen. Gnist
of1lcerare finnas å alla fartyg, utom där flaggadjutant är k om
menderad, lwarest denne öfvertager gnistofficerens åligganden. 

At de duktigaste gnistofficerarna uttagas erforderligt antal 

•) 

.,. 
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vid de 2 resp. 3 årens slut för tjänstgöring dels såsom in
strnktionsoflicerare vid gnistkurserna dels som flaggadjutanler, 
}1vilka sistnämnda vanl igen äro gnistutbildade. De sålunda 
uttagna kYarstå i nu nämnda egenskaper ytterligare 2 ~t 3 år, 
stundom längre, lwarpå de återgå till annan tjänst. 

Underofficerarnes och manskapets utbildning. 

Personalen uttages från Werftdivisionen, d. v. s. eldare
afdelningen och indelas i: 

l :o) Gnistpersonal för stridsfartyg (utom torpedbåtar) . 
a) Värnpliktiga. Vid inryckningen utlagas töre öfriga 

yrkesgrenar i första hand till funkentelegraphister sådana värn
pliktiga, som dessförinnan erhållit elektroteknisk eller teknisk 
utbildning samt i öfrigt anses lämpliga. För aktiva flottan 
afsedda på så sätt uttagna embarkera genast å densamma och 
erhålla där utb ildning i gnist under hela tjänstetiden, öfriga 
uttagna erhålla förberedande militärisk utbildning i land och 
genomgå därpå en kortare kurs (c: a 3 a 4 veckor), Inrarunder 
morsetelegrafering, signaleringsföreskrifter, elektricitetslära m. m . 
inläras, hvarpå den egentliga gnistkursen om 12 veckor vid
tager å torpedskolfartygen. 

b) Stam. Af denna kategori uttages dels rekapitulerande 
värnpliktiga, gnistutbildade, dels lämpligt manskap från werfts
divisionen (eldare). Dessa kategorier utbildas i hufvudsak 
lika m ed hvad nyss anförts, men utbildningstiden i gnist
kursen är här något ökad (från 12 till 16 veckor). 

Sedan gnistsignalmännen uppfyllt vissa bestämda ford
ringar för befordran utnämnas de till unterofllziere samt se
dermera, om de anses synnerligen dugande och lämpliga för 
gnisttjänst, till decksoffiziere. Emedan antalet funkendecks
offiziere är ganska begränsadt, öfverföras mindre lämpliga 
funkenunteroffiziere från ))Funkentelegraphie-Abthei lung)) till 
))Elektroteknische Abtheilung)), där de sedermera kunna vinna 
ytterligare befordran. 

Nyutnämnda funkendecksoffiziere genomgå snarast efter 
utnämningen gnistkurs under 5 a 6 veckor å torpedskolfar
tygen. 
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2:o) Gnistpersonal för landstationerna. 

Af nyssnämnda kategorier uttages efter 2 a 3 års sjö. 

tjänst gn istpersonal för landgnislstationerna, lwilka alla lvd 
- a 

under Marine Vervaltung (utom N orddeich, som lyder unde r 

Reich Post Amt och betjänas af personal därifrån), och kYar

stå de sålunda uttagna Y. p. l år i dylik gnisttjänst Ome

delbart efter uttagningen kommenderas de att genomga en 

kortare utbildningskurs under 3 a 4 Yeckor för iniärandet af 

skötseln af sådana gniststationerna tillhöriga apparater, som 

ej rlnnas å fartygsstation erna, såsom akkumulatorer, motorer 

etc. Därefter allses personalen kompetent att själfstäncl igt 

sköta en landstation. 

3:o) Gnistpersonalen för torpedbåtarna utgöres af lämp

liga eldare uttagna från torpedbåtsdivisionen. Dessa erhålla en 

relatiYt kort utbildning (c: a 8 veckor) för iniärandet af skö t

seln af de jämförelsevis enkla gnistapparater, som förekom ma 

å torpedbåtarna. 

stationernas bemanning 111. m. 

Ombord tjänstgöra vid lwarje gniststation 2 untero ffi zierc 

och 4-6 funkentelegraphister. 

Funkendecksoffiziere tjänstgöra dels vid undervi sn in g å 

torpeclskolfartygen, dels å flaggskeppen för att biträda flagg

adjutanterna Yicl afstämning och reparation af gniststationerna 

i nom resp. eskadrar. 

Då gniststationerna äro nyuppsatta afstämmas de genom 

))TorpecloYersuchskommanclos)) försorg af en kommi ssion af 

speci elt u tbilclacle gnistofficerare och gnistingenjörer. Seder

mera sker afstämning af resp. flaggacljutanter. 

Såväl gnistmaterielen som gnistpersonalens utbi ldni ng 

skötes af officerare. Dessa haha dock å yarfven en gn ist

ingenjör till biträde, hvilkens hufvudsakliga åliggande består 

i att Yårcla upplagda eller i beredskap liggande fartygs gni st

materiel. 

-) 
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2. Danska marinen. 

Gnistmaterielen och gnistpersonalen är ställd under che

fen för söminecorpset, hvilken bär ansYaret för såväl materi

elens skötsel under den tid fartygen ligga å varfvet som per

sonalens utbildning i land. Under honom tjänstgöra vid ut

bildningen i gnist speciell utbi ldade torpedofficerare. Som 

teknisk ledare är Yicl söm inecorpset anställd en mariningenjör 

den s. k. ))fungerand e oyerelektrikerm>, hYilken tj~instgör Yicl 

kurserna som lärare samt dessutom sköter all annan under 

sörninecorpset ställd elektrisk materi el. 

Officernmes utbildning. 

De officerare, lnilka uneler året äro kommenderade att 

ombord tj änstgöra so m torpedofficcra re och Jl aggadj utan ter, 

genomgå dessförinnan en månaels gnistkurs Yicl söminecorpset. 

Kursen ledes af ofyannämncla vid söminecorpsc l tjänstgörande 

officerare OCh fungerade OYereJektrikern med biträde af 3 hög

sta gradens undcroflicerarc, specielt gnistutbildade. 

Officerare skola, om de elt annat år fmyo kommenderas 

som gnistofficerare, åter genomgå dylik kurs. 

Underof(icerarnes och nwnskapets utbildning. 

Af de Yärnpliktiga uttagas el ektrotekniker, te legra fister 

eller annan så Yidt möjligt lämplig personal till gnistsignal

män. De sålunda uttagna genomgå därpå en 2 månaders 

gnistkurs Yid söminecorpset för samma lärarepersonal som 

<Jfvan angifvits. Efter afslulad godkänd kurs tjänstgöra de 

värn pliktiga ombord som gnistsignalm~in. 

Underofficerare, som förut genomgått eleYskolan, anmäla 

sig frivilligt för utbildning till gnisttjänst Lämpliga uttagas 

och genomgå 3 å r i följd Yinlerticl hvarj e år 5 månaders kurs 

\ 'id söminecorpset. 

Gniststationernas bemanning m. m. 

Vid hvarje gniststation ombord tjänstgör: l unclerofflcer, 

fllllstäncligt utbildad till gnisllelegrafist, l dylik uneler utbilcl-
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ning till gnisttelegrafist samt 3 Yärnpliktiga, gnistutbildade 

däraf en i resen·, och kan denne sistnämnda ombord ill\c ,; 
anYändas till annan tjänst. · 

I danska flottan finnes för närYarande 8 underorn el'rarc 
speciell utbildade gnisttclcgrallster, några al dessa hal\a ge
nomgfltt en flere månaders lång utbildningskurs hos Tele
funken. 

Enligt chefens lör söminecorpset åsikt iir såYill gnist 
officerarnes som manskapels utbildning i ))gnist)) alldeles 

otillräcklig. Funnes ej gnistunderofficerarna, torde ej ))gn istem> 
enligt nyssnämnda chefs utsago kunna ens någorlumb 

tillfredsställande betjänas. Gnistofficeren ombord torde diirrör 
böra betraktas endast som militär ledare af gnists talioncn, 
som teknisk ledare däremot tjänstgör den i gnist Yälutbil clade 
g n is tunderofficeren. 

Gnistöfningar å eskadrarna planläggas för lwarj c wck ~1 
af en särskild kommiss ion. 

Med ledning af ln·ad nu anförts beträtTande gnistperso
nalen inom tyska och danska marinerna angifYes nedan den 
riktning, i lEill~en en omläggning a[ Yår gnistpersonals orga 
nisation och utbildning enligt undertecknads åsikt bör g~'l för 
att ))gnisten)) till fullo skall kunna utnyttjas samt säkert fun k
tionera. 

Gnistofficerarnas utbildning, 

I samband m ed sjökommenderingarna bestämm es i l\olll 
mandoyäg (i likhet med hYacl nu ilr fall et beträfiande arli l
leriofficerarne) lwilka oflicerare, som ombord skola tjiin slgöra 

som g n istofficerare. Innan officerare första gången ombord 
tjänstgöra i denna egenskap kommenderas dc att genomg~1 e11 

kortare gnistkurs i land under 3 a 4 wckor samt erhålla 

d~ireftcr praktisk gnistutbildning å kusteskaderns signalsk o l~:t. 

Sålunda utbildade gnistoflicerare afses lill gnistslationsbcrii l

hafvare ombord och In·m·stå i sådan gnisttjänstgöring cirka 
2 a 3 år. 

_.., 
l 
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Af de duktigaste gnistofficerarna uttagas erforderligt antal 

\·id de 2 a 3 årens slut att speciell gnistutbildas dels för tjänst
o·ör ing i marinfön·altningen och å Yarfyen, dels till flaggadju-
o 
tanter och gnistinstruktionsofllcerare ombord och i land. De 

sålunda uttagna genomgå en huf\udsakligen teoretisk utbild
ni ngskurs om ·4- 6 wckor, som ledes af gnistingenjören i 

marinförvaltningen samt hsarslå i nu nämnda egenskaper c:a 
3 år, lwarpå de återgå till annan tjänst. 

Gnistunderofficerare och gnistsignalmän. 

Så snart ske kan efter karlskr ifningen uttages b ehötligt 

antal lämpliga nykarlskrifna för utbildning till gnistsignalmän. 

De uttagna genomgå en 5 ~l 6 månaders gnistkurs i land, 
Jwarefter fortsatt praktisk gnistutbildning äger rum å kust
eskaderns signalskola. Gnistsignalmännen böra Yid denna 
skol as slut Yara tillt:äckligt utbildade att ombord tjänstgöra 

som 2:a eller 3:e gnistsignalmän. 
Gnistsignalmännen genomgå därefter samma utbildnings

kurser och skolor som öfriga signalmatroser, dock bör gifvet
Yis telegra[eringsöfningar då och då däruneler äga rum för att 
gnistsignalmännen ej skola glömma bort att ))SlåJ> samt ))taga 

emot)) med hörmottagare, hvilket fordrar ständig öfning. 
Tredje vintern efler karlskrifningen kommenderas gnist

signalmännen å långresefartygct, där gnistutbildningen fort
sättes under ledning af ombord kommenderad speciell utbildad 
gnistoni ccr. Internationell gnisttelegrafering torde där under 
kunna i Yiss utsträckning bcdrifvas. Efter afslutad långresa 
samt gnistkurs å signalskola är gnistsignalmannen kompetent 

att tjänstgöra som l:e gnistsignalman. 
Af gnistsignalmännen uttagas Yid befordran till under

orneerskorpral de lämpligaste till kombinerad gnist- och styr·
manstj änst, öfriga gnistsignalmän fttcrgå till styrmanstjänsl. 

Sålunda u l tagna underofiiccrskorpraler genomgå en cirka n 
månaders gnistutbildningskurs i land. Å hvarje fartyg m ed 
gniststalion bör en ar de i b esättningslistan ingående styrmän

nen Yara utbildad till gnist- och styrmanstjänst 
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Gnistunderofficerskorpralerna tjänstgöra ombord som upp
hördsmän vid gniststat ionerna samt såsom teknisk ledare al 
desamma och såsom styrmän, i land som gnistinstruktions
underbefäl, samt afses dessutom för vanlig underofficerskorp

ralstj änst. 
Vid befordran till underofficer återgå de Ilesta gni st

underofficerskorpralerna till styrmanstjänst, ett mindre an ta l 
af de mest lämpliga fortsätta gnisttjänstgöringen och afscs 
dels för kommendering å flaggskeppen för att b iträda vid af
stämningar och för reparationsändamål å eskaderns gnist sla
tioner, dels till uppbördsmän å fasta gniststationerna sa mt 
gnistinstruktionsunderbefäl. 

Ifrågasättas hör huruvida ej gnistpersonal af underofli
cers- eller manskapsgrad skola tilldelas ett mindre lönet ill i1gg 
på grund af den längre och svårare utbildning, densa mma 
måste undergå. 

I kusteskadern ingår under signalskolan ett gni st
stationsfartyg, å hvi lket medföres fullständig gnistundervis
n ingsmateriel samt apparater för öfningstelegrafering med t råd. 
Gniststationsfartyget ställes under befäl af speciell utbil dad 
gnistofficer, Inrarjämte erforderlig gnistinstruktionspersonal 
kormnenderas å detsamma. Gniststationsfartygets gnisthytt 
(gamla tornet) lämnar utmärkt utrymme för underYi snings
ändamål. Utbildningen å signalskolan bör så bedrifvas, alt 
ett mindre antal elever fördelas till hvarjc i eskadern in
gående gniststation, hvarefter signaleringsöl'ningar äga rum 
mellan dessa och gnistslalionsfartyget, som under gång städse 
förändrar afstånd till öfriga stationer och på så sätt kan med
giha prakt isk gnistutbildning under olika omständigheter. Å 
gniststationsfartygen kan äfvcn eldarepersonal utbildas samt 
för gnistutvecklingen erforderliga experiment utföras. 

Fartygsgniststationernas bemanning. 

Pansarbåtar och pansarkryssare: 
l officer, befälhafvare, 
l u.o.k., uppbördsman, 
4 gnistsignalmän. 

•> 

:. 
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Torpedkryssare och jagare: 

1 officer, befälhafvare, 
1 u.o.k., uppbördsman, 
3 resp. 2 gnistsignalmärL 

En omläggning i antydd riktning af gnistpersonalen torde 
utan större svårighet eller kostnad kunna genomföras. Enligt 
undertecknads åsikt skulle därigenom tillföras flottan en väl 
utbi ldad gnistpersonal, fullt kompetent att som sig hör sköta 
))gnisten>>. Ty det måste ihågkommas, alt ))gnisten)) är etl 
tveeggadt sYärd, som vanskött kan blifya synnerligen röjande 
och farlig för egen flottas operationer, men Yälskölt af utom 
ordentlig nytta. Dessa påståenden hafya fönisso bevisats un
der ryskjapanska kriget. 

Carlskrona i juni 1909. 

John Eklund. 

Tidslwift i Sjöväsenclet. 24 
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Befälskursen 1908-09. 

All utbildning bör vara ändamålsenligt anordnad och 
grundligt bedrifven. Ändamålet med den s. k. befälskurst>n 
för från sjökrigsskolan utexaminerade och till u nderlöjtnanter 
Yid flottan utnämnda kadetter har, såsom kursen förut Yarit 
anordnad vid excrcisskolorna, ej angifvits i Heglementet för 
sjömanskårens skolor, såvida ej exercisskolans ändamål i all
mänhet, att bibringa Hottans personal allmän militär utb ild
ning, äfven har afseende på eleverna i befälskursen. Granskar 
man föreskrifterna i nämnda reglemente angående be fä lskur
sens omfattning, finner man, att desamma måtte tillkom m i t 
på en tid, då sjökadetternas praktiska utbildning ännu Lill 
större delen försiggick ombord å segelfartyg med gammal
modig materiel och etter föråldradt system. Också har k m
sen och det sätt, hvarpå den varit anordnad, under senare 
åren lwarken yarit populär eller ansetts medföra något Yä
sentligare gagn. Orsaken härtill torde hafva varit, att kursens 
viktigaste ändamål, att göra den unge officeren förtrogen med 
sättet att Yårda sig om och handleda manskap, förfuskats 
genom att kursens elever måst fördelas i exercisskolorna s:!
som tillfälliga extra instruktörer för mindre manskapsafdel
ningar, hvilkas öfningar fortgått en längre tid innan bel"äls
kursen tagit sin börj an, och om hvilkas slutliga utbildn ing 
Yicl exercisskolan befälskursens eleYer ej fått vara med. Här
igenom har något större intresse för manskapet och dess ut
bildning ej gerna kunnat bibringas den nyutnämnde offlcercn, 
lwilken dessutom, med den ringa edarenhet angående m an-
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skapels utbildn ing han fått under sjökrigsskolans praktiska 
öfningar, måste känna sig osäker och ej i besittni ng af den 
sj älftillit, som han skulle hafva erhållit om h an haft att ut
bilda manskap från dess första anställning och till rekryt
kursens slut. Då dessutom de. som ledt befälskurserna, i all 
mänhet ej fr ån sjökrigsskolans befäl sökt upplysning om, till 
hvilken utsträckning den praktiska utbildningen där bedrifvits, 
h ar ofta händt a lt kursen i Yissa ämnen blifYit en onyttig 
r epet ition af den utbildning, som nyss arslutats i sjökrigs
skolan, under det att öfning i andra ämnen, hvilka där ej 
medhunnits tillräckligt grundligt, ej alls förekommit i befäls
kursen. Utbildningen har härigenom blifvit lwarken ända
målsenligt anordnad eller grundligt bedrifven. 

Länge har äfven detta insetts utan att något åtgjorts för 
ändrande af förhållandet förr än år 1908. För 1907~1908 
års befälskurs anordnades nämligen från den l mars en om
kring 6 veckors förberedande befäls/mrs för sl,jutskola. 

Ändamålet med denna kurs Yar gifvetYis synnerligen vik
tigt. Hiktigt torde äfYen varit att förlägga densam ma till tiden 
efter den förra och måhända Yikligaste delen (rätt bedrifven) 
af befälskursen samt omedelbart före skjutskolans början. 
Hesultatet af kursen ansågs hafva varit godt, hvarför man 
förmodade, att motsYarande anordningar skulle vid tagas för 
1 908~ HJ09 års bel"älskurs m ed den skillnad, som måste för
orsakas af rekrytutbildningens förläggande ombord å fartyg. 
Ett förhållande, so1n i alla afseende borde ha1\a belrämjat 
ett ändamålsenligt och grundligt beclrif\'ande af befälskursens 
första och Yiktigaste uppgitt, att göra den unge officeren för
trogen med sättet att Yårda sig om och handleda manskap. 

Emellertid synes det arlilleristiska intresse, som under 
senaste åren väckts till lif inom 11ottan, all t för mycket fått 
ingr ipa vid utlJildningen af de h östen 1908 utnämnda onice
rarna. Genom generalorder 1126/ 1908 bestämdes, alt befälskurs 
för dessa officerare skulle anordnas vid Carlskrona och Stock
h olms l :a rekrytafdelningar från hörjan af november till omkr. 
medio af april samt att ~mdamålet med kursen skulle vara 



-372-

att bibringa eleverna ökad kunskap om och öfning i h and

hafYandet af fartygens artillerimateriel samt kännedom Ol\1 

hur örningarna för manskapets utbildning i skjutskola lämp

ligen böra anordnas, ä[Yensom att meddela kunskap om och 

färdighet i skötande af fartygens gnistmaterieL 
Enligt dessa bestämmelser sk u lie alltså den nyutnäm nde 

officeren innan han hunnit smälta och i praktiken om säll a 

något af allt det han under minst sex års hufvudsakligen lco

retiska sludier inhämtat i sjökrigsskolan, ytterligare ett h alfl 

år ägna sig åt teorier, ty eLler det program. som åtföljde 

nämnda generalorder, och det sått på h vilket kursen sk u Il<' 

anordnas, måste åtminstone 2/ 3 af tiden användas för teorelisk 

underYisning. Dessutom - sk u Ile eleverna i kursen bibri ngas 

kännedom om hur öfningarna för manskapets utbildning i 

skjutskola lämpligen böra anordnas, innan de ännu fått er

farenhet om huru r ekrytutbildningen skall b edrifvas. Della 

här allt omfattande artillerisliska intresse, i och för sig sj älf 

till stort gagn för flottan, erinrar om hurusom, då torped

intresset för några år sedan väcktes till lif, bl. a. bestäm mel

ser utfärdades i sjökrigsskolan, att kadetterna skulle lära tor

pedens delar redan i l:a k lassen d. v. s. innan de ännu knappt 

visste hvad som var styrbord och babord. 
Kommer härtill att, genom kursens anordnande såsom 

generalordern bestämt, de nyutnämnda officerarna, hvilka un

der sin sjökrigsskoletid haft helt obetydligt att göra med m an

skapet och dess utbildning, endast skulle komma i beröring 

med sin s. k. division vid de dagliga mönstringarna ombord. 

De skulle sålunda under sin första officerstjänstgöring få en 

felaktig uppfattning om förhållandet mellan befäl och m an

skap ombord. Den m åhända förnämsta orsaken till den b ri

stande disciplinen inom flottan, det allt för ringa sambandet 

mellan befäl och manskap, skulle ytterligare främjas. 
Redan generalorderns bestämmelser om sättet för ifråga

varande befälskurs anordnande måste alltså medföra att kur

sen ej skulle blif\·a till rätt gagn. 
Det förefaller som man, på grund af att exercisskole-
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befälskurserna ej varit rikligt anordnade, velat indraga befäls

kursens deltagande i r ekrytundenisningen. Och dock finnes 

knappast n ågot, som är m er utbildande och mer intresseväc

kan de för den unge ol'ficeren, än alt från början leda utbild

ni ngen af rekryten. 
Nä r nu all r ekrylutbi ldning skulle förs iggå ombord ocl1 

samtidigt med här ifrågavarande befälskurs, h ade väl intet 

varit förm ånligare såväl ur disciplinär som utbildningssyn

punkt både för b efälskursens elever och rekrylerna, om de 

förra, efter omkr. l veckas ens k il da öfningar för befälskursens 

instruktionsofficer, tilldelats hvar sin rekrytpluton, hvilken de 

under sekondens ( farlygschefens) närmaste l e dn i ng hade hart 

att utbilda . Detta hade varit deslo fördelaktigare som brist 

på inslruktionsperson al förefanns. Inom Carlslu·ona rekryt

afdelning lärer förekommit att en onicer måst afs es för af

delningar på ända upp till 90 man, llYilket väl icke kunn at 

befrämja utbildningen . Samtidigt hade befälskursens elever 

långa ticler icke något annat att göra än alt )) ]äsa ötven>. 

Granskar man utfärdade öfningschema för befälskursen 

vid Carlskrona-afdelningen, linner man dem b åde >> omväx

lande och uppiggande)). Här ett exempel på ett dylikt, som 

med mycket ringa variation gällde fr. 23 nov.- 13 febr.: 

D agar 
9-10 

:Måndag .. ....... [ 

l 

Tisdag 

Onsdag 

Torsdag ........ . 

Fredag 

Lördag 

T - i d - e - r 

10-11 10- 11 

Kurs för förberedande 
skjutskola 

Gnistsignalering 
2-3 

Kurs för förberedande skjutskola 

Kurs för förberedande 
skjutskola 

Gni tsignalering 
:l--3 

Kurs för förberedande skjutskola. 

Kurs för förberedande Gnistsignalering 
skjutskola 

Gnistsignalering 
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Från d. 15 febr. till d. 13 mars blef schemat ännu mera 

omväxlande, ty då upptager detsamma så godt som hvarje 

dag från 9-12 och 2- 4 kurs för förb eredande skjutskola 

med undantag at >>samöfning» en för- eller eftermiddag i 
veckan. 

Visserligen utfärdades afdeln ingsorder om aU, då befäls

kursens elever ej \'01"0 upptagna ar egna öfningar, de skulle• 

tjänstgöra ombord å sina fartyg vid instruktioner för ll1 81l

skapet i vissa ämnen. Men äfven om detta orsakade någon 

omväxling i öfningarna, så kan det ur utbildningssynpunkt 

icke anses förmånligt, att en instruktör då och då kaslas i11 

på en afdelning, som han i öfrigt har föga eller intet att göra 
med. 

Sista månaden af denn8 befälskurs omfattade utbildni ng 

i praktisk gnistsignalering, hYarunder hvarje elev torde erhål
li t sammanlagdt 5 t immars örning. 

Säkert är att del varit lika tråkig t för dem, som på grund 

af generalorderns föreskrifter måst göra upp dylika öfnings

schema, som för dem, som hart att följa dem. 

Det torde Yara tydligt äfven för den mest artilleristiskt 
intresserade, att en utb ildning ordnad såsom den här ofvan 

omförmälda icke kan vara till ri:'1tt gagn för o11icersutbild nin

gen. Man har tydligen vid generalordens utfärdande afsC'dl 

att snarast möjligt göra den nyutnämnde ofl1ceren mobil ise

ringsbar vid flottans viktigaste vapen, kanonen, men man har 

därvid holtsett från andra minst lika Yiktiga omständighet er. 
Då artilleriet ännu icke nått en sådan fu lländning all dL l 

sköter sig helt och hållet autonwtiskt utan kräfver personal 

för sin användning, måste Yäl oniceren läras att först lw nd

tera personalen och därefter huru han med biträde af den

samma skall anYända materielen. Med ett ord, orliceren bör 

först dellaga i personalens allmänna militära utbildning och 
därefter bibringas specialutbildning. 

Utbildningen i 8rtill eri i sjökrigsskolan är sedan lwdel

tern8s utbildning omlagts, icke så dålig som af somliga an

ses. Gi1Yet är, att med den mängd olika öfningsämnen, solll 
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numera finnas ombord, kadetternas utbildning i hvarje ämne 

ej kan blifva så grundlig som önskl igt vore. Därför är efter 

utgången från sjökrigsskolan en teoretisk-praktisk repetition 

och specialutbildning i de Yiktigaste ämnena både nyttig och 

nödvändig, men att därför afse 6 månader omedelbart efter 

afslutad sjökrigsskola, m åste hafva haft sin anledning i, att 

man trott kadettutbildningen vara lika bristfällig som för en

dast ett par år tillbaka, då den afslu tacles å segelfartyg. 
Afsikten m ed h vacl här sagts, om det sätt, hvarpå 1908 

- 1909 års befälskurs Yarit anordnad, har varit alt framhålla 

nödvändigheten af, att den nyutnämnde officeren i första hand 

beredes tillfälle deltaga i manskapets utbildning under hela 

den tid den allmänna mili tära utbildningen fortgår, h varigenom 

han lär sig förstå det samband, som måste fi nnas mellan be

fäl och manskap för att en sann disciplin skall främjas. Kan 

samtidigt hans s. k. specialutbildning för att göra honom sna

rast möjligt mobiliseringsbar fortgå, så är det så mycket bättre. 

Med de förkunskaper den från sjökrigsskolan utexaminerade 

kadetten numera hör äga i artilleri, torde de öfningstider, som 

erbjud a sig under det manskapet har gymnastik, skjutöfning 

med karbin och ekonomi, Yid hvilka tillfällen officeren utan 

olägenhet torde kunn a lämna sin phrlon vara fullt tillräckliga 

för att, samtidigt med befälskursens deltagande i rekrytutbild

ningen, b ibringa densammas elever den önskade förberedande 

utbildningen vid artiller iet. 
Däremot torde det vara både onödigt och bortkastad tid 

att låta dem genomgå kurs i gnistsignalering. Dc hafva min

sann så mycket annat i den rena inre tjänsten m. m. att för

skafia sig erfm·enhet om, att de mer än Yäl behöfva uppe

h ålla sig på andra pblser i fm-tyget än i gnisthytten. 
För öfrigt kräfves det så mycken tid för att blifva fullt 

kompetent i gnistsignalering, att den härför uneler befälskur

sen disponibla ej under några förhållanden räcker till. Skalfa 

vi oss en väl utbildad speciel gnistpersona l, behöfver sanner

ligen icke hvarje officer och i all synnerhet icke den nyblifna 

officeren hafva någon färdighet h äri. Sedan de nyutnämnda 
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underlöjtnanterna blifYit fullt förtrogna med tjänsten i allmän 

het och därjämte med sina befattningar Yid arti lleri et, kan 

specialutbildning börja för en hvar i den gren han va ll. 

Gnisten är och förblir en specialgren, för lwilken kräfves eH 

visst antal väl utbildade officerare, en för lwarJ· e befin lliu 
t") 

gniststation (för nänarande omkring 30 stycken). 
De h~i.r uttalade åsikterna angående anorduandet af H)OH 

-1909 års befälskurs torde delas icke allenast af en stor d,,J 

af de officerare, som haft tillfälle att på nära håll iakttaga 

kursens bedrifYande, utan äfven af elerYerna själfYa, lwil ka 

Yisserligen tyckt det varit förmånligt få hvila sig efter det an

strängande arbetet i sjökrigsskolan, men anse att de kom m i t 

för mycket på sidan om tjänsten och gjort för liten n y lt;l 

ombord. 

H. Å. 
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Innehåll i åtskilliga maritima och krigsvetensl{apliga 

tidskrifter 1909. 

Artilleri och handvapen. 

Das gefechtmässige Schieszen zur See ..... . 
Uber die Stabilität rau chloser Pulversorten 
Geschoss&xplosionen im Polygon Zu Gavres 
I kulsprutefrägan .... ... .. ... .... ..... ............ .. . 
Approximativ yttre ballistik . ................... . 
V alg af kaliber ................. .................... . 
La clomination du tir .. ...... .... ..... ...... .... .•. 
L es ecoles a fe u en escadre .................... . 
Något om moderna infanterikulor ..... .. .... . 
Ein Beitrag zur Frage der Abwehr von Tor-

pedoangriffen mittels Geschi.1tzen ..... . 
The invention and clevelopment of the na-

val telescope sight .. .. . .. ....... .... ... . . . . . 
Projectiles for naval guns .... .. .. . . .. ..... . ..... . 

strategi och taktik. 

Das taktische Prinzip der Kraftkonzentra-
tion in der Segelschiffsperiocle ... .... .... . 

Fartens be tydning ... ... .... .. ... .................. .. . 
Un cas particuller de la clecouverte a la 

mer ... .. .. ............... . ....... . ............. ... .. . 
Les bas e s d'operations de la flotte ......... . 
The italian naval manoeuvres and combin

ecl naval and military operations of 
1908 .. . . ...... ... .. .. .. ............ ........ .. .. ....... . 

The command of the sea. \Vhat is i t? .. ... . 
'rh e navy and coast clefence .......... ... . 

sjökrigshistoria m. m. 

M. G. S., sid . 479. 
M. G. S., sid . 507. 
l\1. G. S., sid . 556. 
I. M , sid. 179. 
A. T. , sid. 135. 
N. T. f. S., sid. 137. 
l\1. el. l. F. N :r 18, sid. l. 
Y., sid . 347. 
K. V. A. T., sid. 280. 

lVI. G. S., sid. 744. 

P. U. S. N. L, sid. 405. 
P. U. S. N. L, sid. 533. 

M. R., sid 511 , 669. 
N. T. f. S., sid. 125. 

R. M., sid. 233. 
Y., sid. 337 . 

J . R. S. I., sid. 597. 
J. R. S. I ., sid. 705 . 
P. U. S. N. L, sid. 343. 

American ad mirals in the british n a vy...... P. U. S. N. L, sid. 425 
Services of Commoclore J olm Rodgers in 

· the war of 1812 (1812- 1815) ... .. ... ... ... P. U. S. N. L, sid. 473. 
Die Schlacht von Gabbarcl Sand am 12Juni 

1653.... . .. .. . .. .. . . . . . . . . . . .. . .. . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . l\1. R., sid. 77 4. 
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Marinorganisation och budget. 

Der englische Marinestat 1909-10 ........... . 
Das Reformpragramm des französichen llfa-

rineministers Pi card ......................... . 
Le batiment de guerre .......................... . 
Die Beratungen iiber das französische Ma-

rinbudget ......................................... . 
'Torped o skolen .. ...................................... . 
Butgetvoranschlag fi.'tr die italienische 

Kriegsmarine 1909-10 ....................... . 
Die Bauingenieurkorps der hauptsächlich-

sten ]\farinen .................................. . 
La Reform e de l'Ecole N a vale ................ .. 
Les regles d'embarquements des officiers .. . 
L'avancement dans l es equipages de la 

flotte .............................................. . 
La formation des officiers mecaniciens ..... . 
Fool seamanship ..................................... . 
Tyskland .. . ........................... ............ ..... . 
Budgetvoranschlag der Vereinigten Staaten-

Marine fl'tr das Finanzjahr 31 Mai 1909 
bis 30 Juni 1910 ...... ...... .................. .. 

Fartygsbeskrifningar, skeppsbyggeri och fartygs
maskiner. 

Skötsel och underhåll af ångpannor och ma-
skiner .............................................. . 

Dudgeon evaseur a billes pour tubes de 
chaudieres, typ e du 'l'emple ............. .. 

Proteetian des navires de guerre contre les 
torpilles ............................................ . 

Uber Verbrennungsmotoren ................... .. 
Anvendelse af flytende braendsel til sj e s .. . 
Förbättrad ventilfräsmaskin ............ ....... .. 
Förefinnes behof af en enhetlig svensk tek-

nisk nomenklatur inom skeppsbyggeri-
facket ............................................... . 

Les recherches magn etiques .................... . 
Les n avires modernes ............................. . 
Le prix des cuirasses. Le gros marches de 

la 11iarine ................. .... ......... ... ........ . 
Om motordrift i skibe ............................ . 
Der Hopkinson'sche Blitzlichtindikator ..... . 
Turbinenpropeller .. .... .. ...... .......... ..... ...... . 
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Navigation. 
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Von den veränderlichen Sternen ............ .. 

Undervattensbåtar, torpeder och minor. 

Undervattensbåtar .......... . ... . 
t'Jber die Anwärmung der Betreibsluft des 

automobilen Torpedas ................. .... .. . 
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Les manrouvres des sous-marines de Cher-
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Le transport des sons-marines ................ . 
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E:xtrait des regles de Franc-Bord .......... .. 
Das Prisenrecht nach elen Beschliissen der 
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Hälso- och sjukvård. 

Uber krankhafte Seelenstörungen und ihre 
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Zur Hygiene europäischer Truppen bei tro-
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Die wissenschaftlichen Grundlagen einer 
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Använda förkortningar: 

= Artilleri-Tidskrift. 
= Army and navy Gazette. 
= Tidskrift for Sev::esen, Dansk. 

E = Engineer. 
Eg. = Engineering. 
K. V. A. H. (T.) = Kungl. Krigsvetenskapsakademiens Handlingar (Tid

skrift). 
L . J\1.. F. 
J . R. S. I. 
J. R. A. 
M. el . l. F. 
M. R. 
!.L G. S. 
N. 
N. T. 

= .La Marine Franc;aise. 
= Journal of t he Royal United Service Institution. 
= The Journal of the Royal Artilleri. 
= Moniteur de la Flotte. 
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Nauticus. 
Nautisk Tidskrift . 

N. T . f. S. = Norsk 'ridskrift for Sev::esen. 
P . U. S. N. I. = Proceedings of the United States Naval Institute. 
R. A. = Revue cl'Artillerie. 
R. M. = Revue Maritime. 
Ri. M . 
S. A. 
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T. M. 
T. T. 
U. S. G. 
Y. 
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= Rivista Marittima. 
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= Tidskrift i Militär hälsovår d. 
= Tidskrift för Maskinister. 
= Teknisk Tidskrift. 
= United Service Gazette. 
= Le Yacht. 

Vår Flotta. 
= Illustrerad Militärrevy. 
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Rustade och till rustning anbefallda sjöstyrkor och fartyg. 

Kustflottan. 

I. Divisionen. 

Pansarbåten Oscar II. 
Högste befälhafvare: kon teramiral IV. Dvrssen. 
Flaggkapten: kommendörkapten G. af Klint. 
Plaggacljutant: Kapten C. O. Lindström. 

D:o k apten C. O. Hafström. 
Stabsingenjör: marindirektör S. Pauli. 
Stabsintendent: marinintendenten A. P. Pogelberg. 
Stabsauditör: auditören B. B. B. de J\Iani. 
Stabsläkare: marinläkaren J. Lagerholm. 
Chef: komm endörkapt. P. M. Pep·on. 
Sekond: kapt. H. J. T. Krook. 
Officerare: kap t . G. L. Brodin. 

löjtnant S. I. Wibom. 
A. O. A. Bergman. 
S. L. Kallerman. 

underlöjtnant S. E . P. \Vetter . 
R. Calissendorff. 
K. J. H. J\Iuhl. 

reservunderlöjtnant C. G. Hallberg. 
Partygsintenclent: marinunderintendenten B. R. Gael. 
Partygsläkare: marinläkare J. Lagerholm. 

Pansarbåten Tapperheten 
Chef: kommendörkapten S. E. P eychting. 
Sekond: kapten A. G. von Horn. 
Officerare: kapten C. ll. A. Gustafsson. 

löjtnant G. D. R. Prenclin. 
N. F . Ekeroth. 
S. A. Lundqvist. 

Underlöjtnant A. E. Biörklund. 
K . G. Hamilton. 
K. J. A. Skarin. 

Par tygsingenjör: ex. marining. A. P. V. Ståhlberger. 
Fartygsintenclent: marinunderintendenten O. S. G. Gyntll or. 
Partygsläkare: marinläkarstipendiaten C. G. Hulting. 

--. t 
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Pansarbåten Manligheten. 

Chef: kommendörkapten L. P. Hamilton. 
Selwnd: kapten A . Meis ter. 
Officerare: k apten C. G. Sylvander. 

löjtnant C. Akerhielm. 
C. G. \Vahlström. 
N. Prick. 

underlöjtnant O. F. Angelin. 
K. A. Laurell. 
E. Afz elius. 

Partygsingenjör: ex. mariningenjören S. A. Samzelius. 
Fartygsintenclent: marinunderintendent O. S. Rheborg. 
Partygsläkitre: marinläkarstipendiaien J. L. Schröcll. 

Torpedkryssaren Jacob Bagge. 
Chef: kapten K. A. Posse. 
Officerare: löjtnant N. M. Cleve. 

A. I-I. von Bahr. 
reservunderlöjtnant N. E. Rosengren. 

Il. Divisionen. 

Pansarbåten Thor. 

Divisionschef: kommendör H . G. IV. IVrangeL 
Flaggkapten: kap ten G. Unger. 
Stabsintendent: marinintendent E. P. Lindgren. 
Chef: kommenclörkapt. R. A. 'l' hurdin. 
Sekond: kapten B. R. von Syclow. 
Officerare: kapten J. E. C:son Schenström . 

löjtnant A. G. Mörner. 
A. Ottosson . 
N. G. A. Unnerus. 

underlöjtnant G. Lindström. 
I-I. J. G. Bager. 
E. A. Spens. 

Fartygsingenjör: ex. mariningenjören B. T . Zetterström . 
Fartygsintendent: marinintendent }L P. A. Lindahl. 
F artygsläkare: marinläkare A. L. Evander. 

Pansarbåten Oden. 

Chef: kommendörkapten: J. G. Ekelund. 
t:lekond: kapten J. Grafström. 
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Officerare: kapten C. J. Malmgren. 
löjtnant E. E. Ström. 

K . T. Svenonius. 
E. A. H. Koch. 

underlöjtnant S. Y. Ekstranet 
G. R. Granström. 
G. B. Odqvist. 

Fartygsintendent: marinunderintendent S. A. Fredholm. 

Fartygsläkare: marinläkarstipendiaten G. E . Hedenluml. 

Pansarbåten Niord. 

Chef: kommendörkapten G. I-L Lidbeck. 

Sekoncl: kapten A. B. C. J. Lagercrantz. 
Officerare: kapten I. S. Svinhufvud. 

J . H. Söd erbaum. 
löjtnant K. T. Palm. 

P. Burman. 
O. B. Fåhrreus. 

underlöjtnant E. A. G. Uggla. 
N. K. H allström. 
B. Lindgren. 

Fartygsingenj ör: mariningenjör G. C. Ekström. 

Fartygsintendent: marinunderintendent F . E. Aurell. 

Fartygsläkare: marinläkaren O. A. KarlEm. 

III. Divisionen. 

jagaren Ragnar. 

Divisionschef och chef: kommendörkapt. U. C. K. Sparre. 

Offi cerar e: löjtnant G. C. A. Ehrensvärd. 
C. G. Krokstedt. 

underlöjtnant S. Rudberg. 

Fartygsingenjör: mariningenjör L . G. C. Risberg. 

jagaren Wale. 

Chef: kapten G. R. Celsing. 
Officerare: löjtnanten H. K. H. H ertigen af Södermanland . 

C. Å. F . Egerström. 
reservunderlöjtnant J. G. Myrsten. 
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jagaren Mode. 

Chef: kapten C. A. Posse. 
Officerare: löjtnant I. A. Cassel. 

E. A. F. v. Krusenstierna. 

jagaren Sigurd. 

Chef: kapten E. Hägg. 
·Officerare: löjtnan t H. Friis. 

)) N. R. W Cl'ner . 

I. Flottiljen. IV. Divisionen. 

Torpedkryssaren Clas Uggla. 

"Flottiljchef: kommendörkapten C. C. A. Fallenius. 

Stabsingenjör: mariningen jör C. T . Herrlin. 
Chef: kapten N. S. Ankarkrona, 

·Officerare: löjtnant E. G. W. A. von SchoLlltz. 

underlöjtnant B. B. A. K nafve. 
reservunderlöjtnant O. N. Hallborg. 

Fartygsläk are: marinläkarestipendiaten A. H . Backm an. 

Torpedbåten Iris. 

Divisionschef: kapten C. H . Åkermark. 

Officer: underlöjtnant N. G. Sjöberg. 

Torpedbåten Thetis. 

{Jhef: löjtnant G. D . vV. Lilli ehöök. 

Torpedbåten Spica. 
Chef: kapten D . H. Lindblad. 

Torpedbåten Astrea. 
Chef: kapten H. O. E lliot. 

V. Divisionen. 

Torpedbåten Kapella. 

Divisionschef: kapten P . H. Huitfeldt. 

Officer: underlöjtnant K . G. P. Dyrssen. 

Torpedbåten Blixt. 
·Ch ef: löjtnant A. E. O. Giron. 
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Torpedbåten Orion . 

Chef: löj tnant S. F. D ehlgren. 

Torpedbåten Sirius. 

Chef: kapten T. IV. H. L itbeck. 

Verkstadsfartyget Edda. 

Chef. kapten E. H. Bergm ark. 

Officer: löjtnant K O. L. Söclerberg . 

Kanonbåten Skagul. 

Chef: kapten K. \Vester . 

Officerar e: löjtnant A. Olsson . 
unelerlöjtnant S. A . F lory. 

II. Flottiljen. VI. Divisionen. 

Torpedkryssaren Psilander. 

Flottiljchef: kom mendörkapten K. H. A. P . Rosensvärd .. 

Stabsingenjör : m.arinin genjör O. R. M. T . Bjö rnstjern a. 

Chef: kapten C. G. Nor selius. 

Officerare: löjtnant N. K ilmaD. 
unelerlöjtnant A. H . O. Ros. 

r eservunderlöjtnan t A. T. H arberg. 

Fartygsläkare: marinläkarestipendiaten K. I . E. vVildner. 

Torpedbåten N:r 5. 

Divisionschef: lm p ten J. B. Mai jström. 

Torpedbåten N:r 6. 

Chef: löjtnant K. G. Rudberg. 

Torpedbåten N:r 7. 

Chef: löjtnant C. F. A. Cassel. 

Torpedbåten N:o 8. 

Chef: löjtnant P. O. I sberg. 
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VII. Divisionen. 

Torpedbåten N:r 9. 

DiYisionschef: kapten K. :\~oren. 

Torpedbåten N:r 12. 

Ch ef: löjtnan t E. \ V. Sundbhd. 

Torpedbåten N:r 14. 

Chef: löjtnan t IV. E. K IV. Lilliehöök. 

Torpedbåten N:r 15. 

Chef: löjtnant O. H. Rosensvärcl. 

Kanonbåten Verdande. 

Chef: kapten O. E . Lybeck. 

Fartygsläkar e: rnarinläkaren E. G. Asplund. 

Sjökrigsskoleafdelningen 

Pansarbåten Fylgia. 

Afdelningschef och cbef: kommen dörkapten C. A. \ Vachtmeister. 

Sekoncl: kapten C. F . \ V. Riben. 

Officerare: kapten A. G. Carell. 

H . C. F. r.f Klercker. 
C. F. Tamm. 

löjtnan t A. P. Norlancler. 

C. O. Dah lbeck. 
R . E . von Hofsten. 
T . A. Johnso n. 

X. E. O. W . Åberg. 

:Fartygsingenjör: ma.riningenjören A. I V. L indgr en. 

Fartygsintendent : marinintendent C. H. F. V. G. Ekman. 

Fartygsläkare: mariniiikaren A. H. Kallin. 

. Pansarbåten Dristigheten. 

Chef: kommendörkap ten R. G. Liepe. 

Sekoncl: kapten G. R . Starck. 

Officerare: kapten A. T. Blom. 

E . F. Ljungquist. 

B . G. von Fieanclt. 
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Officerare: löjtnant S. Lindstedt. 
N.· J .. Arn berg er. 

J. O. Ullen. 
C. C. Lindberg. 

Fartygsingenjör: mariningenjör Y. T. Schoerner. 

Fartygsintendent: marinintendent J. G. L. HalldEm. 

Fartygs läkare: marinaläkarestip. J. F. Johansson. 

Minafdelningen: 

Logementsfartyget Eugenie. 

Afclelningschef och chef: kapten I. P. B. Norman. 

Officerare: löjtnant S. O. Y. Håkansson. 

N. G. stephenson Möller. 

H. P. Numa. 
E. Olsen. 

Und.-löjtn. i flottans reserv E. A. T. L . Renner. 

(Bitr. fartygsintendent). 

Fartygsintendent: marinunclerintent K. G. Högberg. 

Fartygs läkare: marinläkare G. Lilj enroth. 

l:sta Skeppsgosseafdelningen: 

Öfningsskeppet Najaden. 

Afclelningschef: kommendörkapten A. Ekström . 

Ch ef: kapten S. B. Sundin. 

Officerare: löjtnant F. A. Nerman. 
C. E. Måhlen. 

Fartygsläkare: marinläkarstip. A. Bolling. 

Öfningsskeppet jarramas. 

Chef: kapten A. de Brun. 

Officerare: löjtnant A. E. Aspenberg. 

underlöjtnant H. Westman. 

Öfningsbriggen Gladan. 

Chef: kapten A. L. Holmen. 

OfficBl~are: löjtnant T. G. Flygare. 
A. Strindberg. 
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Logementsfartyget Norrköping. 

Öfningsbriggen Falken. 

Chef: kapten A. R. Fröding. 

Officerare: löjtnant J. K. O. Schtlssler. 

P. O. Silfverskiöld. 

Fartygsintendent: marinintendent A. G. • B 11 "'-· rowa . 

Korvetten Saga. 

Chef: kommendörkapten R. W. Leuhvsen. 

Sekond: kapten G. de Brun. 

Officerare: löjtnant D. H. Tiselius. 

H. vV. Simonsson. 

E. V. H. Wrangel. 

G. G. G. \Vachtmeister. 
N. vVijkmark. 

Å. K. E. Låftman. 

Fartygsintendent: marinintendent B. E. Hansell. 

Fartygsläkare: marinläkarstip. T. Cederberg. 

Kanonbåten Svensksund. 

Chef: kapten A. Hägg. 

Officerare: löjtna,nt Vi!. O. K. Modin. 

M. E. Giron. 
'r. A. Hummel. 

Chefsfartyget Drott. 

Chef: kommendörkapten G. O. M. af Ugglas. 

Sekoncl: kapten B. F. Holmgren. 

Officerare: löjtnant F. T. E. C:son=Fevrell. 

.J. Blomberg. 

Fartygsintenclent: marinintendent C. J. Carlson. 

Fartygsläkare: marinläkaren C. G. Boström. 

Ångfartyget Sköldmön. 

Chef: löjtnant L. M. Beck-Friis. 

Undervattensbåten Hvalen. 

Chef: kapten G. vV. Magnusson. 

Officer: löjtnant E. H. von Heidenstam. 

Undervattensbåten Hajen. 

Chef: kapten E. A. H. J acobi. 

Officerare: löjtnan t J. vV. Osterman. 

B. I. Zander. 
G. A. Hafström. 
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Sjömätningarna. 

Sjömätningsfartyget Svalan. 

Chef: kapten P. G. Reinns . 
Officer: löjtnant E. Bouveng. 

Sjömätningsfartyget falken. 

Chef: löjtnant G. A. IVester. 
Officer: underlöjtnant S. A. -Wallin. 

Sjömätningsfartyget Rota. 

Chef: kapten L . G. O. Jahuke. 

Officerar e: löjtnant G. N . H . Krook 
N. A. Soot-Tisell. 
A. Ellsen. 

unelerlöjtnant G. A . Blix. 

Sjömätningsfartyget Alfhild. 

Chef: löjtnant C. B. Erikson. 
Officerare: löjtnant N. H . Schollin. 

underlöjtnant O. F. O. I VarfYinge. 

Skolafdelningen. 
Från elen 18 Sl'pt. till medio af clecemLer. 

Pansarbåten Oden. 

Afclelningschef: kommendörkapten J. IV. Lannerstierna. 

Flaggadjutant: ],apten L . Stackell. 
Stabsintendent: marinintendent V. C. J. Carlson. 

Chef: kommendörkapten J. V. Lannerstierna. 

Sekond: kapten E. vV. Peyron. 

Officerare: löjtnant A. E . O. Giron. 
E. E. t:ltröm. 

underlöjtnant G. E. Gr:mström. 
G. B. Odqyist. 

Fartygsingenjör: mariningenjör J. E. Kinnman. 

Fartygshlkare: marinläkarstip. E. F. Frick. 

Pansarbåten Niord. 

Chef: kommendörkapten G. H. Lidbeck 

Sekoncl: kapten A. B. C. J. Lagercrantz. 

Officerare: löjtnant G. C. A. Ehrensvärd. 
B . E. Yon Hofsten. 

unelerlöjtnant E. A. G. Uggla. 
:N. K . Hallström. 

Fartygsinten den t: marinund erintenclent E. K. Brismrm. 
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Torpedkryssaren Claes Uggla. 

Chef: kaptenen J. C. Schneidler. 

Officerare: löjtnant N. F. Ekeroth. 

underlöjtnant R. Calissendorff. 

Kanonbåten Urd. 

· Chef: kapten en J. M . Bo;incler. 

Officerare: underlöjtnant J. Grönberg. 
G. Lindström. 

Pansarbåten Oscar Il. 
Från miclten af oktober till slu tet af april. 

Chef: kommendörkapten F. l\L P eyron. 

Sekoncl: kaptenen I. Nordenfelt. 

Officerare: kapten E. A . H. Jacobi. 
löjtnant C. B. Erikson. 

G. N. H. Krook. 
O. I-I. RosensYärd. 
E. G. IV. A. Yon Schoultz . 

unelerlöjtnant S. Y. Wikstrand. 
V. F. Angeliu. 
E. A. Öberg. 
I. G. C. Ulff. 
S. E. P. vVetter. 
R. B. I-Iillman. 

Fartygsingenjör: mariningenjör S. J. Falkm a11. 

}'artygsintendent: marinintendent G. H. Pravitz. 

Fartygsläkare: marinläkare A. L. Evander. 

Kanonbåten Svensksund. 

Från l december till omkring l mars. 

Chef: kaptenen L. E. Amelius. 

Officerare: löjtnant J. Blomberg. 
H. E. L. Rosen. 

Carlskrona fårsta rekrytafdelning. 
}'rån 16 noYember till midten af april. 

Pansarbåten Äran. 

Afclelningschef: kommendör N. E. Anckers. 

F laggadjutant: löjtnant A. C. A. Bergman. 

Stabsingenjör: mariningenjör C. T. Herrlin . 

Stabsintenclent: m.arinintenclent M. P. A. Lindahl. 

Chef: kommendörkapten R . vV. Leuhusen. 
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Sekond: kapten B. R. von Sydow. 
Officerare: löjtnant A. Ols;;on. 

O. B. Fåhneus. 

Pansarbåten Wasa. 

Uhef: kommendörkapten A. 'r. C. Gyllenkrok. 

Sekond: kapten F. G. E. Bergman. 
Officerare: löjtnant S. F. Dehlgren. 

E. A. T. von Krusenstierna. 
unelerlöjtnant A. I-I. O. Ros. 

Fartygsintenclent: marinunderintendent R. H. Berg. 

Pansarbåten Tapperheten. 

Ch ef: kommendörkapten H. V. M. von Krusenstierna. 

Sekond: kapten C. G. Norselius. 
Officerare: kapten L. Stackell (instr.-off. i befälskurs). 

löjtnant C. E. Måhlen. 
unelerlöjtnant S. A. vVallin. 

Fartygsintendent: marinunderintendent B. E . Hedman . 

Pansarbåten Thule. 

Chef: kommendörkapten C. C. Engström. 
Sekond: kapten C. E . L. Liljencrantz. 
Officerare: löjtnant C. Åkerhielm. 

N. G. Stephensen-Möller. 

Fal'tygsintendent: marinunderintendent K . G. vV. Sylven. 

Logementsfartyget Stockholm. 

Chef: kapten C. H . A. Leche. 
Officerare: kapten C. J. Malmgren. 

löjtnant Å. K. E. Låftman. 
E. A. R. Koch. 

unelerlöjtnant B. B. A. Knafve. 
A. E. Björklnncl. 
K. A. Laurell. 

Fartygsintendent: marinunderintenclent R. T . O. Lancler . 

Stockholms rekrytafdelning. 
Från 16 november till miclten af april. 

Pansarbåten Svea. 

Afdolningschef: kommendörkapt. G. af Klint. 

J<'laggacljutant: kapten B. G. von Fieandt. 
Stabsingenjör: mariningenjör Y. T. Schoerner. 

Stabsintendent: marinintendent H. J. Dahlgren. 

Chef: kommendörkapten G. af Klint. 
Sekoncl: kapten A. Prytz. 
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Officerare: kapten J. H. Söderhamn. 
löjtnant T. Ilf. Karlson. 
underlöjtnant S. A. Flory. 

Pansarbåten Göta. 

Chef: kommendörkapten H. A. ::\1. Eneström. 
Sekond: kapten A. :Meister. 

Officerare: kapten G. S. H. de Broen (instr.-off. befälskurs). 
löjtnant W. E. K. W. Lilliehöök. 

N. E. O. V. Åberg. 
Fartygsintenclent: marinintendent E. vV. Z. Öfverberg. 

Logementsfartyget Eugenie. 
Chef: k apten K. A. Posse. 
Officerare: löj tnant A. G. :M:örner. 

unelerlöjtnant IL vVestman. 
B. Lindgren. 
K. J. Ilfuhl. 
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