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Arsberättelse i navigation och sjöfart. 
Af ledamoten K. Posse. 

Navigation. 

Nya fyrapparater. 

För tryggaodet af navigeringen vid våra kuster och i 
våra skärgård ar har Kungl. lotsstyrelsen under sistlidet år bör
jat utbyta fotogenbelysning mot acetongas-blixtljus vid ett fler
tal ledfyrar utan ständi g beva kning. 

I fyrväsendets historia · betraktades såsom epokgörande 
det på 60-talet af en svensk fyringenjör Lindberg uppfunna 
systemet med en kring ljuskällan roterande ställning som sattes 
i rörelse af värmen från lampan ocb härigenom åstadkom in
ter lllittent eller växelsken. Den största svårigheten här var 
åstadkommande af en lampa, som kunde brinna en längre tid 
utan tillsyn . De lampor, som sedermera allmänt användes, 
voro inrättade med fotogen såsom bränsle och kunde brinna 
ända till två veckor, men voro behäftade med vissa olägenhe
ter, i det en obetydlig försummelse vid skötseln eller en till
fällig förorening af oljan kunde föranleda fyrens släckning och 
fyrapparatens förstöring. Dessutom var ljusstyrkan ej konstant, 
och fyrarne måste skötas lwar åttonde dag. 

I betraktande af att längs våra kust er finnas öh·er 200 
ledfyrar utan ständig bevakning, inses lätt betydelsen af att 
erh ålla en pålitligare belysning, som tarfvar mindre tillsyn. 

Tidskrift i Sjöräsendet. 22 
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Den af ingenjör Dalen uppfunna klippapparaten meJ 

acetonbelysniug, som nu är under införande, tyckes i detta 

afseende fylla alla rimliga fordringar. Fyrljuset blir starkare 

och konstant under hela fyringstiden, skötseln inskränkes, från· 

sedt glasens rengöring, till ombyte af gasbehftllare, och tiden 

för h vilken fyren kan öfverlämnas åt sig själ f bestäm mes h u f

vudsakligen af gasbehållames storlek och antal. 

Den nya uppfinningen grundar sig förnämligast på an

vändande af acetongas - i aceton under tryck löst acetylen , 

en blandning som enligt uppgift lärer vara omöJlig att med 

hittills kända medel bringa till explosion. Gasen inpressas i 

stålcylindrar till ett tryck af ända till 15 atm., hvilket tryck 

vid användningen genom en tryckregulator nedbringas till det 

för brännaren lämpliga. Från tryckregulatorn passerar gasen 

till klippapparaten, som på bestämda tider öppnar och sluter 

sig och därigenom låter gasen utströmma stötvis i brännaren, 

hvarest den tändes genom en evighetslåga. Härigenom för

brukaR gasen i brännaren för den lysande lågan endast under 

ljustiden, och under förutsättning af att ljustiderna samman

lagdt upptaga 1/lo af hela tiden, förbrukas endast 1/ 10 af deu 

gasmängd, som vid konstant ljus skulle hafva åtgått. 

För att ytterligare spara gas har ännu en sinnrik appa

rat konstruerats - den s. k. solventilen, som släcker vid da

gens inbrott och tänder då solen går ner. 

Direkta solstrålar äro icke nödvändiga för ventilens funk

tionerande. Konstruktionen grundar sig på, att en kropp med 

ljusabsorberande yta erhåller en högre temperatur och på grund 

häraf utvidgar sig mer än en likartad kropp med ljusreflek

terande yta, när båda påverkas af dagsljuset. Detta förhål

lande utnyttjas i sol ventilen för att vid dagens inbrott stänga 

en i gasledningen inkopplad ventil. När dagsljuset försvinner 

erhålla kropparne samma temperatur, och dänned öppnas åter 

ventilen. 
Hittills gjorda försök med solventilen synas hafva slagit 

väl ut, och har apparaten tagits i bruk inom såväl svenska 

som finska fyrväsendet. 
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Aktiebolaget Gasaccumulator i Stockholm, som tillverkar 

nu besknfna fyrapparater och fått dem införda i flera europei

ska l"anrler, arbetar nu iifven p[t ntt få dem ant11 gua i ,d e
11 

uppgaende solens lan (l», Japan, diir man lår hoppas ait åt

mmstone solventi len blifver väl emottagell. 

Ljudsignalering ~ vattnet. 

En f~r .navigationen betydelsefull uppfinning, som allt 

mer kom rmt l bruk, är den s. k. undervattensignalerirwen 

afsedd att ersätta den nuvarande mistsignaleringen. "' ' 

Luften har såsom en pålitlig ledare af ljudsiO'naler efter 

en mångfald af försök måst öfvergifvas Såsom o t 1· 
... . .. · . . en na ur 1g 

f~_}Jd haraf. har :ant, särskildt med tanke på ljudsignalers an-

vandmng l nav1gatwnens tjänst, att man härtill i stället sökt 

användf: vattnet, som visat sig på ett fullt regelbundet sätt 

k~.nna ±:wtplanta ljudvågor. I synnerhet är detta fallet på de 

storre dJup där vattnets temperatur är konstant. 

. .. Hed an år 1826 hade man klart för sig, efter på Genever

sJon gJorda försök, att vattnet kunde fortplanta ljudvågor lika 

b1:a som luften och omkring fyra gånger fortare. Frågan fick 

darefter hvlla, tills man med uppfinningen af telefonen bör

Jade aott ägna ljudvågorna i vattnet en större uppmärksamhet. 

.~\.r 1~~5 uttog engel~mannen kapten Neale patent på 

appmater for. un?ervattenss1gnalering. Det Nealska patentet 

h~de eme~lert1d saclana praktiska nackdelar att det ej var an

v.andbart för navigationen, i det att mottagningsapparaten skulle 

Sl~ta utanpå fartygssidan eller släpas efter i vattnet på ett visst 

dJup. 

Försöken fortsattes emellertid i Amerika, och fann man 

därvi~~ att ljudvågor i vattnet mycket väl kunde fortplantas 

och horas genom en fartygssida, och på den grund droO' l\1undy 

1902 den betyilelsefulla slutsatsen, att mottagningsa;paraten 

kunde anbringas inombords på fartygssidan. 
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Med stöd af detta resultat bildades snart det amerikan

ska bolaget »Submarine signal company», sonr för närvarande 

innehar och exploaterar uppfinningen. 
Sedan Kanadensiska regeringen 1904 genom kontrakt med 

bolaget förpliktat sig att till ett pris af 2,000 dollar per styck 

köpa gifvareapparater intill en summa af 100,000 dollar mot 

det att bolaget försåg minst 30 kanadensiska ban1nar trafike

rande ångare med mottagningsapparater till ett installations

pris af 150 dollar och en årshyra, varierande efter tontalet 

mellan 25 och 500 dollar per båt, fick undervattenssignalerin

gen ett hastigt uppsving. Betalningen för girvarestationerna 

skulle bolaget först erhålla, sedan dess förpliktelser i afseende 

på installationen af mottagningsapparaterna uppfyllts. 
Den ekonomiska transaktionen kan så till vida vara af 

intresse, som samma villkor för erhållande af mottagningsappa-

rat fortfarande gälla. 
Redan år 1906 hade bolaget uppfyllt sina förpliktelser 

och snart därpå antog äfven Förenta Staterna deras system 

efter noggranna pröfningar, och sedan dröjde icke länge förr 

än hela amerikanska kusten på sina fyrskepp erhållit under-

vattensignaJa p parater. 
Afven i Tyskland anställdes en del försök och 1905 för-

sågos flera fyrskepp med dylika apparater. 
För att visa den fortsatta utvecklingen lämnas här nedan 

en uppgift pä fyrskepp m. m. som nu erhållit undervattens

klockor samt fartyg som blifvit försedda med mottagnings-

apparater. 

I Nordamerilcanslcct farvatten: 

40 fyrskepp; 
7 bojar; 
l station i land. 

I Nonlsjön och Engelska kanalen: 

20 fyrskepp; 
2 bojar; 
5 stationer i land. 
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I Östersjön: 

4 fyrskepp. 

Med mottagningsapparater hafva följande nationersånaare 
hlifvit fössedda : b 

An1erika ......................................... . 91 ångare; 
Tyskland ........ . ............................. . 64 )) 

Holland ......................................... . 13 )) 

Belgien ..... .. .................................. . l » 

Danmark ....................................... 2 » 

Sverige ............ .. .......... ... .. . ........... . 2 )) 

Ryssland .. . .. ........ ............ .. ... . ....... . l )) 

Österrike .. ... ..... .............. .... ....... .... l » 

Eugland ......................................... . 31 » 

Frankrike ................................. 3 » 

Spanien ......................................... . ö )) 

Jag öfvergår nu till en kort beskrifuing af de amerikan

ska undervattensignalapparater, som för närvarande äro i bruk. 

. För ljudsignal~rs afgifvande användes en klocka på om

krwg 70 kg:s ~ikt. Klockan har mycket tjockt gods och ned

tlll en ansvällmng. I luften är den betydligt underlägsen an

dra klockor men gifver nedsänkt i vatten en höa stark ton 
. . b ' 

som visat s1g fördelaktig för att kunna .skiljas från sndra ljufl . 

Klock~n upphänges från fyrskeppet i en ketting på 6-8 me

ters dJup. Kläppen bringas till anslag medelst en kettina eller 

dtragstång,_ som erhåller sin rörelse från en ofvan vattne~ upp

s alld "cylmde_:· med kolf, som drifves med komprimerad luft 
eller anga. Afve1~ användes - såsom vid Trell eborgs fyr

skepp -- bandkratt för klockans ringande. 

. Mottagningsapparaten består af tväuue, en på bvardera 

SJ~an, för-ut i fartyget befintliga cisterner med däri upphängda 

mikrofoner, som genom ledning stå i förbindelse med telefoner 
1 styrhytten. Cisternerna, hvilkas plats bör vara så ]åat som 

möjligt på den vertikala delen af skeppsidan, fästas ino1~1 bords 
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utan genomborrning af sidan vid tvänne närli ggande spant

järn och tätas till sidan genom en gummipackning. De fyllas 

med saltvatten eller någon annan vätska tyngre än vatten. 

Telefonen, som vanligen är försedd med tvänne hörlurar, 

kan genom ett relä omväxlande sättas i förbindelse med en

dera sidans mottagningsapparat. 
Som ljurlet höres tydligast från den åt ljudkällan vända 

mottagningsapparaten, kan man genom att gira, tills det höres 

mwefär lika tvd!iot från båda sidor, bestämma bäringen till 
o .J o 

ljudk ällan. Enligt gjorda försök kan detta i allmänhet göras 

. så noggrant som på 1-2 streck när. 
I afseende på afståndet på hvilket ljudsignaler i vattnet 

kunna uppfattas, så varierar detta något, beroende på dels mot

tagniugsapparatens mer eller mindre fördelaktiga installation 

och i fartyget rådande ljud till Iöljfl af maskinens gåug, vå

gornas anslag m. m., dels på djupf9rhållandena mellan ljud

källan och mottagningsapparaten. Ar vattendjupet där stort 

och bottnen jämn, inverkar detta fördelaktigt på ljuddgornas 

fortplantning . Slutligen tillkommer en tredje faktor nämligen 

vanan hos observatören. 
Under de gynnsammaste förhållandena hafva undervat

tensignaler kuunat uppfattas på ända till 18' distans, men är 

detta naturligtvis ett undantagsfall, som icke får räknas med. 

Enligt en mångfalld af rapporter från fartyg försedda med 

mottagningsapparater är emellertid 4'-5' det a[stånd på bvil

ket man alltid med säkerhet kunnat påräkna att uppfatta fyr

skeppens undervattensklockor, då dessa varit af den förut be

skrifna storleken och arbetats med kom pr i mora d lnft el ler 

ånga. 
Å Trelleborgs fyrskepp, där såsom förut nämnts under

Yattensklockan ringes för band, hafva försöken visat, att signa

lerna icke höras på ett för navigeringen tillfredsställande clf

ståncl. Enligt rapporter från af Bassnitz-routens befälbafvare 

g] orda observationer var nämligen det vanliga afst:'tndet på 

ltvilket klockan hördes 1'-2'. Vid Gjedser bar undervatten

sionalerino·en icke häller utfallit till belåtenhet. 
b o 
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Det är emellertid att hoppas att en ifrågasatt ändring af 

signalapparaten å 'rrelleborgs fyrskepp skall för »the wbma

rine signal C:y» medföra lika goda resultat som annorstädes. 

Sjöfart. 

Det är för Yår nationella sjöfart ett ghldjande faktum , 

a tt såväl staten som enskilda under de senaste åren gjort in

satser för befordrande af direkta sjöfartsförbindelser med främ

mande länder. Vi hafva med andra ord ändtligen kommit till 

insikt om vikten af att utan tärande mellanbänder på det mer

kantila området själfva befordra våra produkter till de platser, 

där de skola användas eller hämta dem från produktionsorten. 

I föregåenc1e årsberättelse i detta ämne redogöres för an

slagen till rederilånefond8n samt subven tioner till vissa trans

marina ångbåtslinjer. Beträffande förbindelsen med våra när

maste grannar, med undantag af Danmark, har emellertid hit

tills föga gjorts för att tillgodose Sveriges intressen. Så myc

ket mera glädjande är därföre att 1908 års riksdag beslutit 

om upprättandet af ängfärjeförbindelsen 'Irelleborg-Sassnits 

för befordrande af såväl gods som post och passagerare. 

Frågan om upprättande af denna förbindelse har varit 

under utredning seelan 1898 och uneler 1906 och 1907 be

handlats af en af regeringen tillsatt ångfärjekornmission. Kom

IIJissionen föreslog till en början såsom ändpunkt för linjen 

vid den tyska siclan Barhöft eller Hidclense strax norr om 

Stralsuncl, såsom några kilometer närmare än Sassnitz. men 

~edan från tysk sida framhållits, att endast Sassnitz för när

Yarall cle kunde il'rågakomma som anknytningspunkt, ansåg 

kommissionen att denna hamn borde accepteras. 
Efter af särskilda delegerade i Berlin förda underhand. 

lingar, uppgjordes preliminärt aftal om trafikens ordnande, 

.hvilket aftal sedan blef af resp . länders representationer an

taget. För ångfärjelinjens ordnande beviljade 1908 års riksdag: 



- 316-

dels 4,500,000 kronor för anskaffande af två ångfärjor, 

hvarvid såsom önskemål uttrycktes att åtminstone den ena 

skulle byggas i Sverige; 
dels 900,000 kronor för anordnande af ängfärjelägen 

m. m. i Trelleborgs hamn; 
dels 850,604 kronor, d. v. s. halfva värdet af ångfarty

gen Prins Gustaf Adolf och Prinsessan Margareta, att använ

das till godtgörelse åt rederiaktiebolaget Sverige-'rysklaud för 

upphäfvande af det mellan generalpoststyrelsen och nämnda 

bolag afslutade kontrakt om upprätthållande af sjöpostförbin

delsen mellan Trelleborg och Ssssnitz; 
dels slutligen erforderliga medel för inköp och förbätt

ring af järnvägen Malmö-Trelleborg, bvilken kostnad i rund t 

tal beräknats till 41
/ 2 million kronor. 

Under förutsättning att ångfärjeförbiudelsen korn till stånd. 

förband sig 'rrelleborgs stad att bekosta uppmuddring af in

seglingsrännan till ett djup af 7,5 meter i den yttre delen och 

7 meter i den inre delen, hvarjämte hamnen skulle erhålla 

ett djup af 6,5 meter. 
Den nya ångfärjeförbindelsen, som enligt plauen skall 

öppnas den l juli 1909, skall uppehållas med två turer per 

dygn i hvardera riktningen, för hvilket ändamål 4 färjor er

fordras , d ära f 2 i reserv; och skola 2 vara svenska och 2 

preussiska. 
Enligt resultaten från den hittillsvarande Sassnitz-li n j en 

är passagerartrafiken på denna linje stadd i ständig tillväxt 

och utgjorde den 1/ 5 1906-30/ 4 1907 38,265 passagerare eller· 

ungefär dubbelt mot under motsvar~nde tid 1897-1808. 

Hvad beträffar godstrafiken kan den nuvarande linjen 

med sin korta liggetid för båtarna i förening med olägenheten 

af omlastning icke lämna någon egentlig ledning. 

Enligt statistiken är emellertid handelsomsättningen med 

Tyskland stadd i ständig tillväxt, och utgjorde 1906 värdet af 

införseln från Tyskland i rundt tal 179 och af utförseln till 

samma land 150 millioner mark. Motsvarande tal 1880 voro 

49 . och ] 3 millioner mark, SålAdPS en ökning i fråga Oill Ut-
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förseln af omkring 12 gånger, under det införseln ökats om
kring 31/ 2 gång. 

Sedan 1880 har utförseln till Tyskland enligt svensk sta

tistik stigit från 7 till 19 procent af Sveriges hela utförsel samt 

införsel n från sam ma la n d stigit från 22 till 36 procent a f 
Sveriges hela införsel. 

Enligt motsvarande tyska statistik har under samma tio 

utförseln frän Tyskland till Sverige ökats från 1,6 till 2,8 pro

cent af Tysklands hela utförsel och införseln från Sverige ökats 

frän 0,4 till 1 ,s procent af Tysklands be la införsel. 

Utsikterna för att denna nya linje skall blibra för landet 

gagnande äro således mycket lofvande, äfven om icke staten 

kommer att i reda pengar kunna uppvisa motsvarande vinst . 

Beträffande möjligheten ur navigeringssynpunkt att be

drifva ångfärjetrafik kan jag icke underlåta att citera Kungl. 
Maj:ts proposition härom: 

,>Det torde numera knappast behöfva lämnas någon ut 

redning rörande möjligheten att bedrifva ångfärjetrafik mellan 

Skåne och motsvarande tyska land. Tillvaron sedan fyra år 

af en ångfärjelinje mellan Gjedser och Warnemände får väl 

anses utgöra tillräcklig bevisning att ångfärjor också kunna 

gå mellan Trelleborg ocb Ri.igen, där afståndet väl är dubbelt 

men där farvattnet enligt erfarenhetens vittnesbörd kunnat tra

fikeras med ångfartyg äfveu vid tillfällen, då farleden Gjeclser 

- \Varnemilnde varit spärrad för ångfärjor. 

Rik erfarenhet finnes numera ock att hämta från de ame

rikanska ångfärjorna, såväl dem som föra järnvägståg öfver 

hafsv ikarna på östra och västra sidan som ock dem som tra

fikera de stora insjöarna, företrädesvis Miehigansjöu. Denna 

sjö som bar sin längd i norr ocb söder, har en ytvidd af 58,000 

kvadratkilometer, hvilket är exempelvis 10 gånger större än 

Vänerns yta . Michigansjön har en bredd uf 100 kilometer ocl1 

en längd af nära 600 kilometer. Vinden, som kommer från 

slätterna, drifver upp vågorna till höjd och kraft nästan som 

på hafvet. Fast is och drifis samt ofta återkommaode dimmor 

försvåra sjöfarten. Isförhållandena äro i sjöns norra del jäm-
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förliga med förhållandena i Bottniska viken mellan Söderhamn 

och Umeå samt i den södra delen jämförliga med förhållan

dena i Östersjön söder om Gottland. En undersökning, som 

verkställts för utredning af möjligbeten att anordna färjeför

bindelse öfver engelska kanalen, har gifvit vid banden att i 

afseende å stormarnas styrka, vågornas böjd och dimmornas 

talrikbet Michigansjön afsevärdt öfverträffar engelska kanalen. 

Och likvisst bedrifves ångfärietrafik öfver denna sjö på nio 

ski lda linjer oafbrntet seelan mer än 10 år tillbaka.» 

Af de beslutade båda svensim ångfärjorna skall elen ena 

hyggas på Lindholmens verkstad i Göteborg och levereras före 

1 november 1909 och den andra hos Messrs Swan, Hunter & 
\Vigham Richardson i Newcastle och lHereras inom 13 måna

.der efter kontraktets uuderskrifvande. 

Färjornas dimensioner bli f va: 
längd .......... . ............ . ....... . ............ . 113 meter, 

bredd ........... . ................. . .............. . 16 )) 

djupgående . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,o » och 

deplacement omkring ......... . ....... . .. . ... 4200 ton. 

Vid ett djupgående af 4,o meter skall lastförmågan vara 

minst 600 ton. Farten skall vid detta cljupgående under fyra 

timmars prof vara 16,5 knop, hvilket bör blifva fullt tillräck

ligt, då endast 16 knop beräknats för att på fyra timmar full

borda öfverfarten. 
Dimensionerna medgifva anbringande af dubbelspår med 

tillsammans 160 meters liingd så att 18 godsvagnar eller mot

svarande antal passagerare- och postvagnar kunna på en gång 

tagas ombord, därvid en boggiev.agn för passagerare, resgods 

dler post räknas lika med två vanliga tvåaxliga godsvagnar. 

Beträffa11de färjornas konstruktion i öfrigt är att märka 

ntt de förses med slingerkölar, samt för er!1ållande af största 

möjliga osänkbarhet erhålla en mängd vattentäta tvärskepps

skott med automatiskt själfstängande dörrar samt tvänne siclo

trimningstankar om 90 tons rymd. I• ör underlättande af n a-
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vigeringen i tjocka skola äfven anbringas apparater för under

vattensignalering. 
Till sist må anföras, att ångfärjekommissionen äfven 

framlagt förslag att förse ångfärjorna med turbinmaskineri 

i stället för vanligt kolfmaskineri, hvilket förslag dock icke an

tagits, enär det ausetts att på teknikens nuvarande ståndpuukt 

byggandet af turbinfärjor icke vore lämpligt, sii länge det icke 

vore fråga att uppnå en hastighet öfverstigande 18 knop. 

Till fortsättande af elen sedvanliga i denna årsberättelse 

i :1tagna statistiska redogörelsen för svenska handelsflottan med

delas ur senast till buds stående kommerskollegii underdåniga 

berättelse för år Hl06 en redogörelse för svenska baudelsflot

tans ställning m. m. vid slutet af sagda år. 

Sammandrag af handelsflottans utveckling under år 1906. 

segelfartyg. Ångfartyg. 
Antal. Ton, netto. Antal. Ton, netto 

Befintliga vid årets början 1915 263425 1066 459644 
~----------~--------~~----~----

Nybyggda inom riket........... . ...... 22 1234 23 7784 

Förvärfvacle från utrikes ort ... ... 45 9641 29 33875 
Ökning hos förbyggda eller om-

mätta .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . 67 G33 --------------------------------Summa ökning 67 10942 52 42292 

Förolyckade ... ... ... ... .. . .. . ... ... ... ... 39 G081 11 4li64 

Kondemnerade eller slopade ... ... 80 12047 9 4270 
Öfve;rgångna i uthindsk ;\go.... . ... . 11 1956 8 3951 

Minskning hos förbyggda eller om-
mätta .............. ... _ .. _ .. _ .. _ .. _ .. _. _ ... _._ .. ______ 28_'4 ______ M_,o_9_ 

Summa minskning 130 20368 28 13594 
Befintliga vid årets slut .. . ... ... ... 1852 25399\:J 1090 488362 

Bruttodräktigheten för samma utgjorde vid årets r:;lut: 

segelfartyg ........................... 283 284 ton, brutto 

ångfartyg ........................... 68G424 » >l 
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Resultatet af de under året timade förändringarna är så
ledes, att segelflottan minskats med 63 fartyg oeh 9426 ton 
och ångfartygen ökats med 24 fartyg och 28698 ton. 

Till jämförelse med de niirmaste 6 åren må anföras att 
segelt-lottan därunder i medeltal miuskats med 37 fartyg och 
5766 ton och ångfa rtygen ökats med i medeltal 30 fartyg och 
27 209 ton om året. 

Om lrvarje ångfartygston med afseende på frakteffekti vi-
teten räknas lika med tre segelfartygston, ställer sig den sven
ska bandelsfiottans beräknade eller förmedlade tonnage för år 
1875 och nyssnämnda år sålunda: 

segelfartyg. 
Ångfartyg. Segel- och Ökning un-

Ar. 
ångfartyg. der aret. 

Verkliga Förmedlade Förmedlade 
ton. Vm·kliga l Förmedlade ton. ton 

l 
ton. ton. 

1S75 424042 S3007 249021 673063 -

1901 298589 341622 1024S66 1323455 59453 

1902 279223 356510 1069530 134S753 25298 

1 1903 271852 375999 1127997 1399S49 51096 

1904 26574S 408124 1224372 1490120 90271 

1905 263425 459664 1378992 1642417 ] 52297 

1906 233999 4SS362 14650S6 17190S5 l 7666S 

l 
l 

Af de här gjorda jämförelserna framgår, att svenska han
delsflottan med hänsyn till tontal, äfven under år 1906 ökats 
afsevärdt, ehuru ökningen visserligen varit mindre än under 
de två närmaste föregående åren. 

För en närmare granskning af de faktorer, som medver
kat vid utvecklingeu , meddelas bär för år 1906 och de när
mast föregående 5 åren en jämförande tablå öfver antalet och 
tontalet af de segel- och å ngfartyg, som hvart och ett af dessa 
år upptagits, dels såsom nybyggda inom riket eller förvärtva
de från utrikes ort, dels såsom förolyckade, kondemnerade, 
slopade eller öfvergångua i utländ~;:k ägo: 

År 

1901 

l 1902 
1903 
1904 
1905 

1906 
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Nybyggda inom riket. Förvärfvade från utr. ort. 

Ar Segelfartyg. l Ångfartyg. segelfartyg. l Angfartyg. 

Antal [ Ton [Antal l Ton Antal i Ton [Antal [ Ton 

1901 42 3506 2S 3779 110 23509 22 22503 
1902 4:2 3962 25 3621 54 13129 :21 259981 
1903 31 2471 22 6S64 46 11080 31 26663[ 
1904 31 3421 21 4278 45 855S 27 33062[ 
1905 38 3557 27 3285 59 13204 54 611391 
1906 22 1234 23 77S4 45 9641 29 33S75 

Förolyckade. Kondemnerade 
eller slopade m. m. 

1-------;----

Öfvergångna i ut
ländsk ägo. 

Segelfar- Angfar- Segelfar- Ångfar- Segelfar- Angfr,r-
tyg. tyg. tyg. tyg. tyg. tyg. 

[ l Ton [ l Ton l [ l Ton [ l Ton [ l Ton [ j Ton 

17 340() 6 35281 31 

so 14685 11 87351117 

58 9102 71 69281 59 
37 5564 3 2658 61 

42 7144 10 [ 100641. 77 
39 6081 11 l 4664 so 

5133 l 40 20 
13794 11 1867 24 
10133 7 642 12 
9729 5 600 11 
8081 19 863 13 

12047 9 1 4270 11 

8335 11 
7762 15 

14551 4 
2345 s 
35301 5 
19561 8 

6397 
4590 

33S6 
2426 
3040 

3951 1 

'l'illväxten i handelstfottan bar under 1906 i öfvervi:i,o-an-
"' de grad skett genom inköp från utländsk ort; dock represen-

tera de inom riket nybyggda ångfartygen ett vida högre ton
tal än något af de närmast föregåend e åren. 

Af de inom Sverige byggda ångfartygen är det endast 
två som öfverstiga 500 ton , nämligen Lappland om 1659 ton 
och 880 hästkrafter, byggdt vid Lindholmens varf, och Nord 
om l 578 ton och 850 hästkrafter, byggd t vid Kockums me
kani s ~a verkstad. Från utlandet hafya inköpts 25 fartyg om 
mer än 500 ton, däraf det största, Skandia, om 3685 ton. 
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Beträffande ofvan upptagna förolyckade fartyg lämnas 
här på officiella handlingar grundadt sammandrag öfver or

sakeruu: 

Förlista genom kollision ... ... ......... .. ..... ........... 

» > grundstötning eller strandning ... 

Försvunnet me el man och allt ....................... .... 

Öfvergifvet i öppen sjö .................................... 

l segelfar

i ~tyg. 
~ l Ton 
~l 

2 116 

27 4212 

1 75 

1 220 

Förlista genom sjunkning efter att hafva sprun-

git läck .. .......... ....... ............................... . ... , 6 1333 

Ångfar
tyg. 

~ \ rron 
~ 

1 778 

6 3331 

- --
- -

2 399 

Vill man med ledning af denna uppdelning söka bilda 

sig en föreställning om i 11vad mån fartygens mindre goda 
beskaffenhet eller olämplig lastning må hafva vållat nem öfv er
gångna sjöolyckor, torde bland de i öfversikten augifna kate
gorierna följande kunna sammanställas såsom ägnade att ut
visa de fall, då fartygen s beskaffenhet eller lastning kmmit 

hafva framkallat eller bidragit till inträffad sjöolycka, näm 

ligen: 

il To: \, 

--l 
s l 1732 Förlista genom sjunkning efter att l1afva sprungit läck 

Öfvergifvet i öppen sjö ........ ... ... ... .... .. .. .. .. .. . .. .... ...... ...... 1 220 

Försvunnet med man och allt................................. .. ... ... 1 75 

H vartill kommer: l 
Kondemnerade efter att hafva sjunkit.............................. 2 436 

Summa [12 [ 2463 

I förhållande till hela fartygstillgången vid 1906 års bör
jan utgjorde samtliga förenämnda fyra gruppers fartyg 0,40 

proc. och den först augifna gruppens fartyg - förlista genom 
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sjunkning efter att hafva sprungit läck - endast 0,27 proc. 
Motsvarande relationstal med afseende på dräktigheten voro· 
resp. 0,34 och 0 ,24 proc. 

De sveuska städer, hvilkas bandelsfartyg vid 1906 års 
slut hade en totaldräktigbet öfverstigande 10000 verkliga eller 
20000 förmedlade ton, voro följande: 

Segelfar- Ångfar- Summa. l tyg. tyg. 
- ---

i l Ton ~l Ton t l Verkliga l Förmedlade 
l ~ 

ton ton 
l 

Göteborg ...... . .. .. . 55 20721 242 151050 297 171771 473871 

Stockholm .. ....... 36 5859 201 108650 237 114509 331809 

Hälsingborg ...... 43 10621 61 68754 104 . 79375 216883 

Malmö ........... . ... 17 9058 27 18149 44 27207 63505 

Gäfle .................. 9 5049 23 15391 32 20440 51222 

Landskrona ·····- 11 4213 11 9831 22 14044 33706 

Oskarshamn ..... . 50 8154 11 7094 61 15248 29406 

Sölvesborg ........ ·l 5 413 9 8553 14 8966 26072 l: Sundsvall ......... - 30 8169 30 8169 24507 -

Härnösand ......... 4 2457 11 6531 15 8988 22050 

Halmstad ·· · ······ 56 7018 10 3579 66 10597 17755 

Handeistlottan i dessa elfva städer representerade med 

hänsyn till antalet 31,3 proc. af hela rikets handelsflotta, medan 
det förmedlade tontalet uppgick till 76,1 proc. af hela rikets . 

' 

Huru den svenska handelsflottans fartyg fördelade sig. 
på olika dräktighetsgrupper framgår af nedanstående tabell: 



l 
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Segelfar- Angfar- ::q 
"'' tyg. tyg. "' S!; 
n 

i l ~ l 
>-: 
~ 

Ton Ton ......, 
ct-

~ 
CP 
>-: 

l ) Om 20 intill 50 ton ···· ···· ···· 648 22692 ~:~1 66491 194961 

2) 50 )) 100 )) ············ 559 38993 10826 21433 > 

247 1 3) 100 )) 200 ' ············ 264 37699 32538 41976 > 

4) 200 > 300 > ············ 173 43882 ~~ l 19527 24413 
) 

5) > 300 » 400 • ... ......... 93 32265 no \ 18977 187781 

6) > 400 > 500 • ··· ······ ··· 46 20630 41 18337 174821 

7) 500 )) 700 > ········ ··· · 30 18188 58 34706 28443 > 

8) 700 > 1000 > ··· ······· ·· "i 210681 111 94127 668681 > 

9) )) 1000 > 2000 > ··· ········· 14 18582 124 167200 97252 

10) 2000 ton och däröfver ...... ... - l 311 85475 45~l85 > 

488362[ 3821261 Summa [Hl52[ 253999[1090[ 

Procentförhållandena bärför äro följ n n de: 

Segelfar- Angfar- ;r1 Segelfar- Ångfar- ::q 
~: 

~ tyg. "' tyg. tyg m tyg. 
~ rt" 

~ Grupp Grupp 
Il> 

l 
Il> 

l 

.., 
Il> 

l 
Il> 

l 
·~ 

8 8 " ::l 8 ::l ;-:; ...., 
::l ::l ,..., 

o "'" o .,.,. .,.,. o .,.,. o .,.,. .,.,. o 
~ ::l ~ ::l CP ~ ::l ~ ::l >-: >-: 

l) 35.0 l 8.9 l 17.9 1.4 5.1 l 6) l 2.5 l 8.1 l 3.8 3.7 4.6 

2) 30.2 15.4 13.6 2.2 5.6 7) l. G 7.2 5.3 7.1 7 .. j 

3) 14.3 14.8 22.7 6.7 11.o 8) 1.3 S.s 10.2 19.3 17.5 

l 
4) 9.3 17.3 1 7.3 l 4.0 6.4 1 9) O.s 7.3 11 .4 l 34.2 l 25.5 

5) l 5.0 12.7 5.0 3.9 4.9 10) - - :>.s 17.5 12.0 

Af ofvanstående framgår, att såsom grupperna här an
ordnats, största antalet segelfartyg, eller 35 proc. finnes inom 
den första gruppen och det största antalet ångfartyg, eller 22,7 
proc. inom den tredje, medan i fråga om dräktighet den stör
sta betydelsen tillkommer bland segelfartygen den fjerd e grup
pen med 17,3 proc., bland ångfa rtygen den nionde med 34,2 
proc. ]\fon om man för vinnande af en jämnare gruppering 

., 
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sammanslår de båda första dräktighetsgrupperna till en och 
fördelar de högre grupperna efter jämna hundratal, så befin
IJes det, att i fråga om . antalet såväl inom segel- som ångfar
tygsflottan fartyg af en storlek under 100 ton äro de ojämför
ligt talrikaste, medan med hänsyn till den samfällda dräktig
heten, hvilken bäst torde uttrycka de olika gruppernas verk
liga betydelse, bland segelfartygen de båda grupperna om 20 
-100 och 200-300 ton spela den största rollen, hvaremot 
bland ångfartygen de båda grupperna om 900-1000 och 
1100-1200 ton intaga de främsta rummen. 

De stör1>ta ångfartygen i svenska handelsflottan vid 1906 
års utgång v oro: 

::q w 
to ~ 

8 "'' J_, and där ~ p., CP 

"' (fq 
o " o .,.,. 

Namn " 
~ ångfartyget ""'(Jq s~ Hemort .., .., " M-

" byggts ~ ~"lo (tl ~ m p.,,_,crq .,.,. 
CP W CP 
>-: ' 1;1 

Kronprins Gustaf ... ... ... 4153 1950 Tyskland 1901 1901 Stockholm 
Drottning Sophia ········· 4146 1950 > > > > 

Skandia ....... .... .. ........... 3685,1900 England 1899 1906 ) 

Österland ... ................. 3392 1500 > 1905i1905 Göteborg 
Oscar Fredrik ..... ... ....... 3377 1750 Tyskland 1900 1900 Stockholm 
Kronprinsessan Victoria 3207 1800

1

Danmark 1905 1905 . 
Prinsessan Ingeborg ...... 3203 1800 > > > > 

Malmland ............. , ....... 3010 1350 England 1904 1904 Göteborg 
Delagoa ....... .... ............ 2988 1400 > 1897 1906 Stockholm 
Nordland ····················· 2966 1450 » 1905 1905 Göteborg 
:M:agdala ........................ 2868 1500 > 1895•1904 Stockholm 
Oceana ....................... 2867 1500 > > > > 

Götaland ················ ····· 2816 1400 > 1899 1903 Göteborg 
Oscar II ············· ·· ······ 2769 1450 , 1896 1896 Stockholm 
Kratos .... .. .................. 2696 1675 > 1904 1904 Göteborg 

l 
Ymer ........................... 2664 1800 > 1896 1896 Stockholm 
Atlantic ........................ 2614 1";50 • 19041904 Göteborg 

j Baltic ........................... 260712000 > 190519051 ) 
Bia ... .... .. ............ .... ... .. 26011800 > ) )) .:t 

Tidskrift i Sjöväsenclet. 23 
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Hvad förbållandet mellan segel- och ångfartyg beträffar, 
ställde sig detta vid 1906 års slut sålunda att de förra utgjor
de 63 proc. och de senare 37 proc. af hela antalet fartyg , h var
emot i fråga om dräktighet segelfartygens andel endast upp
gick till 34,2 proc. mot ångfartygens 65,8 proc. 

Denna skillnad i det inbördes förhållandet mellan de 
båda fartygsslagen, allt efter som det ses ur antalets eller ton
talets synpunkt, sammanhänger gifvetvis därmed att ångfar
tygen äro relativt talrikare representerade inom de högre dräk
tighetsgrupperna, hvilka, om därtill räknas fartyg om 500 ton 
eller däröfver, upptaga 29,7 proc. af ångfartygens men endast 
3, 7 proc. af segelfartygens hela antal. Ett utt.ryck för samma 
skillnad är äfven den olika medeldräktigheten, uppgående för 
segelfartygen till 137 ton, men för ångfartygen till ej mindre 
än 448 ton. 

Fördelas fartygen på tre hufvudgrupper, närnliget:: små 
fartyg om 20 till 200 ton, medelstora fartyg om 200 hll 500 
ton samt stora fartyg om 500 ton och däröfver, blir medel-
dräktigheten för: 

småfartyg, segelfartyg........................... 68 ton , 
ångfartyg .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 85 » 

medelstora fartyg , segelfartyg ............... 310 » 
» » ångfartyg .................. 323 » 

stora fartyg, segelfartyg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 838 >> 
» » ångfartyg ........................ 1177 » 

Huru ofvan berörda förhållanden utvecklat sig sedan år 
1870 framgår af efterföljande sammanställnin g, hvarvid dock 
är att anmärka, att såväl omfattningen af begreppet handels
flotta som sättet för beräkning af ångfartygens tontal under-
aätt vissa miudre förändrinaar ,..,, b 

segelfartyg Ångfartyg 
Medeldräktighet, 

År 
'l' on 

Antal l Ton Antal l Ton segelfartyg l Ångfartyg 

o/o l o /o o /o l o;o l 
1870 89.1 92.0 10.v S.o 106 75 ·········· ····· 
1880 82.6 85.1 17.-l 14.~ 129 108 ··············· 
1890 ............... 73.8 72.4 26.2 27.6 129 139 

1900 G!l.5 47.0 30.5 53.0 139 357 
···· ··········· 

1906 .............. . 1 63.0 34.2 37.0 65.8 137 448 
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En jämförelse mellan fartygens bruttodräktigbet och netto
dräktighet ger vid handen att afdraget för segelfartyg, beräk
nadt på hela handelsflottan, belöper sig tilll0,3 proc. af brutto
dräktigheten, medan för ångfartygen motsvarande siffra är 28,a 
proc. 

Med afseende på fartygens användning hafva af de far
tyg för h vilka föreskrifna uppgifter erhållits 89 segelfartyg om 
tillsammans lO 469 ton och 4 7 ångfartyg om 7 519 ton icke 
varit till handelssjöfart använda, i det att af dessa 46 segel
fartyg om 8 337 ton och 23 ångfartyg om 5 084 ton legat upp
lagda i hamnarna och de öfriga användts uteslutande såsom 
fiskefartyg eller till annat, med handelssjöfarten ej direkt sam
manhörande ändamål (vid bärgningsföretag, såsom isbrytare 
o. s. v.) . Med afseende på de sistnämnda är emellertid att 
märka, att fiskefartyg, bärgningsfartyg o. d . upptagas endast 
såvida de äro införda i det hos kommerskollegium förda far
tygsregistret. Till verklig handelssjöfart hafva under året an
vändts: 

segelfartyg Ångfartyg l 
Antal ! Ton Antal ! Ton 

I fart endast mellan utländska ham-
24 l nar ··· ······ ·········· ··· ·· ·· ·· ······· ···· ··· 37 26880 40654 

I fart mellan svenska och utländska 
hamnar ·············· ···· ········ ··· ···· ··· 1149 184559 449 383803 

I fart endast mellan svenska ham-
nar .. .. ...................................... 556 l 29587 l 516 56223 

l Summa använda fartyg 1 1742 l 241026 1 1039 l 480680 

Medan sålunda största antalet segelfartyg eller nära 2
/ 3 

sysselsattes i fart mellan svenska och utländska hamnar har ' största antalet ångfartyg (nära hälften) haft sin användning 
uteslutande i fart mellan svenska hamnar. Af ångbåtsflottans 
tonnage hafva dock dessa sistnämnda fartyg representerat blott 
en jämförelsevis obetydlig del (11,7 proc.), medan af samma 
tonnage 79,8 proc. gått i fart mellan svenska och utländska 
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hamnar och 8,5 proc. i fart endast mellan utländska hamnar. 

Efter det olika byggnadsn:aterielet fördelade sig svenska han

delsflottan vid 1906 års slut sålunda: · 

segelfartyg Ångfartyg Summa 

Antal ! Ton Antal ! Ton Antal ! Ton 

Af trä .. . . ................. 1790 2228061 441 4439 18341 227245 

> 

' 

järn ·················· 47 470151 498102 
27951 l 923 1 970 l 

trä och järn ······ l 15 8242 123 13772 138 17014 

Summa 1 1852 l 253999 l 1090 l 488362 l 2942 l 742361 l 
De motsvarande relationstalen voro: 

segelfartyg Ångfartyg Segel- och ång-
fartyg 

Antal ! Ton Antal ! Ton Antal ! Ton 

OJ o o;o o;o 

Af trä ..................... 
o /o l 
96.7 87.7 

o;o l 
4.0 0.9 l 

o;o l 
62.3 30.6 

~ järn ...... ............ 2.51 ll.o 84.71 96.3 

l 
33.0 l 67.1 

» trä och järn ······ 0.8 1.3 11.3 2.8 4.7 2.3 

Summa l 100.o l 100.0 l lOO.o l 100.0 l 100.0 l 100.0 l 
Sålunda utgöres den svenska bandelsflottan efter fartygs

antalet sedt, till nära 2/ 3 af träfartyg och till närmare 1
/ 3 af 

järnfartyg, under det att fartygen af blandadt byggnadsämne 

endast uppgår till 4. 7 proc. af hela antalet. Räknar man där

emot efter dräktigheten befinnas järnfartygen utgöra mer än 

hälften (67 .1 proc.), träfartygen 30.6 proc. och fartygen af både 

trä och järn endast 2.3 proc. af hela tonn aget. Skillnaden i 

detta hänseende mellan segel- och ångfartyg visar sig vara 

starkt utpräglad, i det att träkonstruktionen är lika förhär

skande bland de förra som järnkonstruktionen bland de senare. 

Allt efter som tonnaget växer framstår äfven betydelsen såväl 

för segel- som ångfartyg af järnkonstruktionen. 

Stockholm i maj 1908. 
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Engelska flottans artilleristiska utveckling. 
(Auktoriserad öfversättning från Marine Runclschau af L. Stackell.) 

U n der det senaste årtiondet har den engelska fiottan på 

det artilleristiska området utvecklat en energisk verksamhet, 

hvars resultat tilldragit sig alla sjömakters uppmärksamhet. 

De i olika tidskrifter offentliggjorda resultaten från de årliga 

skjutöfningarne - ~Gunlayers test» och »Battle practice» -

visa de framsteg som engelsmännen på kort tid kunna notera, 

samtidigt framgår tydligt med hvilken ifver skjututbildningen 

inom flottan bedrifves. Själen i framstegsrörelsen och där

jämte dess skapare är konteramiralen sir Percy Scott. Föl

jande uppsats afser gifva en öfverblick af det engelska sjöar

tilleriets utveckling under det förgångna århundrarlet, hvarvid 

särski ldt de senaste årens framsteg skola framhållas. 

Historisk återblick. 

Det har förut på visats att en dylik artilleristisk upp

blomstringsperiod icke är ny i den engelska flottans historiska 

annaler. Vid början af förra århundradet bAfann den sig i 

ett liknande stadium. Skjututbildningen blef redan få år efter 

Nelsons död mer och mer försummad, visserligen företogs för

bättringar beträffaude. kanonerna, men alla förslag som syftade 
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på ändring i . ntbildningen föllo i 0fruktbar jord. Fartygs

cheferna ägnade bufvudsakligen sin uppmärksamb et åt farty

gens prydliga utseende och satte framför allt en ära i säker 

manöver. Därutöfver gingo sällan deras intressen. I-Ivarför 

skulle man utbilda kanonbetjäningarne i noggrann riktning 

och affyrning då det från Nelsons dagar var en fastslagen 

regel, att tränga fienden så nära in på lifvet, att det nästan 

var omöjligt att skjuta bom. Denna regel hade emellertid 

förlorat sitt berättigaode i och med kanonportames förstoring, 

lavettagens förbättring samt införandet af Jångskjutaude kano

ner. Motståndarne till utvecklingen i fråga åberopade sig på 

Nelson i det de hakade upp sig på hans ord utan att sätta 

sig in i deras verkliga innebörd. De glömde att Nelson hade 

varit sin tids framstegsillan och att han säkerligen varit den 

förste att värdera en ny tids tillkämpade erfarenheter. Hän

delsernas gång skulle äfven öfvertyga dem om det olämpliga 

i deras åskådningssätt. 

Väckelse till systematisk artilleriutbildning genom engelsk

ame?'ikanslca kriget 1812. 

Då 1812 års krig bröt ut ägde Amerika endast några få 

fartyg och det såg ut som om den unga sjömakten skulle 

kväfvas redan i sin linda. Men motsatsen inträffade: hon lyc

kades först nn komma till full utveckling. Ett anta l handels

fartyg armerades med långskjutande kanoner; de amerikanska 

fartygschefema, understödda nf sina fartygs goda manöverför

måga, läto icke engelsmännen komma så nära in ptt lifvet att 

de kunde verksamt använda siua pjäser. De skolade sina be

sättningar genom flitiga skjutöfningar och i euvigesstrider 

emellan engelska och amerikanska fartyg blefvo de senare van

ligen segrare. Två fall bruka härvid nämnas såsom bevis på 

att god artilleristisk utbildning gaf utslaget vid dessa strider. 

De röra striderna emellan Shannon och Chesapeake samt Phmbe 

och Essex. 

' J 
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Den af sir Philip Broke väl exercerade och manövrerade 

Shannon besegrade sin motståndare på 11 minuter. Liksom 

Broke hade också captain Hillier, chef på Pbmbe, gifvit sitt 

folk en för sin tid utomordentlig skjututbildning. Han hade 

därtill lyckan att marinförvaltniugen hade utrustat hans far

tyg med nya långskjutande kanoner. Chefen å Essex rappor

tenn angående striden med Phmbe som följer. 

>>Phmbe befann sig i sådant läge att hon genom afhåll

ningar kunde välja det fördelaktigaste afståndet för sina lång

skjutande kanoner. Då sjön var lugn och jag icke kunde nå 

fienden med mina korta pjäser blef jag tagen under eld lik

som en måltaHa. Intet skott gick förbi och mitt fartyg blef 

så genomborradt af projektiler som jag aldrig någonsin sett 

förut ». 
Bland de män, som genom sina skrifter gaf krigets läror 

vidare spridning må i första hand nätnnas sir Philip Broke, 

sir John Pechell och captain Basil Hull. Af den senares skrif

ter förtjänar kapitlet •Naval Gunnery» i »Fragments of 

Yoyages and Travels» änuu i dag att beaktas . Författaren 

framh åller i detta kapitel att en lugn och säker riktning och 

affyrniug har större värde än en hastig elclgifuing, en sats 

som nu bar ännu större berättigande än under dåvarande tids 

relativ t små striclsafståncl. Han säger vidare: »När noggrann 

riktning och hastig eld låta sig före oas, är det n a turligtvis ett 

oting att vilja inskränka eldhastigheten. Men då erfarenbeten 

lär, att blott en ringa procent af alla i en strid afskjutna skott 

träffa eller göra någon verkan, är det riktigare att skjuta lång

samt - men i stället så mycket noggrannare. Den bästa 

skjututbildningens mål måste vara att hos matrosen väcka den 

känslan att det är en skam utt skjuta bom och att hvarje 

8kott måste eller bör vara träff. Detta är till och med under 

gynnsamma förhållanden i lugn sjö och i en skyddad bugt 

icke lätt och redan uneler måttlig rullning till taga svåriglle

terna afsevärdt, kommer därtill mörker, rök, svåra fartygs

rörulser och verkan af fieudeus träffar, så kan man icke räkna 

på så stor verkan af den egna elden. Det är under dylika 
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ögonblick som de väl disciplinerade och utbildade besättnin
garne komma till sitt värde och tillförsäkra sina ledare fram
gång». Någon slags eldledning var vid denna tid icke tal om . 
Den har öfver hufvud taget först mycket sent vunnit burskap 
i England. Kanonkommendörerna sköto fullkomligt själfstän
digt, efter uppskattning af afståndet, hvarom redan på Rod
ney's tid funnos bestämda regler. Så mycket mer häntydde 
de sedan kriget daterade ökningarue i stridsafstånu på fordran 
af en grundlig utbildning af artillerimaoskapet i skjutning. 
Men det gick år innan den öfvertvbrrelsen bröt sirr väg att " b , 

utbildningen vid kanonerna måste intaga första platsen i ett 
fartygs rutin och att elen allena iir i stånd att alstra en stricls
bereclcl flotta. 

Ett säkert handhah·ande af segelfartyg under alla väder
leksförhållanden var den dåvarande utbildningens A och O. 
Detta grundlades redan uneler officersutbilclningen, som ju huf
vudsakligen gaf officeren sjömaunautbildning. Den artilleristi
ska utbildningen meddelades mest af äldre underofficerare som 
själfva icke v oro vetenskapligt bildade; undervisningen utgjor
des i hufvudsak af ett inlärande utantill af föreskrifterna för 
pjäsernas betjänande. Officerarne uppväxte sålunda med en 
ganska ringa kännedom om artilleriets värde och användGing. 

Grunclanclet af artilleriskolan i Portsmouth. En praktisk 
värdering af krigets erfarenheter. 

En omsvängning till det bättre inträffade år 1830 då en 
artilleriskola grundades i Portsmouth af lord Melville och för 
detta ändamål ställdes skeppet »Excellent» till skolans förfo
gande. Härigenom gafs för första gången tillfälle för en all
män utbildning af officerare och kanonkommendörer utöfver 
den vanliga kanonexercisen om bord. Ide en till skolan här
stammar från sir Howard Douglas, eu armeofficer som gjort 
sig mycket förtjänt inom det engelska sjöartilleriet.. I sina be
mödanden understöddes han af Broke, Pechell, Penrose, Bow
les och andra framstegsvänliga sjöofficerare. Som tanken på. 
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grnndandet af en dylik skola härrörde sig från honom, blef 
äfven tjänsten därstädes bedrifven efter af honom uppställda 
grunder. Captain George Smitb, den förste chefen för skolan , 
uppfann inom kort en kontrollapparat och ett rörligt mål hvar
igenom man erhöll ett medel att kontrollera kanonkommendö
rens riktning, hvarjämte man kunde påvisa följderna af dålig 
riktning. Så syntes slutligen det senaste krigets lärdomar bära 
frukt, man hade insett i hvilken riktning artilleriets komman
de utveckling låg och inpassat densamma i nya banor. 

.Allrnänt stillestånd i framåtsträfvandena och anledningen 

därtill. 

Men som hvarje framsteg väcker motstånd så äfven här. 
En del af den gamla skolans sjöofficerare kunde icke öfverty
gas om, att den artilleristiska utbildningen måste utgöra ör
logstjänstens hufvudsak. De förhindrade därför h var på sitt 
sätt den nytta man väntade af den nya skolan. Artilleriet 
blef mer och mer ett slags hemlig vetenskap, en andlig egen
dom hos några få och icke sjöofficerskårens gemensamma egen
dom . Det var mest artilleriofficerare ombord å »Excellent» , 
som tilläto sig att döma i artilleristiska spörjsmåL Andra som 
vågade framkomma med egna åsikter eller gifva nya uppslag 
behandlades med påfallande kyla. Dock har erfarenbeten visat 
att verkligt praktiska förbättringar i de flesta fall komma från 
fronten, hvarest de uppstå genom erfarenheter. »The ordnance 
department» togs fullständigt i anspråk med regleringen af 
materielfrågor. Man hade där nog med pröfning och införan
de af nya lavetter, nya kanoner och projektiler och var för 
öfrigt sysselsatt med förbättringar af materielen, under det 
man, hvad beträffar den artilleristiska utbildningen, öfverläm
nade allt åt staben å :.Excellent». På grund häraf var man 
alldeles öfverhopad med arbete och det hände icke sällan att 
unga officerare och ibland underofficerare blefvo anförtrodda 
viktiga undersökningar och förslag rörande f:lottans artilleri. 
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Allt detta kunde blott verka därhän att göra artilleriet impo
pulärt. Man började betrakta artilleriet såsom något nödväne 
digt ondt. För en artilleriofficer å ett fartyg fanns vanligen 
blott tvänne sätt att sköta sin tjänst. Antingen tog han sin 
uppgift på allvar och i så fall var det endast med svårighet 
ban kunde samla sitt fo lk för öfning därtill låg ban i stä n di a 

·' b 

strid med sin sekond, som beträffande manskapets använd ni ng 
leddes af andra synpunkter, eller också lät artilleriofficeren 
tjänsten gå som det gick. 

Skedde då en inspektion af fartyget var det i de tiesta 
fall tillräckligt ifall på ett par kommandoord kanonerna IJlixt
snabbt bemannades, klargjordes, svängdes och riktades. In
spektören ägnade i allmänhet blott ringa intresse åt artilleriet 
och sk än k te i förs ta h au d sitt bifall åt det fartyg, som var 
ordentligt måladt och rengjordt samt noggrannt brassadt och 
toppadt och hvars besättning gaf ett lifiigt och godt intryck. 
När sedan artilleriofficeren själf blifvit sekond voro de svårig
heter han lidit till största delen glömda. I-Ian ägnade nu hela 
sin kraft åt att hålla sitt fartyg i godt skick för hvilket han 
alltid var säker att få sina förmäns erkännande. För hans 
artilleriofficer gick det i de fiesta fall icke mycket bättre än 
det gått honom på hans tid. »Kanonexercisen fördärfvade 
färgen», hvarför skulle man då understödja en si\.dan sak. 
De årliga prisskjutningarne gåfvo rätt dåliga resultat. Det 
syntes då icke föreligga något skäl att sträfva efter deras för
bättring, då alla fartyg sköto lika illa. Men det kunde i alla 
fall betraktas såsom ett framsteg att mau öfver hufvud taget 
hade öfvergått till prisskjutning, under det man förut blott 
kände till pris för den bäst putsade kanonen. 

Flaggskeppens amiraler ägnade blott ringa intresse åt 
skjutöfningarne. När eget fartyg sköt var amiralen vanligen 
i land för att slippa omaket. Äfven på artilleriskolan hade 
man kommit på afvägar. Man klamrade sig fast vid exercis
reglementets föreskrifter. Allt som riktade sig utöfver detta 
var vid straff förbjudet. Siridsinstruktion var obekant. Där
för lärdes eleverna hufvudsakligen artillerimaterielens dimen
:sioner, vikter m. m. 
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Teknikens framsteg . 

r1 ekniken däremot blef oberörd af stilleståndet på det 
artilleristi ska området. Detta hade väl i första hand sin or
sak i att kanonverkstäderna befunna sig i händerna på privat
personer, hvilka för det första icke saknade uppdrag och för 
det andra alltid måste räkna med utlandets konkurreus. Bikt
med el, riktnings- och laddningsanordningar undergingo fortgå
ende förbättringar . Då man i England redan tidigt gick iu 
för stora kalibrar och därmed stora projektilvik ter, så blefvo 
bär de maskinella anordningarue mer energiskt utvecklade än 
hos :mdra nationer. 

Nya väckelser genom det spansk-amerikanska lcriget. 

Sedan japansk-kinesiska kriget ur skjututbildningssyn
punkt visat sig föga fruktbart, försatte spansk-amerikanska 
kriget l 898 de sjöfarande nationerna på nytt i spänd förvän
tan särskildt beträffande de med moderna stridsmedel åstad
komna resultaten. Äfven om dessa förväntningar på intet sätt 
blefvo tillfredsställda, så kunde dock lärdomar dragas ur de 
negativa resultaten. Vid S:t J a go bl e f eld verkan från Gerve
ras kryssare lika med noll trots deras i början häftiga eld. 
Detta emedan kanonerna betjänades af oöfvaclt manskap. 
Amerikanarne uppnådde knappt bättre resultat, ty deras träff
antal stod icke i rimlig proportion till den åtgångna ammnni
tionsmängden. Händelserua vid S:t Jago bevisade på nytt rik
tigheten af aen under en längre fredsperiod vanligen bort
glömda satsen cdt alla tekniska framsteg och förbättringar en
dast kunna fullt tillgodogöms medelst en väl skolad med vap
nen och de tekniska anordningarne fullt utbildad och förtrogen 
personal. 

Captain Percey Scott's framgångar. 

Ett rekord i prisskjutning som hittills ansetts omöjligt 
blef bekant under följande år 1899. Rekordet nåddes af 
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»Scylla», en liten kryssare tillhörande medelhafstlottan, under 
befäl af nuvarande amiralen sir Percey Scott. »Scylla» hade 
med 12 cm. kanoner erhållit 80 proc. träff mot en medelträff
procent af 45 hos de öfriga fartygen. Detta ovanliga resultat 
hade ernåtts genom den utbildning som .Scott gifvit sitt folk 
vid en laddöfningskanon och en riktöfningsapparat af egen 
uppfinning, jämte den omständigheten att han försett sina 
kanoner med kikarsikten. I England vill man icke skänka 
någon tilltro till detta öfverraskande resultat, hvarför Scott 
måste upprepa öfningen inför vittnen. Th1en resultatet ble[ 
detsamma. Detta hjälpte emellertid icke att öfvertyga de ton
gifvande och att få dem att handla. Whale Island upptog icke 
någon förbättring i sin läroplan. Först då Scott såsom chef 
på kryssaren Terrible uppställde ett liknande rekord för den 
ostasiatiska fiottan och därjämte några andra fartyg som till
lämpat hans utbildningsmetod likaledes uppnådde goda resultat, 
erkände man »att det endast kunde tillslcr·ifvas resultatet af en 
sorg fällig och systematisk utbildning•. 

(Med l 5 cm. kanonerna afsköts från Terrible 10.:1 skott 
af hvilka 80 voro träffar, alltså 77 proc. mot ett medeltal å 
öfriga fartyg af 40 proc.). Offentliggörandet af dessa resultat 
i hemlandets press tilldrog sig uppmärksamhet i vida kretsar , 
Genom att offentliggöra liknande jämförelser uppväcktes en 
sund täf:lan. För första gången vann vapnet intresse bos andra 
än de dåvarande artilleriofficerarne ombord. Trots detta gick 
det från början långsamt med införandet af förbättrade sikt
anordningar och fartygens utrustning med nödvändig under
visningsmateriel. Men liksom redan på Rodneys tid Broke för 
egna medel försedde sina kanoner med ett slags lås i stället 
för luntantändning så förbättrades så småningom siktmedlen 
af de täflancle officerarne själfva. Laddöfnings- och riktöf
ningsapparater anskaffades. Man kan förstå att hos ett så 
sportälskande folk som engelsmännen, skulle skjutningens öfver
f!yttande på sportens område gifva det bäfta resultat. Väl 
att förstå gick ännu hela utbildningen ut därpå att upp
fostra kanonkommendören att skjuta själfständigt. Veder-
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börande gjorde allt hvad de kunde för att höja skjutsporten. 
Amiralen sir Edward Seymour befallde i egenskap af befäl
bafvare för Kina-fiottan att vid landparader skulle det fartygs 
manskap som hade de bästa skjutresultaten hafva rätt till 
högra flygelplatsen. Sir John Fisher och sir Edward Seymour 
stiftade »Challenge shields» för rnedelhafs- och ostasiatiska 
flottorna. De bästa skyttame erhöllo penningpris och utmär
kelser. Arnold White betecknar denna period i >>Nelson and 
the 20:th century» såsom »prisskjutningsskedet». Men skjut
öfningarne utfördes uneler förhållanden, som föga motsvarade 
verkligheten. Utbildningen kulminerade i >Gunlayers test» 
hvarom sedermera skall nämnas. 

1893 blef captain Percey Scott chef för skjutskolan å 
» \Nhale Island» (Portsmouth) och införde där den af honom 
ombord under så godt resultat använda skjututbildningsmeto
den. Men för att förskaffa sitt system antagande öfverallt blef 
det nödvändigt att genom föreskrifter inskränka den frihet som 
lämnats fartygscheferna särskildt beträffande skjututbildningen. 
Detta skedde först seelan Percey Scott, som under tiden be
fordrats till konteramiral, erhöll den nyinrättade posten såsom 
inspektör för skjutöfningarne och sir John Fisher, som un
derstödde honom i alla hans sträfvanden blef förste amirali
tetslord, Inrättandet af en »Inspector of Target.practice» var 
efter amerikansk förebild. Hela den artilleristiska utbildnin
gen å » Whale Island» och den senare med » Wbale Island> 
samordnade grenskolan i Devonport och Chatham ställdes un
der honom, hvarjämte skjututbildningen och skjutöfningarne 
inom flottan enhetligt reglerades enligt hans planer. 

Skjutöfningarna. 

Amiralitetet hade hvad beträffar skjutöfningarnes plane
ring och utförande ursprungligen lämnat fartygscheferna stör
sta möjliga frihet. Hvarje fartygschef ägnade därför skjut
ningen ungefär lika mycket intresse som ban öfver bufvud 
skänkte artilleriet. Mycket omtyckt var ännu intill senaste tid 
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att skjuta på klippväggar, hvilket naturligtvis försvårar bedö
mandet af nedslag och dessutom är utan värde vid jämförelse 
mellan olika fartygs skjutningar. Därjämte användes det pyra
midformiga målet. Först på de senaste åren började man an
vända mål stående å fiottar och sedan ungefär 5 år tillbaka 
är det för reglementerade skjutöfningar förbjudit att skjuta 
mot klippväggar. Serlan år 1906' äro fartygscheferna inför 
amiralitetet ansvariga för såväl skjututbildningen 80m skjut
re8ultaten. Ammunitionen var rikligt tilltagen för s~jutöfnin
garne .. För år 1905 var 1

/ 4 däraf bestämd för prisskjutning, 
~e öfriga 

3
/ 4 kunde användas enligt fartygschefens bedömande. 

Ar 1905 öfvergick man till stridsskjutning i förband »Battle 
practice» och det bestämdes nu att 1/ 4 af ammunitionen fick 
användas till prisskjutning, 1

/ 4 till stridsskjutning och den åter
stående hälften till skjutöfningar enligt fartygschefernas be
dömande. 

Kanonkommendörernas prisskjutning. 

Kanonkommendörernas prisskjutning (Gunlayer's test) 
har likväl bibehållits trots det motstånd den rönt af ett fler
tal sjöofficerare om ock villkoren skärpts särskildt till följd af 
de båda sista årens goda resultat. Vid denna skjutning täfia 
30,5 till 10 cm. kanoner för sig och 7,6-5,7 och 4,7 cm . ka
noner för sig. Maskinkanoner äro utesl,Jtna. Skjutningen med 
kanoner af 10 cm. kaliber och clärutöfver (Heavv crunlaver's 

" b " 
test) tillgår på följande sätt: Kanonkommendören skjuter själf-
ständigt under det fartyget med känd fart (12 knop) passerar 
det förankrade målet längs en utbojad bana. Skjutafståndet 
väljes ej större än att kanonkommendören kau observera träf
farue i målet medelst kikarsiktet och därefter korrigera sin 
upp- och sidosättning. Skjutafstånd och målstorlek under
kastades f-lerfaldiga förändringar Skjutafstånden voro till år 
190-1: ungefär 13- a 14CJO meter med en målyta af 6,5Xl5 
meter. 1904 fastställdes såsom skjutafstånd 2 200 till 2350 
meter och samtidigt minskades målytan till 9,2 x 6,1 meter. I 
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och med de större afstånden ökades svårigheten för kanon
kommendörerna att iakttaga nedslagen hvilket ocksil förorsa-· 
kade de dåliga resultaten vid detta års prisskjutning. Följan
de år ändrades också målytan till 5,3X6,1 meter och skjut
afståndet till 1260 a 1440 meter. År 1907 ökade man ånyo 
det afstånd h varpå målet passerades men bibehöll i stort sed t 
målytans storlek, 4,9 X 6,5 meter, dock med den bestämmelsen 
att blott träffar i pricken (Bull' s eyes) räknades. De öfriga 
trätfarne i målet antecknades endast i och för jämförelse med 
föregående års resultat. Prickames storlek är för 30,5 och 25,4 
cm . kanoner 4,3 X 4,3 meter och för de öfriga kalibrarue 3,o 
X2,4 meter. 

De tider under hvilka kanonkommendörerna fingo afgifva 
eld v oro för: 

10, 12 och 15,2 cm. k . ··· ·· ······················ l min. se k . 

19 ,4 )) ... ........................ 2 )) )) 

23,4 » ........................... 2 )) 30 
25,4 och 30,5 )) ........................... 3 )) )) 

1906 afkortades tiderna så att de numera äro för: 

lO cm . k. . .......................... . ................ . - min. 45 sele 
12 ocb 1:1,2 cm. k. . .. .. .. . . .. . .. .. .. .. . . .. .. .. . .. .. l » » 

19,4 . . . . . .. .. ... .. .. .. . .. .. . . .. ... .. l )) 45 
)) » 23,4 och 25,4 » 

30,5 )) 
2 
2 » 45 » 

Vid prisskjutning rned liitt artilleri täfia 7 ,6, 5,7 och 4, 7 

cm. kanoner (5,7 och 4,7 cm. kanoner räknas lika). Skjut
nin gen utföres på samma sätt som prisskjutning med svåra 
kanoner. Skjutafstånden äro för: 

7,6 c tu . k. .. . . .. .. . . . .. .. . .. . .. . .. . .. . . .. . .. . .. .. .. . . .. 8-900 n1eter. 
5,7 och 4,7 cm. k. ...... . . .. .......................... 550--650 » 

Det förankrade målets storlek är 2,5 X 2 meter. Det skju
tande fartygets fart 12 knop. Tid för eldgifning l minut. 

Resultaten af kanonkommendörernas prisskjutning blefvo 
hittills årligen offentliggjorda i en af amiralitetet utgifven »blå 
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bok». Efterföljande tabell åskådliggör den i »Gunlayer's test» 
.11ådda medelträffprocenten under en tidrymd af 10 år. 

Tab. I. 

71.1~% 

.3/.SG% 3!.63% j fl% 3~ S7o 

Man ser tydligt af kurvan huru prisskjutningen utveck
lats i till att börja med inga särskildt framstående resultat. 
Sedan inträder från och med år 1900 efter captain Percey 
Scott's framgoångar i Medelhafvet en oafbruten stegring i skjut
resultaten. Ar 1904 medför tack vare det omkring 900 meter 
ökade skjutafståndet ett bakslag. Från och med följande år 
börja åter resultaten att stiga hastigt, hvilket man dels måste 
tillskrifva kikarsiktenas införande, men framför allt den inten
siva utbildningen. 

- 341-

Följande tabell åskådliggör prisskjutningarnes framsteg 
med svårt och medelsvårt artilleri. Dessa uppgifter äro häm· 
tade ur amiralitetets »blå bob och är tabellen uppställd en
ligt engelska beräkningsgrunder. 

'190'1 

.190 5. 

1906. 

Tab. II, 

19 D 'l ~J)e:::~::,',:l~ ~~· ::;(j?ce,:se u s) 
19 05. O .o " ( .Ja.son) 

1906. 1J.S8 " ... (.f...edCL.Tfa.lc.yu>~) 

b f. B4 

l' · ''~ .. 

(E~ 77? ou f/z) P 

(DYnl'<e)P 

De offentliggjorda siffrorna äro icke procenttal utan i 
punkter enligt en obekant beräkningsmetod, hvarför de blott 
kunna tjäna såsom jämförelsetal. Särskildt beaktansvärdt är 
det ständigt växande medelresultatet och flaggskeppens goda 
prestationer. 

Beträffande skjutresultaten från år 1907 äro tills nu föl
jande data bekanta. 

I september 1907 bevistade konung Edward en skjutning 
·ombord å »Dreadnought», hvilken utfördes under de för »Gun
Iayers tesb> reglementerade bestämmelserna. De härunder upp
nådda resultaten vid de båda aktra 30,5 cm. tornen visa en 
god prestation. 

l Antal Tid för Antal l 
l kanoner. eldgifning. skott. 

l 
l ' 

4 12,5 min . 12 

Toidsk1·i{t i SJöv.disendet. 

,l Träff i Träffar. 
Il 

pricken. 

11 9 

Träff per 
minut och 

torn. 

2,2 

24 
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Bästa resultat under Hl05 med 30,5 cm. kanon. »Ex
mouth ». 

4 19 16 2,91 

Såvidt man hittills (december 1907) kan se blir det bästa 
skeppet under år 1907 den ostasiatiska flottans flaggskepp 
»King Alfred». 

23,4 cm. k. 19 15 15 4,75 

15,2 )) 176 164 97 10,25 

Det bästa fartyget skjutåret 1906. »Drake». 

~3,4 cm. k. 18 17 4,25. l, 

15,2 » 149 129 8,06 
! 

Detta betecknar alltså åter nya framsteg trots de skärpta 
bestämmelserna. De bästa resultaten med 30,5 cm. kanoner 
under det löpande året kan »Formidable» uppvisa: 16 skott, 
11 träffar, alla i pricken. Därmed har hon visserligen icke 
slagit det af »Exmouth» föregående år uppställda rekordet. 
Den senare kommer också detta år att vara bland de bästa med 
30,5 cm . kanonerna, 17 skott och 12 träffar däraf 8 i pricken , 
h vilket särskildt förtjänar att omnämnas emedan bon kort förut 
bytt besättning. »Albermarle» erhöll af 17 skott 12 träffat· 
men blott 9 i pricken. 

Särskildt beträffande den artilleristiska utvecklingen äro 
följande data af intresse hvilka omnämndes i den engelska 
pressen med anledning af det Scott-Böresforclsb. intermezzot. 
1897 var ungefär hvart tredje skott en träff, men trots kano
nernas ökade utgångshastighet och därigenom erhållna Hackare 
banor blefvo resultaten under de följande åren föga bättre . 
Men efter år 1902 er höJlos följande resultat: 
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1902 ................................................... 41,01 proc. träff. 
1903 ...................................................... 46,00 )) )) 

1904 ........................................ ·············· 42,86 
1905 .......................................... ············ 56,58 )) )) 
1906 ...................................................... 71,12 )) 
1907 ...................................................... 81,44 )) » 

U n der senasto lO åren hafva träffarne per kanon och 
minut med 30,5 och 25,4 cm. kanoner ökats 10-faldigt. 

De bästa fartygen rälena med dessa kalibrar en träff per 
kanon och minut under samma förutsättningar som vid vanlig 
prisskjutning. Med 23,4 cm. kanon har träffresultatet under 
samma tidslängd vuxit från 0,17 till ungefär 3 träffar per ka
non och minut. 15,'.'. cm.-kanonen som sedan 10 år tillbaka kan 
räkna med en träff per kanon och minut kan nu uppvisa 7-9 
träffar per kanon och minut och i medeltal öfver 6 träffar. 

Framstegen kunna äfven ådagaläggas sedan bommarne 
borträknats . 

»Gunlayer's competition• VIsar att: 
1901 .. .. ................................ 2682 mer bommar än träffar. 
1902 ....... . .......... . .. . ...... . ....... 2074 )) )) » 

1903 ...... · ........ . ..................... 1032 )) » » )) 

190-! ............... . ................... . 1916 )) 

( 190-i ökades skjutafstånc1et.) 
1905 .................................... 1017 mer träffar äti bommar. 

När man jämför c1e senaste åreus skjutresultat så u ar år 
1905 åstadkommit de bästa framstegen. I följd däraf utfärc1a
de amiralitetet under januari ~nånad 1906 en rundskrifvelse 
till samtliga amiralspersoner och stabsofficerare, !Jvari amira
litetet uttryckte sin tillfredsställelse öfver de goda resultaten . 

Man ställde i utsikt för såväl officerare som manskarp be
löningar och utrnä1·lcelser fö'r god skjutning. De i allmänhet 
goda resultaten gå/'vo äfven amiralitetet anledning till under
sökning af orsakerna till vissa enstaka fartygs underhaltiga 
skjutningar, hvarjämte beslut fattades om eventuell bestraffning 
af de skyldiga. Skilluaden emellan de bästa och C.e sämsta 
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fartygen är utan tvifvel i ögonf&llande. Men härvidlaa torde 
h 

antagligen amiralitetets energiska ingripande åstadkomma för-

ändring. 

stridsskjutning. 

Först som rnaren l !:105 öfvergick man till enskild strids· 

skjutning (Battle practice). Anledningen till hvarför man så länge 

lagt hufvudvikten på skjutning ä nära håll och medelafståt~d 
torde lmfvudsakligen vara, att i den engelska flottan under 

alla tidsperioder funnits en sträfvan att bekämpa sin motstån

dare på nära håll. En följd däraf var att behofvet efter ut

vecklanoet af goda afståndsmätningsinstrument gjorde sig jäm

l:örelsevis sent gällande. H vartill man kan sluta sig af att 

amiralitetet på våren 1904 utlyste en pristätlan för ett ti llför

litligt afståndstinstrument. I enlighet med sträfvan att låta 

kanonkommendörerna under närstrid och strid på medelafständ 

skjuta själfständigt, ägnade man till blott för några är sedan 

endast föga uppmärksamhet åt orderöfverföringsapparater. 

Först år 1903-04 infördes orderapparater af Barr & Stroud 's 

konstruktion. Sedan denna tid har man öfvergått till eldled

ning. Framdeles bidrogo icke litet erfarenheterna från rysk

japanska kriget att betona nödvändigheten af skj utningar på 

långa håll. Men äfven vid sättet för utförandet af fjärrstriden 

gjorde sig ännu i början en sträfvan gällande inom engelska 

fiottan att hastigt närma sig fienden. Först på senare tid har 

man angifvit den synpunkten, hvilken för öfrigt gaf anledning 

till byggandet af Dreadnought-typen, att dessa fartyg skulle 

tack vare sin öfvm·lägsna fart kunna välja stridsafständ och 

på stort afstånd besegra sin motståndare medelst sitt öfver

lägsna svåra artilleri. 
Beträffande sättet för utförandet af de stridsmässiga skjut

öfningar.ne (stridsskjutningarne) hvilka utgöra afslutningen på 

den årliga skjututbildningen kan, på grund af uttalanden i 

den engelska pressen, följande anföras: Det sk]. utan de fartvaet 
""' 

utför anfallet med en fart af 16 knop, styrande i en ledares 

. ~ 

-345-

köl vatten. Målet (9,1 X 27,4 m.) är förankrad t. Anfallskurs 

och skjutaistånd äro icke på förhand kända å det skjutande 

fartyget. Dessa faktorer bestämmas genom lottning. Grän

serna för de afstånd inom hvllka eldcrifnincr äaer rum äro 
b b b 

3650--8200 meter. •Klart skepp» är intaget och fartyget ma-

növreras från främre manövertornet såsom under vanlig strid . 

Artilleriet ledes från märsarne h varest de för eldledningen nöd

vändiga apparaterna äro uppställda. Dessa äro så anonlnaci.e 

att orderöfverföriug kan ske till samtliga pjäser från hvarje 

märs. Ledaren gi fv er genom signal tillstånd att öpp~ut elden . 

De mätta (afl:itånden) upp· och sid9sättningarne öfverföras pf\ 

elektrisk väg till kanonerna. ln:::;kjutningen utföres med led

ning af »the spotting officer» medelst salveld. Så snart in

skjutningen är verkställd sättes en apparat (klocka) (a[stånds

klocka ?) i rörelse, h vilken automatiskt visar de föränoringar 

i upp· och sidasättning som motsvarar fartygets fart och bä

ringen till målet. Förändringarne öfverföras fortlöpande till 

kanonerna och efter dessa uppgifter fortsättes elden. Om ned

slagens förändrade läge i förhållande till målet gör det nöd

vändigt att afbryta elden, upphör denna och ny "spotting» 

(nedslagsbedömning i förening med inskjutning) utföres. På 

signal från ledaren afbrytes elden. Såsom träffar räknas blott 

hål i målduken efter skott som förut icke träffat vattnet. Ned

slagsobservationer från sidan äga icke rum. 

Tiden för eldgifningen var 1905 bestämd till lO minuter. 

1906 minskades den till 9 minuter. Den ammunition som står 

till förfogande för ifrågavarande skjutning utgöres för 1:10,5 cm. 

kanonerna fyra skott per pjäs, för alla andra åtta skott per 

pjäs . Då emellertid hittills blott ena sidans pjäser och endast 

en 30,5 cm. kanon per torn fått skjuta, stå i själfva verket 8 

skott per 30,5 cm. pjäs och 16 skott för de öfriga kalibrarne 

till förfogande . Till att börja med räknades träffar från alla 

kalibrar lika. Detta föranledde fartygscheferna att välja de 

bästa »spotting-officers» till ledare af det medelsvåra artilleriet, 

ty af detta kunde man tack vare dess större eldhas tighet vänta 

fl era träffar. I-Iäraf led det svåra arti lleriet, hvilket naturligt-
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vis förrnår göra fienden den största skadan, hvilket i sin ord
ning talar för önskvärdheten af åtminstone lika om icke större 
noggrannhet vid val af ledar.e. Af de nya för skjutåret 1908 
fastställda bestämmelserna synes framgå, att träffar från det 
svåra artilleriet hädanefter skola värderas högre än träffar från 
det sekundära. Följande ändringar h af va införts: Eldgifningen 
utföres från bägge sidor så att numera hvarJe 30,5 cm. pjäs 
hafva 4 skott och de öfriga kalibrarne 8 skott per pjäs. An
fallet skall utföras på så sätt att fartyget, sedan den ena sidan 
skjutit, girar mot eller från målet, hvarefter den andra sidan 
öppnar eld. I stället för förankradt rnål användes nu bogse
radt mål. Under det skjutningen pågår a±brytes eldledningen 
från hufvudobservationsplatsen (förmärsen) och artilleriets led
ning utföres med reservanordningarne. Det högst nådda an
talet punkter skall ligga till grund för den ordningsföljd i 
hvilken fartygen rangeras efter skjutresultat. Därvid skall så
som förut nämnts de särskilda kalibrames betydelse med af
seende på fartygets stridsförmåga komma i betraktande. 

Man ser däraf att stridsskjutningarne vunnit afsevärdt 1 

krigsmässigbet. De bästa resultaten bittills äro följande: 

1905, »Exmouth•: 112 skott (16: 30,5 cm ., 96: 15,2 cm.), 
60 träff (15: 30,5 cm., 45: 15,2 cm.); 3 748 punkter. 

1906, »Drake»: 133 skott, 105 träff; 478,30 punkter. 

Rekordet för år 1907 skall enligt tidningsuppgifter intill 
medlet af december bafva uppnåtts af > Essex». Fartyget af
gaf på 6 minuter';') 108 skott med 58 träff. Därmed har hon 
1 alla fall icke slagit föregående års rekord. Af ännu större 
betydelse än rekorden är den stegring medeltalet af skjutre
sultaten har unelergått från 98,40 punkter 1905 till 181 ,70 
punk ter 1906. Detta tyder på en likartad utbildning a f alla 
fartyg. 

*) Det framgår ej af tidningsuppgiften, om eldgifningen varade 
blott 6 minuter· 
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Jagarnes stridsskjutninga-r. 

Äfven för jagarneinfördes stridsmässig skjutning. Denna 
ansluter sig till kanonkommendörernas prisskjutning och går 
till på följande sätt: Jagaren styr mot målet, hvarunder 7,6 
cm. kanonen afgifver eld, därpå giras för strid under målets 
passerande (»Passiergefecht») och häruneler skjutes med 5,7 
cm . kanonerna. H varje pjäs skjuter på sitt eget mål. Banan 
är utbojad . 

Resultaten v oro följande: 

Antal skott Träffar o;o 
per minut. 

7,6 cm. kanoner: 
1905 ................................ . 6,33 
1906 .................. . ... ..... .... . 8,70 
1907 ....... ····· .................... . 9,32 

5,7 cm. kanoner : 
] 905 .... ..... . .. .................... . 10,50 
1906 ............... . ... ..... ........ . 12,\JO 
1907 ... ........... . ... ...... ......... . 12,40 

1,26 
3,66 
5,16 

2,73 
7,32 
5,10 

20 
42 
55 

26 
56 
41 

1907 hade följande fartyg de bästa resultaten med 7,6 
cm. kanoner: 

·»Foam» 8 skott 7 träff 

eller per minut ................ .. 8,73 » 2,64 )) 

Det sämsta: 
»Boxer» ............. . ............ . 5 skott l träff 

eller per minut ................. . 5,45 )) 1 ,O'J 

:Med 5, 7 cm. k. hade följande fartyg de bästa resultaten : 

»Foam» . .. .. . .. . . .. . . .. .. .. .. .. . . . 69 skott 35 träff 

eller per minut .. . .. .. . .. .. .. .. .. 15,05 » 7,64 » 

Det sämsta: 
»Desperate» ....................... . 51 skott J.i träff 

€l ler per min ut ................. . ll,Jl 3,05 )) 
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.Afslående af nattliga torpedbåtsanfall. 

U n der senaste tid har man äfven med energi tagit sig 
an nattskjutningen. Väckelse därti ll utgick år 1905 från cap
tain Scott h vilken såsom chef för skjutskolan å » Wlwle I s
land» utfärdade en pristätlan för nattsikten . Då under Medel
hafseskaderns manövrer samma · år några torpedbåtar lyckades 
osedda genombryta den eskacleru omgifvancle kryesarbevak
ningslinjen och komwa slagskeppen på torpedhåll, gaf detta 
anledning till en liflig presspropaganda för införandet af natt
skj utningar. Ar 1906 voro nattskjutningar blott föreskrifna 
för lätt artilleri . För b.noner af 10 cm. kaliber och därut.
öfver nöjde man sig med riktöfningar med nattsikten. Genom 
en ny bestämmelse blef äfven för dessa pjäser nattskjutöfnin
gar anordnade. Efter de vunna erfarenbeterna ämnar man 
uppställa en bestämd plan för eldgifningen vid torpedbåtsan
falls afslående. Af dessa resultat har hittills intet blifvit bekant. 

Slrjutning i förband. 

Sedan de ofvannämnda resultaten vid enskild stridsskjut
ning blifvit uppnådda bar man sedan ungefär 2 år öfvergått 
till skjutning i formering, för att ännu mer anpassa stridsut
bildningen efter krigsförbållanden . Därvid komma nu, bort
sedt från elen försvårade nedslagsbedömningen och eldlednin
gen, de mindre goda fartygens resultat att inverka med hela 
sitt värde. Under den första i oktober 1906 afhållna skjut
ningen af dylikt slag mot »Landraib, en utrangerad kanon
båt, skall af 250 skott erhållits 11 (enligt andra uppgifter 3) 
träffar. »Landraih var förankrad. Fyra af kanalflottans slag
skepp gingo i kolonn med 15 knops fart. Skjutningen varade 
i 5 minuter på afstånd varierande mellan 7 300-5 000 meter. 

Det dåliga resultatet tillskrifves den försvårade nedslags
bedömningen och det var efter dessa försök som man enligt 
pressmeddelanden ämnade i framtiden låta ett af fartygen 
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skJuta in s1g och därefter medelst signal meddela de öfriga 
det inskjutna afståndet. Enligt nyare meddelanden försöker 
man öfvervinna svårigheten i nedslagsbedömningen vid skjut
ning i division, genom olikfärgade sprängladduiugar i projek
tilerna h varigenom man skulle . kunna skilja emellan de olika 
fartygens nedslag. 

Arnold. 



- 350-

Dykning å djupt vatten. 
(M:onitour de la Flotte. Maj 1908.) 

Huru stort är det djup en dykare kan nå ik lädd dykare

·dräkt? Denna fråga är mycket viktig, ty på dess lösniug be

Tor antingen man skall försöka återupptaga farty.gen eller öfver

gifva dem. Engelska amiralitetet har nyligen gjort ett betyd

ligt fr amsteg i dykarekonsten. Man ansåg ända hittills att'det 

största djup på hvilket det var möjligt att begära en ansträng

ning a f en mänsklig varelse var 30 a 35 meters djup . De 

metodiska öfningar och försök af hvilka man betjänat sig i 

England hafva tillåtit att nästan fördubbl a detta djup, d. v. s. 

att öfverskrida 60 meter. En officiell rapport, som utdelats i 

parlamentet, kungör de erhållna vackra resultaten. 

Amiralitetet hade i augusti 1905 tillsatt en kommission 

beståend e af tre »Captains» och en professor. Kommissionen 

fö rstärktes med en läkare, en »lieutenant» och en artillerist i 
·Och för de praktiska experimenten . 

Den första iakttagelsen som kommissionen gjorde var att 

d en svårighet att andas, som en dykare i vanliga fall erfor vid 

nedstigandet på djup af omkring 27 a 36 meter, icke upp· 

kommer af den yttre tryckninge n utan af bopandet af kolsyra 

i dräktens hjälm. Då denna hopade kolsyra kan förorsaka 

mycket allvarliga olyckshändelser, åtm instone svimningsanfall, 

måste den utd rifvas genom lill a ventilen i hjälm en och detta 

kan ej utföras utan att man lämnar dykaren mycket luft. 

När hjälmen är alldel~s intill ytan fordras det 11/
2 

kubikfot 

- 351 -

(42 1/ 2 liter) luft i minuten för dykaren, och för 10 meters 

djup måste luftmängden fördubblas och härpå ökas med sam

ma luftmängd för lwar lO:de meter så att vid 60 meter är 

det nära 300 liter som mannen bör mottaga per minut. Korn

missionen har formulerat detta sålunda: >>Hvilket tryck en 

dykare än är u tsatt för, har han behof af samma volym luft 

mätt vid ifråga varande tryck. • 
Denna sats har praktiskt blifvit undersökt af kommis

sionens båda medhjälpare, hvilka själfva verkställdt dyknin

garn e. Båda hafva · kommit ned till ett djup af 64 meter och 

ha kunnat arbeta vid mer än 43 meter. Vid större djup har 

dykeriarbetet i följd af mörkret blifvit nästan omöj ligt. 

Visserligen är det möjligt att nedstiga djupt i hafvet och 

tack vare god a luftpumpar i någorlunda godt tillstånd stanna 

där, återuppstigaudet ti ll vattenytan är dock alltid förenadt 

med fara. Dykaren kan vid återuppstigaodet augripas af svim

nin ,q;ar slutande med döden, svårigheter i urineringen eller af 

kväfning. Förklaringen af dessa fenom en , som man ka llar 

decomprimering, har framställts af Paul Bert. Han visar att 

då en gas är i kontakt med en vätska löser vätskan gasen 

tills mättning inträder. Då blodet passerar lun gorna är det i 

direkt beröriug med de n inandade luften och absorberar då 

under tryck i tilltagan de mängd kväfve och syre. Om det 

yttre trycket hastigt försvinner , St)tn det händer när en dykare 

fort går upp till ytan, sträfvar kväfvet att inuti kroppen gå 

bort fr ån blodet och bildar härigenom bl åso r, ty t rycket i vät

skan lir starkare än det y ttre trycket. Den hastiga decompri

merin gen kan medföra kväfniug, lamhet och till och med 

döden. 
Ett dödligt fall som den engelska rapporten omnämner 

skildras så: En dykare nedsteg på 44 meters djup sistlid ne 28 

november , det var en särskildt kraftig man, det tog 40 minu

ter för att nå bottnen hvarest han stannade 40 minuter och 

gick upp på 20 minuter. Han lyfte sig själf upp i båten och 

då man 'aftog kasken, skämtade ban med de andra männen, 

hvilka förklarade sig aldrig ha.fva se tt någon i bättre tillstånd. 
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Atta a nio minuter efteråt beklagade ban sig öfver magplågor 
och anhöll, att man hastigt skulle aftaga dykaredräkten, två 
sekunder efteråt bad han om medicin, därpå föll han till bot
ten af båten, hans hud blef blåaktig, hans andhämtning blef 
rosslande och femton minuter efter hans återkomst till ytan 
var han död. Vid obduktionen fann man de små kaviteterna 
i tarmkexet fulla af luft. 

Ett annat exempel: en japanes om trettio år arbetade på 
58 meters djup; omedelbart efter det han lämnat dykaredräkten 
blef han förlamad och dog efter tre daga!'. 

Kan man und vika faran, då den är känd? J a, svarar 
den engelska rapporten och det finnes två sätt härför. Det 
första består i att begränsa tiden under hvilken dykaren är 
underkastad ett högt tryck, det andra är att återvända till 
ytan mycket långsamt. Den första metoden är använd i många 
fall. Man omtalar särskildt en berömd dykare vid namn 
Alexander Lambert, bvilken nedsteg 33 gånger till ett djup af 
49 meter för · att berga guldtackor. Han dök två eller tre gån
ger om dagen och stannade ~O a 25 minuter under vattnet, 
tog 2 eller 3 minuter för nedstigandet och 4 eller 5 för upp
stigandet. Vid sin sista dykning stannade han 45 minuter 
under vattnet och en half timme efter sin uppstigning blef 
han fullkomligt förlamad i benen. Då den tid under hvilken 
man utsätter sig för ett högt tryck är begränsad till en kort 
period, hinner icke blodet och cellerna att bl1fva mättade mecl 
kväfve, hvarföre faran att blåsor skola bilda sig vid decom
pressionen är afhtgsnad. 

Det andra sättet har äfven många anhängare. Det har 
blifvit försökt af kommissionen, hvilken kommit till den slut
satsen att <ly karen kan nedstiga så hastigt som -trycket tillåter 
honom och uppstiga ungefär 9 meter i minuten och stanna en 
stund vid hvarje halt samt därunder göra rörelser med armar 
och ben. (Se anm. under tabellen, som sammanfattar de för
sök hvilka gjorts i England. Den innehåller de praktiska upp
lysningar som äro vunna vid försöken. Tabellen är en säker 
vägledare för gången af dykeriarbetet och kan göra stor nytta). 
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Om decompressionssymptomerna alltför hastigt inställa sig, 
måste man behandla dem. Det synes, och har erfarenbeten 
bekräftat det, som om illamåendet skulle försvinna om man 
utsätter sig för nytt tryck - med ett ord, dykaren måste åter
vända till djupet. För dylika fall har man på vissa fartyg 
anordnat ett hermetiskt tillslutet rum i bvilket decompression 
systematiskt kan utföras. . 

Vid sidan af dessa vetenskapliga rön, studerade kmms
sionen praktiskt dykaredräkten och bestämde att benbeklädna
den borde vara lindade för att hindra uppblåsning. Denna 
uppblåsning är . en mycket stor fara i händelse af ett oförut
sed t uppstigande till ytan, ty om hela dräkteu är uppsvälld 
kommer dykaren i horizontel ställning i vattenytan, ventilen 
på kasken stannar i vattnet och armarne blifva orörlig~ t~ll 
följd af den starka uppblåsningen . Sluthgen bar kommitten 
föreslagit borttagandet af all slags inre stomme i dykaredräkten, 
som utan tydliga fördelar har många olägenheter. 

Vi ha bärmed endast mycket kortfattadt relaterat den 
viktiga engelska rapporten, och beklaga att vi icke kunna göra 
det utförligare, ty rapporten är af största nytta för flottan och 
för alla dem som sysselsätta sig med dykning i dykaredräkt. 
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Meddelanden från främmande mariner~ 

Norge. 

P ersonal. Sedan fem nya kaptensplatser i 1908-1909 
års budget beviljats räknar N or ges sjöofficerskår fr ån den 20 
september 1909 en viceamiral, en kuuteramiral, 3 kommendö
rer, 14 kommendörkaptener, 50 kaptener , 5'2 premierlöjtnaiJ 
ter jämte de 3 distriktscheferna eller i allt 121 officerare. 

Danmark. 

Försvarskornrnissionen. Försvarskon1missionen bar till re-
geringen inkommit med fö lj ande plan för försvarets ordnande: 

l. Befästande af Belandsögruppen och hufvudstaden. 
2. Befästande af Fyen och Langelancl. 
3. Befästande af öarne och de inre farvattnen vid J ut

land i ock söder om Århusbukten. 
4. Bevakande genom annens försorg af Jutlands fast

landsgrälls och skyduande af hamnar och fjordar mot land
stigningar. 

II vad beträffar marinen har flertalet af kommission sleda
möterna röstat för att två eskadrar skulle bildas, en aktiv (-l 
kustpansariartyg, 40 undervattensbåtar, 24 torpedbåtar, 2 min
fartyg och 12 patrullbåtar) och en reserveskader till Köpen
hamus skydd . (2 kustförsvarspansarfartyg, 20 torped båtar och 
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'Undervattensbåtar äfvensom miufartyg). För att genomföra 
detta marinprogram skulle inalles edordras en sum rna af 9 
millioner kronor utöfver marinens årsbudget, under förutsätt
Ding att densamma höjdes med 1,400,000 kronor. 

Ryssland. 

Personal. En stor del förändringar bland den ryska ma
Tinens högre befälsposter hafva un der den senaste tiden ägt rum. 

Chefen för marinens genera lstab, konteramiral Brussiloff 
har utnämnts till yngre fla ggman i Baltiska t-lottan och efter
trädts af konteramiral Eberhardt med konteramiral Kujasj eff 
.som adjoiut. 

Konteramiral Boström hittills varande adjoint hos marin
ministern har nämnts till befälhafvare för sjöstridskrafter na i 
Svarta hafvet efter konteramiral Viren och erhållit till efter
trädare konteramiral Vojevodski . 

Sjökrigshögskolan . Af marinstaben har utarbetats bestäm
m elser för den nya sjökrigshögskolan. 

Högskolan skall bestå af en sjökrigsvetenskaplig hufvud
afdelning och tre specialafdelningar för hydrografi , maskinve
tenskap och skeppsbyggnad. Kurserna i hvarje afdelning pågå 
2 år och 7 månader. H ufvudafdelningen omfattar tre kurser , 
af hvilka de båda första afse ett studium af sjökrigsvetenska
perna i aUmänhet och den tredj e utgör en kompletteringskurs 
afsedel att bereda officerare för inträde i marinens generalstab. 
Ä fven de öfriga tre afdelningarna ä ro fördelade på tre kur
ser. Elevernas antal skall vara 75, hvaraf de båda första kur
serna i bufvudafdelniugen omfatta hvardera 20 och kursen för 
generalstaben 7. I den hydrografiska afdelningen intagas 7, i 
maskinafdelningen 15 och i skeppsbyggnadsardelningen 7 ele
ver . Inträde sker i hufvudafdelningen årligen och i special
.afdelningarna hvart tredje år, efter aflagda prof. 
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Materiel. Sedan duma och riksråd sta nnat i olika me
ning om beviljande af de 4 stora slagskeppen har regeringen 
tillämpat en paragraf i budgetsreglernentet, som säger att därest 
duma och r iksråd fatta olika beslut om budgetens storlek, så 
skall den budget, som är närmast lika den sist beviljade, gälla. 
I enligbet härmed har regeri ngen, enär den sista budgeten, 
som upptog tilläggsbevillning för kriget, och i följd lläraf var 
synnerligen stor, stadfäst riksrådets buogetsförslag och därmed 
de fyra slagskeppens byggande. Vid en tätlan om utförandet 
af dessa, hvarvid ej mindre än 51 förslag inkommit, har före
träde gifvits åt firman Blobm och Voss i Hamburg. Fartygen 
skola byggas på ryska varf och med ryska arbetare. Hufvud
bestyckningen skall u tgöras af tolf 30,5 cm:s kanoner, farten 
skall vara 211

/ 4 knop. Deplacementet säges skola blifva 21000 
tons. 

- Pamn rkryssa ren Rjurik, byggd hos Vickers i England · 
och kanon båt n me Si vntsch och Bob r byggda på N evskivarf
vet i Petersburg hafva uu mottagits af ryska marinen. 

- Undervattensbåten Drakon har löpt af stapeln 'och 
undervattensbåten Keta har utrangerats. 

Trådlös telefon. 'l'rådlös telefonförbindelse m ellan Kron
stadt och Petersb urg skall upprättas. 

Krigsöfningar. Under sommarmånaderna hafva af samt
liga Baltiska flottans aktiva stridskrafter utförts omfattande 
krigsöfuingar, för att utröna om kustförsvaret ute s l u tand e kun
·de anförtros torped- och undervattensfartyg. De anfallande 
fartygen leddes af konteramiral Reitzenstein och försvaret af 
konteramiral Schensnovitj. Öfningarna lära hafva visat att 
ett torped- och undervattensbåtsförsvar ej ensamt förmår skydda 
kusten, hvarför det snara byggandet af slagskeppseskadrar är 
nödvändi gt. Isynnerhet skola Undervattensbåtarne ofta hafva 
blifvit beskjutna, innan de hunnit sänka sig under vatten
..Ytan. 

'l'irlskrift i Sjöväsenclet. 25 
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Grundstötning. Kryssaren Oleg tillhöraude gardemarin

eskauern grundstötte den 10 oktober under mörker och disig 

luft vid Steinorts fyr 25' nord om Libau. Kryssaren står hårdt 

på grundet och alla försök att med marinens fartyg taga heune 

flott ha f va hittills misslyckats; två rum äro vattenfyllda. 

Tyskland. 

Personal. Storamiral Köster har blifvit vald till presi

dent i »Deutscller Flottenvereiu». 
- Till 860 i början af oktober lediga skeppsgossebeställ

ningar bafva ingått l ,344 anmälningar. 

Materiel. Enligt en engelsk uppgift skola den aktiva 

slagflottans eskadrar reorganiseras. 
Den första eskadern skulle utgöras af följande slagskepp; 

två af »Deutschland »·klassen, Schlesien och Hannover, fyra af 

;o; Wittelsbach•-klassen, Wittelsbach, Wettin, Lotbringen och 

Mecklenburg och två af >Kaiser>-klassen. 

Den andra eskadern skulle bildas af tre af »Deutschland»

klasseu, Deutschland, Pommern och Schleswig-Holstein och fem 

af »Brauuscbweig»-klassen. 
- Från och med l oktober skola jagareflottiljerna for

meras på följande sätt: två öfningsfiottiljer, två manöverflot

tiljer och en reservflottilj, tillsammans 55 fartyg. Afsikten är 

att 5å småningom öka antalet till 99, då nio fiottiljer, 3 skol·, 

3 manöver- och 3 reservflottiljer skola bildas. 

-- Det nya slagskeppet Ersatz Sacbsen löpte den l juli 

af stapeln i Bremen och dess systerfartyg Ersatz Wtirtenberg 

den 26 september i Stettin. Det förra har erhållit namnet 

Westfalen och det senare Rhein land. Bestyckning på dessa 

fartyg äfvensom å slagskeppet Nassau, af samma typ som de 

sistnämnda, tros med bestämdhet skola blifva tolf 28 cm . och 

tolf 17 cm. kanoner. 
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- De på 1908 års stat beviljade slagskeppen Ersatz 01· 

denbur?, Ersatr. B_eowulf och Ersatz Siegfried skola byggas på 

respeldtve KeJSerltga varfvet i Wilhelmshaveu, Weservarfvet 
och Howaldtswerke. 

- Den stora kryssaren F., till hvilken kölen i mars 

sträcktes på Blohms och Voss' varf i Hamburg blir världens 

största kryssare. Den kommer att få ett deplacement af 20000 

ton. Farten skall blifva 25 knop och hufvudbestvcknino·en nt-
" . b 

göras af sexton 28 cm:s kanoner. Det förljudes att kryssaren 

G. skall mäta 22000 tons. 

-· De små kryssame Ersatz Sperber och Ersatz Schwalbe 

skola byggas på resp. Kejserliga varfvet i Kiel och German ia
varfvet. 

- Den sista jagaren V 150 af serien V 150-V 161 sjö-
sattes den 12 september. · 

-- De tolf nybeviljade jagarne skola hafva ett deplace

ment af 616 tons. De skola förses med turbinmaskmer af

sedda att kunna gifva en fart af 30 knop. 

- Den i augusti sjösatta undervattensbåten U 2 har ett 

deplacement af 300 tons mot 240 på U l. Det förljudes att 

på de följande Undervattensbåtarne tontalet ytterligare skall 
ökas. 

- Skolfartygen Stein och Sophie hafva strukits från far
tygslistan. 

Kr·igsöfningar. I de stora höstmanövrema, hvilka ägde 

rum i början af september, deltogo förutom aktiva slagtiotian 

och jagaretlottiljema äfven de båda minsvepningselivisionerna 

samt fartygen KurfUrst Friedrich Wilhelm, Ägir, Frithjof, 

Nautilus, Albatross och Zieten. l~rigsöfuingen började med 

en genomfart af Kaiser \Vilhelmskanalen och fortsatte sedan i 

Nordsjön. Vädret var stormigt och ogynnsamt. Förutom 

några kollissianer mellan torpedfartyg inträffade inga olycks
händelser. 
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England. 

Personal. Viceamiral Drury, högste befälharvare för Me

clelbafstlottan har blifvit utnämnd till stationsbefälhafvare i 

Chatam och skall efterträdas af högste befälhatvaren !'ör Atlan

terflottan viceamiral Curzon-Howe, hvilken åter i sin tur afiö

ses nf viceaminden prins Ludvig af Battenberg. 

Materiel. Slagskeppet S:t Vi ncent, af förbättrad Dread

nought-typ, löpte den 10 september af stapeln i Portsmoutb. 

- D en nybeviljade pansarkryssaren af förbättrad Iuvin

cible-typ skall byggas i Devonport. Det nya slagskeppet, som 

skall benämnas. Vanguard, bygges i Portsmouth. 

- Pansardäckskryssaren Andromache skall ändras till 

minfartyg. 

- Turbinjagaren Swift har under en förberedande prof

tur gjort 38 knop och därmed kvalificerat sig som världens 

snabbaste örlogsfartyg. 

- I stället för de båda sänkta jagarna Tiger och Gala 

hafva inköpts tvänne på spekulation hos firman Palmer and 

C:o i Jarrow byggda 31 knops turbiujagare. Priset är 70,000 

pund sterling för hvarje. 

- Torpedbåten 99, hvilken i juni 1907 vid en kollission 

skars i två delar och sedermera upptogs, är nu efter genom

gången reparation åter färdig att träda i tjänst. 

- Undervattensbåten C 17 löpte den 13 augusti af sta

peln. Den deplacerar i undervattensläge 313 tons och skall 

med 600 hästkrafter i ytläge göra en fart af 13 knop. Ma

skinerna drifvas med gasolin. C 18 af samma typ sjösattes 

den 12 oktober. 

- I »Naval och Military Record» finnas följande upp

gifter öfver de engelska undervattensbåtarna: 
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Sta pelsatta ............... 1901 1903 Hl04 1904 1905 1906 
Antal ..................... 5 4 10 11 30 l 
De p l. i engelska tons 120 180 204 013 313 '? 
Längd i fot ............ 63 100 100 136 J 35 150 
Hästkrafter ············ 190 500 560 600 600 850 
Fart i knop ............ 8 11 11,5 13 13 16 

Artille1·i. De nya slagskeppen af S:t Vincent-klassen skola 

hafva följand e ammunitionsutredning: 

1) för tio 30,5 cm:s kanonor 800 skott (hva rat' 160 pan-

sm·granater, 160 lydditgranater och 480 vanliga granater); 

2) för tjugo 10,5 cm:s kanoner 150 skott per b varje; 

3) för en 7,6 cm:s kanon 240 granatkartescher; 

4) för fem maskingevär 5,000 skott per h varje; 

5) för tre torpedtuber (två 45 cm:s, en 35 cm:s) fjorton 

och sex torpeder. 

- På pansarkryf'saren Good Hope, amiral sir Percy 

Scotts flaggskepp i l:sta kryssareskadern, hafva installerats 

apparater för eldledningen, hvilka skola pröfvas vid slagflot

tans nästa stridsskjutning. Detaljerna af denna apparat, af 

hvilken man väntar lysande resultat, hemlighållas på det 

strängaste. 

Torpedväsen. Enligt af amiralitetet afgifnu nya bestäm

melser skola hädanefter alla jagare och torpedbåtar iurättas så

väl för kol- som olje-eldning. 

- Innan de till chefer på torpedfartyg nämnda office

rarne mottaga sina fartyg skola de undergå en pröfning såväl 

i torpedens handbafvande som i skjutning med torpeder. 

- För prisskjutning med torpeder hah·a uppgjorts följande 

bestämmelser: 

För den årliga prisskjutningen med torpeder skall afses 

1 pund sterling per båt. 

För första året har man att välja på följande tre upp

gifter: 

l. En scout bogserar med en 100 famnars kabel två 200 

fot från hvarandra belägna märkebojar med en bastighet af 



-362-

10 till 15 knop. Den skjutaune båten styr rätt förifrån med 

15-20 knops fart och skall inkommen på 2000 yards afstånd 

manövrera sig i skottläge och inom 4 minnter skjuta två skott 

utan att därvid komma scouten närmare än 600 yards. H varje 

träff räknas för en point. 

2. På ~00 yards afstånd från h varandra förankras två 

rader bojar. En scout bogserar ett 200 fot långt mål med en 

100 famnars lång kabel utefter den ena bojraden med 10 till 

16 knops fart. Den skjutande båten styr utefter den andra 

bojJa·1en med kontrakurs och 16 till 20 knops fart. Den främ

sta tuben står riktad tvärs den aktra lO grader akterligt. Tor

pederna skola vara inställda på l 000 yards och 8 fots djup. 

Träffar i den 100 fot breda mi<Hen af målet gälla 2 points, 

de öfriga l points. 

3. Företrädesvis afsedt för jagare. Två måi bogseras 

på ett afstånd af 200 famnar med obekant fart, icke större än 

16 knop. På det första målet skall skjutas med tub riktad 

högst 30° för om tvärs, på det andra målet med en tub rik

tad högst 30° akter om tvärs . Torpederna skola inställas på 

1800 yards och l O fots djup. 
- Alla torpeder skola hädanefter inrättas för skjutning 

såväl från torpedfartygs- som andra fartygs tuber. 

- Till följd af olyckshändelserna sistlidne vår vid tor

pedanfaH skola torpedfartygen, då de gira för att afge skott, 

tända sina lanternor. 

Trådlös telegrafi m. m. U n der sommarens stora manöver 

har den på amiralitetsbyggnaden i London inrättade starka 

trådlösa telegrafstationen, afsedd för kommunikation med ute

varande fartyg , med stor framgång pröfvats. Äfven i Malta 

skall inrättas en dylik station. 

- Försök hafva gjorts med drakar för observationstjänst. 

På jagaren Zepbyr uppsläpptes tre drakar, den undre bärande 

en man i telefonförbinO.else med däck. En höjd af 2000 fot 

uppnåddes. Experimenten lära hafva varit lyckade. 
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Flottans förläggning. Enligt förljudande skall i början 

af nästa år en ändring äga rum i flottans förläggning. I 

Kanalftottan, som för närvarande består af 14 slagskepp och 

6 pansarkryssare, ämnar man förminska slagskeppens antal. 

De från Kanaltlottan tagna slagskeppen jämte en del andra 

fartyg skola bilda en ny eskader, som antagligen kommer att 

benämnas Nordeskadern och skall stationeras på Skottlands 

nordkust Bas blir till en början Cromarthy Firtb, sedermera 

Rosytb. Nordeskadern säges skola innefatta 4 slagskepp och 

4 pansarkryssare. En fiende som söker utgå ur Nordsjön kom

mer efter denna eskaders bildande att påträffa starka sjöstrids

krafter, hvilken väg han än väljer. 

Bskaderöfningar. I de stora manövrarne i Nordsjön un

der amiralen lord Charles Beresfords befäl deltoga förutom 

den sjögående Kanaltlottan och en· del fartyg af Atlanterrlottan 

äfven Hemflottan och uågra fartyg af reservflottan. Hemtlot

tans och reservtlottans fartyg mobiliserades synnerligen raskt 

i början af juli. Förutom den aktiva personalen beböfne en

dast användas ett fåtal marininfanteri och N a val Volunteers. 

I allt torde lord Beresford hafva haft under sitt befäl: 29 slag

skepp, 23 pansarkryssare, 28 kryesare, 8 scouts, 8 torpedkanon

båtar, 112 jagare, 12 trängfartyg, 18 torpedbåtar och 27 un

dervattensbåtar, summa 266 fartyg. Befälet fördes under amiral 

Beresford af 9 tlaggmän och l commodore. Besättningarne 

räknade omkring 68,000 man. Då dessa manövrar omgifvits 

med stor hemlighetsfullhet har föga om dem blifvit bekant. 

Efter en del taktiska öfningar i mindre förband ägde under 

tiden 12-23 juli kombinerade strategiska manövrar rum, af

sedda att klargöra, huruvida den nuvarande Hemtlottan vore 

i stånd att försvara Englands ostkust mot en svagare fientlig 

flotta (Kanalfiottan). Hemflottan hade sin bas i Firth of Forth. 

Kanalflottan stödde sig på norska kusten. Resultatet af ma

növrarna är ej kändt, men lära befälbahrama för såväl den 

försvarande som anfallande flottan fått mottaga lyckönskningar 

af amiralitetet. 
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Haverier. På undervattensbåten A 9 ägde den 14 jul:i 
ett svårare olyckstillbud rum. De båda i styrtornet befintliga 
officerarne märkte en stark gasolinlukt. På förfrågan till ma
skinrummet om anledningen erhölls intet svar, enär hela be
sättningen fallit i vanmakt. Afven officerarne svimmade af 

c ' 

dock först sedan de lyckats afstänga den läckande ledningen 
till gasolin tanken, hvarigenom maskinerna stoppades. Den kon
vojerande kryssaren Aeolus, som märkte att A 9 sackade efter, 
satte ut båt och ombord på kryssaren lyckades man sedermera 
återkalla samtliga af besättningen till medvetande. 

- Kryssaren Gladistor, hvilken i april kolliderade med 
postångaren S:t Paul och sjönk, har efter flera misslyckade 
bergningsförsök den 3 oktober införts till Portsmouth. 

· - Enligt en nyligen utkommen parlamentsberättelse har 
i engelska marinen under tiden l januari 1901 till 27 maj 1908 
inträffat 442 olyckshändelser med fartyg. 16 fartyg hafva 
totalt gått under. Ursprungliga kostnaden för de totalt för
lorade fartygen uppgår till 1,961,974 pund sterling. 

På regeringens varf hafva under åren 1901-06 repa
rerats 218 fartyg och på andra varf 60. 

Frankrike. 

Budget. För nyanskaffning af gniststationer, artilleri och 
ammunition m. m. har parlamentet beviljat ett tillägg af om
kring 5 millioner francs i 1908 års budget. 

De viktigaste posterna äro: 
uppsättande af 49 gniststationer på fartyg, därvid pan

sarkryssaren Klebers förbättrade apparat kommer att tjäna så
som mönster. Med denna apparat underhölls förbindelse mel
lan Paris och Casa-blanca; 

ersättande af 378,000 kg. krut, kasseradt på grund af 
Jena-olyckan samt kompletterande af de nya slagskeppens och 
kryssames krutförråd; 

anskaffande af kikarsikten m. m . 
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Materiel. De sedan 1906 stapelsatta jagarne hafva för
utom tvänne däckstuber äfven en fast inbyggd stäftub. Denna 
placering af tuberna skall äfven bibehållas på de nybeviliade 
600 tons jagarna. Fackpressen synes emellertid i allmänhet 
icke vara nöjd med stäftuben och påpekar svårigheten af 
manövern för afgifvande af stäfskott, samt den stora tyngd 
ökning, som en stäftub niedför. I stället förordas de engelska 
och tyska jagames höga och lätta stäfvar. 

.A?'tilleriskjutningar. De med stor spänning motsedda 
prisskjutningarna i Medelhafsflottan hafva nu ägt rum. Som 
mål tjänstgjorde det gamla kustförsvarspansarfartyget Tem
pete, som genom öfverhyggnader af trä höjts, så att målet 
som var 66 meter långt erhöll en höjd af 8 meter. Framför 
nämnda öfverbyggnad hade spännts ett ståltrådsnät för att 
bättre kunna bestämma träffarna. För skjutningen hade föl
jande bestäGJmelser utgifvits. Begynnelseafstånd för de med 
19 cm. kanoner bestyckade slagskeppen 7 600 meter, för pau
sarkryssame 6600 meter, för andra eskaderns slagskepp 6000 
meter. Tid fnr afgifvande af eld vid det första passerandet 
fyra minuter, vid det andra två minuter. Det skjutande far
tyget gick i kölvattnet efter ett ledarefartyg. Kurs , fart ocb 
begynnelseafstånd skulle vara okändt för vederbörande artille
riofficer. Arven nattskjutning ägde rum med det lätta a.rtille
riet, hvarvid ledarfartyget gaf en hornsignal då det skjutande 
fartyget fick börja belysa målet. Två minuter efter denna 
signal skulle elden upphöra. Jagarne sköto på dagen med 20 
knops fart under gång mot målet. Slagskeppet Demoeratie 
hade bästa träffresultatet med 41 träffar . I allmänbet sköto 
de nya med 19 cm. kanoner bestyckade slagskeppen bättre än 
de äldre. I förhållande till 1907 års prisskjutning hade skjut
hastigheten ökats, men träffprocenten nedgått. Det senare 
torde bero på skärpta bestämmelser för skjutningen. 

I nordeskadern hafva pansarkryssarna »Dupctit Tbours» 
och »Marseillaise>> haft en skjutning mot kustförsvarspansar
fartyget »Tonerre:.> . Skjutningen ägde rum på afstånd ej un-
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derstigande 6000 meter och med 15 knops fart. Omkring 20 
procent träffar erhöllos. 

Äfven kustartilleriet har utfört intressanta skjutningar 
mot det gamla slagskeppet Amiral Duperre. Skjutningen före
togs med 24 cm. kanoner. . Tre skott träffade akterstäfven och 
sex öfverbyggnaden och anställde stor förödelse. Man använde 
Bn ny projektil P (konstruerad af general Perruchon), försedd 
med 2 kg. laddning af det nya sprängämnet kresyt. Fartyget 
sjönk under skjutöfningen tillföljd af pannexplosion. Sedan 
det upptagits skola skjutförsöken fortsättas med full spräng
laddni:Jg af 40'-·) kg. kresyt. 

Olyckshändelser. Den i Algier stationerade torpedbåten 
191 har under en nattmanöver gått på land och totalt förlo
rats. En man drunknade. 

- Under en prisskjutning med torpeder mot kustför
svarspansarfartyget Indomptable träffade en torped babords 
propeller, hvarigenom luftkärlet exploderade, och Indomptable 
erhöll en läcka i styrrummet, hvilket fylldes med vatten. 
Fartyget har dockats. 

-- Den 12 augusti ägde en svår olyckshändelse rum på 
artilleriskolfartyget Coouronne. Vid skjutning med en 16 cm. 
ss. kanon exploderade under det kammaren stängdes laddnin
gen i kanonen jämte två bakom denna liggande laddningar, 
därvid 9 man dödades och 18 sårades. Som orsak augifves 
bakfiamma eller explosion af tändröret genom stöten vid kam
marskrufvens stängning. Ytterligare ett liknande olycksl'all ägde 
den 22 september rum å artilleriskolfartyget Latouche-Treville. 
Vid en laddad 19 cm. kanon gafs order att öppna mekanis
men. Uneler kammarskrufvens öppnande exploderade ladd
ningen. Torntaket slungades upp i luften och 13 man döda
cles och 2 sårades. Det stora antalet dödade och sårade för
klaras cläraf, att ett ombyte af kanonbetjäningar böll på att 
verkställas. En kommission är tillsatt för att utröna orsaken 

i:·) Uppgiften hämtad ur Marine-Rundschau, aktaherhäftet 1908. 
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till explosionen . Vid båda här ofvau omtalade oclyckstillfäl
len användes det från J ena-olyckan illa beryktade B-krutet. 

Österrike. 

Materiel. Den 30 se p tern ber löpte den första af de tre 
14600 tons slagskeppen »Erzherzog Ferdinand Franz)) af sta
peln i Triest. 

- Den första af de 10 i Fiume under byggnad varande 
jagn.rna »Triton:» har vid sin proftur uppnått 26,4 knops fart 
(kontrakterad fart 25,5). 

Örlogshamn. En ny bas för österrikiska flottan skall upp
rättas i Sabioncelloviken i Dalmatien. Befästningar skola an
läggas och en 8 meters djup genomfart genom ett näs skall 
upptagas . 

Italien. 

Materiel. De år 1888-18\H sjösatta slagskeppen Re 
U m berto, Sicilia och Sardegna skola våren 1909 utgå ur eska
dern och användas såsom skolfartyg och för hamnförsvar. I 
stället skall bildas en ny eskaderdivision bestående af slag
skeppen Regina Elena, Vittorio Emanuele och Napoli. 

- U n der nästa år ämnar man påbörja byggandet af en 
serie minfartyg, afsedda att ersätta de nuvarande, h vilka skola 
utrangeras. 

Sjökrigshögslwla.. Den nya sjökrigshögskolan i Spezia har 
den 8 september öppnats. 
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Förenta Staterna. 

» Two Ocean standard». I den amerikanska pressen har 
man på den senare tiden börjat att litiigt komm entera den 
s. k. »Two Ocean standard», mellan hvilken och den engelska 
lltwo Power standard» jämförelser anställdes. I synnerbet de 
västra staterna synas vara missnöjda med att flottan i lmfvud
sak skall förläggas till Ostkusten. I allmänbet tyckes man 
också hålla före , och denna åsikt har äfven framb ållits af ma
rinstatssekreteraren Metcalf, att bränne lika starka flottor böra 
finnas på de båda kusterna. Minst 16 slagskepp anses därvid 
böra ingå i hvarje flotta. Amerikanarna äro icke långt ifrån 
uppnåendet af ett sådant mål. Låter man de för tillfället i 
Stilla Oceanen befintliga 16 slagskeppen och 11 pan sarkrys
sarue kvarblih'a på Amerikas västkust, så skulle det oaktadt 
om man räkuar de under byggnad varande och beviljade far
tygen, om få år i Atlantiska oceanen finnas 16 slagskepp och 
4 pansarkryssare. 

Materiel. De tre nya scouts, » Birrningham », försedd med 
kolfmaskiner, »Chesten med Parsonsturbiner ocl;l »Salem» med 
Curtisturbiner, hvilka vid sina leveransprofturer uppnått resp. 
24,a, 26,5 och 25,9 knops fart skola ytterligare företaga en 
proftur för jämförande kolprof. Denna skall utföras från New
york till Azorerna och tillbaka. På utresan skall hela vägen 
22 knops fart ln1llas . På återvägen skola efter hvarandra hål
las farter af resp. 20, 15 och 12 knop. 

- D e nybeviljade jagarne skola erh ålla. 740 tons depla
cement., förses med olj eeldning och göra 29,5 knops fart. 

- Under den senare tiden hafva upprepade pannhave
rier genom rörspräng-ning in träfra t , h varvid en mängd män
niskor dödats eller sårats. Sådant har inträffat på pansarkrys
saren Tennessee, hvarvid 7 man dödades och 6 svårt sårades, 
på monitoren N evad a då l man dödad es under det två svårt 
brändes samt på slagskeppet Kentucky d.är 6 man erhöllosvåra 
skador. 
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- De nya gallermasterna, som skola uppställas på alla 
nya och så vidt rletta låter sig göra äfven på de ttldre slag
skeppen, erhålla en höjd öfver vattnet af 36,5 meter samt öfver 
däck af 27,4 meter. De skola på lamplig höjd förses merl en 
märs med 3 kvadratmeters yta afsedd för en eldledningssta
tion . Man ämnar uppställa två sådana master å hvarje far
tyg. Men som mastema !J afva en bas med 7,a meters d ia me
ter, så måste man på en stor del äldre fartyg nöja sig med 

en stridsmast. 

Skjutförsök. Om artilleri- och torpedskjutningsförsöken 
mot monitoren »Florida» har följande bekantgjorts. 

Vid artilleriskjutning stannade r,befen, en officer och 20 
man om bord under pam<nd~lck, då man antog att fartyge t ej 
skulle sänkas. En kanon hade uttagits ur främre tornet och 
ersatts med en äldre dylik. Akterut had e uppsatts en galler
mast med märs och däri befintlig eldledningsstation. Galler
masten , som var 3,7 m eter i genomskärning upptill och 7,6 
meter vid basen, bestod a f 48 stycken 5 a 6 cm. tjocka stål
rör . Masten var 29 meter hög och vägde 17 tons. Träfigu
rer hade utställts, två i märsen, två på kommandobryggan, 
två på torntaket och en vid ena kammarskrufven i tornet; 
samtliga figurer voro försedda. med apparater för mätande af 
skakningen å desa mma. Skjutningen utfördes från monitoren 
Arkansas. JUståndet tros ba[va varit 350 meter. En 30,5 cm. 
Dunnitgranat (afskjuten med reducerad laddning - motsva
rande 6000 meters afstånd -) träffade bestämd pansarplåt, 
fastgjord utanpå tornet, llvilken sp li ttrade'3, men tornväggen 

genomsloO'S icke träfieurerna såväl i som ofvanpå tornet voro 
b ' ~ 

icke skadade och alla apparater för tornets betjänande voro i 
brukbart skick. Som ladilningen icke bringades till ful lstän
ständiO' exr)losion torde detta försök vara ganska värdelöst. 

b 

Mot stridsmasten afsköts en 30,5 cm:s och sex 10 cm s grana-
ter. Dessa skadade visserligen masten på flera ställen genom 
sina sprängstycken i så måtto, att ett antal rör genomsl~gos, 
men masten förblef stående och Iedningarne till eldledmngs
stationen utom talröret voro hela. 



-370-

Vid torpedförsöket befunno sig officerame i kajutan och 
en del manskap akterut i öfverbyggnaden. Torpeden, som in
nehöll 104 kg. bomullskrut, afsköts på 122 meterf' afstånd och 
fick, för att träffa rätt punkt, följa en lina. Målet var en sär
skildt inrättad afdelning mellan pann- och dynamorummet. 
Explosionen åstadkom ett äggformad t hål, 1,5 X 2,1 meter, med 
en ett par meter längre gående spricka. Pann- och dynamo
rum förblefvo torra och oskadade, likaledes maskinerna samt 
ångrören, som stodo under normalt tryck. Genom en läck
täture kunde fartyget hållas flytande, tills dess det dockats . 
Skjutningen säges skola hafva visat att en lämplig bottenkon
struktion ger tillräckligt skydd mot torpedträffar, ehuru i det.ta 
fall föru~om skeppssidan äfven dörreu till en närliggande af
delning sprungit läck. 

- Om Davistorpeden och därmed anställda försök har 
följande offentliggjorts. 

Torpeden är af vanlig konstruktion, inuti försedd med 
ett slags kanonrör af lätt metall. Principen synes vara att då 
målet träffas, genom en i torpedspetsen anbrakt pistol, kanon
skottet af:lossa3, hvarpå projektilens sprängladdning genom ett 
tidrör bringas till explosion inuti målet. Vid ett af försöken 
användes en 20,3 cm:s granat om 99 kg:s vikt med 16,8 kg. 
Jorisansladdning, afskjuten med 4 kg. krutladdning. Resultatet 
säges skola hafva blifvit, att torpeden trängde igenom ett mål, 
som representerade ett fartygs- iuner- och ytterbotten jämte 
tre därunder liggande skott. Vid ett annat försök med en 15 
cm:s projektil skall denna hafva genomslagit ett torpeclnfH och 
ett 20 fot därifrån beläget mål framställande ett skott. Tor
pederna kunna användas intill 1500 meter. Regeringen lär 
hafva beställt två torpeder för fortsättande af de lyckade för
söken. 
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Japan. 

Enligt uppgift i pressen skall det nya byggnadsprogram

met omfatta: 
4 slagskepp om 20 800 tons, 20 knops fart och en be-

styckning af tolf (fjorton) 30,5 cm:s, aderton (tolf) 15 cm:s och 
toll: 10 cm:s kanoner; 

5 pansarkryssare af 18 500 tons deplacement, 25 knops 
fart och en bestyckning af sex 30,5 cm:s, fjorton 15 cm s och 
tio 12 cm:s kanoner; 

2 pansardäckskryssare af 4800 tons deplacemeut och 2& 

knops fart; 
4 jagare med 790 tons deplacement och 26 knops fart. 

(.Afslt~trtclt 20/Io 08.) 
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Litteratur. 

Die grossen Segelschiffe. lhre Entwickelung und Zukunft, 
af W. Laas, professor vid Kungl. Tekniska Högskolan i Ber

lin, utgifven på Julius Springers förlag i Berlin. Pris 6 mark. 

Detta arbete är en ny utvidgad upplaga af ett i Jnbrbuch 

der Scbiffbautechnisehen Gesellschaft 1907 publiceradt före
drag. 

Den under de senaste tjugo åren utkomna skeppsbygg

nadslitteraturen bar hufvudsakligen rört sig om ångfartyg. 

Hafva någon gång segelfartyg behandlats, har det mera skett 

i förbigående eller som en hi.:;torisk inledning. De hafva oftast 

ansetts utan betydelse såsom tillbörande en snart svunnen tid. 

Därför är det med intresse man möter en författare, som har 

en annan syn på tingen och ej kör i de gamla hjulspåren utan 

visar hvilka stora utvecklingsmöjligbeter dessa fartyg kunna 
få, rätt konstruerade och handllafda. 

Professor Laas beskrifver först de olika segelfartygens 

utveckling sedan förra århundradets mic1t, och bvilka typer, 

som utvecklats i de större ledande kulturländernas seo·eltlottor . ;::, . 
Af stort intresse är kapitlet om de nyaste stora tyska 4- a 5-

mastade barkskeppen och fullriggarne, deras moderna inrätt

ningar i rundhult och rigg och alla arbetsbespnrande metoder 

vid fartygens manövrerande. Förf. påvisar den utveckling se

gelfartygstekniken nått under de senaste åren särskild t 1:örande 

detaljerna, såsom spesielit konstruerade ängvinsebar för bras

sar och fall, diverse riggdetaljer, vattenballasttankar m. m. 
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Därpå öfvergår ban till den kanske viktigaste delen af 

a rbetet, nämligen hvilka segelfartygstyper han anser hafva 

framtiden för sig i konkurrensen med ångfartygen. De min

dre seglande fartygen för kustfart och kortare trader (fartyg 

mätande mindre än omkring 2 000 brutto registertons) anser 

han dömda att föra ett tynande lif, som endast kommer att 

uppehållas genom statssubventioner eller andra konstla2e me

del. Däremot förfäktar han och styrker sin åsikt med talrika 

från den tyska handeistlottan hämtade statistiska uppgifter, att 

de stora segelskeppen i fraktfart på långa trader ej blott kunna 

framgångsrikt täfla med ångfartygen utan äfven delvis öfver

träffa dem. För detta ändarnål måste segelfartygen förses med 

auxiliärmaskiner för att framdrifva dem öfver de stora bafvens 

stiltjebälten, och kunna de då göra mycket regelbundna turer. 

Ångmaskinen finner ban olämplig härför, enär den kräfver för 

stort utrymme och för dyrbar personal för de jämförelsevis 

korta perioder den kan beräknas tagas i anspråk. Endast ex

plosionsmotorer böra kom ma i fråga, då de lätt kunna sättas 

i gång, kräfva ringa utrymme och vikt samt böra kunna nöj

aktigt betjänas af några specialutbildade bland däcksfolket. 

Boken rekommenderas till hvarje vän af sjöfart och väc

ker det lifligaste intresse genom sina originella uppslag, hvil

kas riktighet så öfvertygande bevisas med klara statistiska 

tabeller. 
T. K. 

Sjökrigshändelserna under rysk-japanska kriget af N. L. 

Klado, del I. Öfversättning af H. Elliot. Marinlitteraturföre

ningens förlag. Pris kr. 2: 50. 
Det är med stor tillfredsställelse vi bänned anmäla detta 

arbete, som nog för flertalet af våra läsare redan är bekant; 

men genom att det nu blifvit förenadt med svenska litteratu

ren, kan det lättare blifva läst icke blott af fackmännen utan 

äfven af vidare krets::tr. 
Med föreliggande öfversättning är särskildt det intresset 

förbundet att däruti är medtaget såsom tillägg de delar som 

blifvit strykna af ryska censuren. Öfversättningen innehåller 
Tidskrift i Sjöväsendet. 26 
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såsom företal ett bref från författaren, hvaruti han med smick
rande omdöme af vår sjöofficerskär nämner: »Det skulle glädja 
mig mycket om någon svensk officer ville yttra sig om min 
uppsats och uttala sin åsikt om slutledningame däruti.» 

Som redaktionen hoppas att författarens häruti uttalade 
önskan ej måtte komma på skam och att vår tidskrift måtte 
blifva satt i tillfälle att publicera uttalade omdömen, vilja vi 
härnied endast rekommendera boken till studium. 

Kungl. sjökrigsskolan 1867-1907. Biografiska anteckningar 
af August Hafström. 

l\1ed föreliggande arbete, säger författaren i sitt förord, 
har han velat ge uttryck åt sitt lefvande intresse för ett va
pen, hvars framgång och tidsenliga utveckling alltid legat ho
nom varmt om hjärtat. 

Det är också främst i denna belysning som ifrågavaran
de arbete härmed anmäles för tidskriftens läsare. Ett steg
radt intresse för flottans verksamhet kan noo- sr)åras litet här • b 

och hvar i landet, i första hand tack vare det upplysnings-
arbete, som under senaste åren utöfvats såväl af enskilda som 
af de båda föreningarna Sveriges Flotta och Kvinnoförbundet 
för S>Jeriges sjöförsvar. Men sällan har detta intresse tagit 
sig uttryck i sådan form, att från lekmannahåll - om ett så
dant ord må användas - ett ufsevärdt och såsom utan tvif
vel här torde blifva fallet, delvis ekonomiskt betungande ar· 
bete nedlagts på belysaode af ett ämne, som bör vara ägnadt 
att med intresse omfattas af eu stor del af marinens personal, 
alldeles oafsedt dess värde som personhistoriskt alster. 

Efter en historik om sjökrigsskolans uppkomst och ut
veckling intill nuvarande tid, då efter allt att döma ett nytt 
skede i sjöofficersutbildningen står för dörren, vidtager den 
biografiska delen af arbetet, upptagande i olika kapitel chefer, 
kadettofficerare, lärare i militära ämnen, lärare i icke militära 
ämnen, läkare och redogörare, kadetter, öfverflyttade från krigs 
skolan å Carlberg till sjökrigsskolan 1868, elever och kadetter 
1867-1907. 
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Frånsedt flaggmunsgradeu, återfinnes 5ålunda förteckning 
med biografiska nnteckuingar icke blott öfver hela svenska 
sjöofficerskåren utan jämväl 0fver dom, som vunuit inträd e i 
sjökrigsskolan, men efter längre eller kortare tid öfvergått till 
annan verksamhet. 

För mången skall <let säkerligen erbjuda stort intresse 
att taga del af »hvad det blifvit af» den eller den forne kam
raten, vare sig han nu bekläder annat ämbete i statens tjänst 
eller i främmande land efter växlande öden brutit sig en ny 
Jefnadsbana. 

Såsom bilagor äro upptagna samtliga kadett- och aspi-
rantfartyg med därå kommenderade officerare åren l 868--
1907, innehufvarne af de olika kårnumren 1867-1907, stipeu
cliofonder vid kungl. sjökrigsskolan samt förteckning å författ
ningar rörande kungl. sjökrigsskolan 1867- -1907. 

Arbetet är tillägnad minnet åt framlidne kommendörkap
tenen R Nissen, för bvnrs forna kamruter och elever välkända 
drag pryda bokens första sida. S. B. S. 
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Innehåll i åtskilliga maritima och krigsvetenskapliga 
tidskrifter 1908. 

Artilleri och handvapen. 

Le tir eonv01·gent .................................. .. 
Les projectiles a hauts explosifs ............. .. 
No tes on Rifle Shooting .......................... . 
Spotting and Rang·e-Finding· .................... . 
Några ord om vårt fältartilleris skjutning 

och taktiska användning ....................... . 
Qm rokfl·it kl·udt ........................... ........... . 
Gunlayers' test 1907 ................................ . 
Den nuvarande fältartillerimaterielen ........ . 
Kulsprutefrågans lösning i Österrike-Ungern. 
Uber Gefeehtdistanzen ........................ : .... . 
Öber die Ventilation und Kii.hlung der Mu-

nitionsräume an Bord der Krigsschiffe ... 
Die Schiess- und Torpedoversuche auf den 

nordamerikanischen Monitor ·Florida• .. . 
Tirs d'exercices et tirs de combat ........... . 
Fältartilleriets taktik ................................ . 
Les experiences de tir contre L 'J ena ........ . 

strategi och taktik. 

Die italienisohen Seemanöver im Jahre 1907. 
L'Australie et la strategic navale dans le 

Pacifique ............................................ . 
The nation's defense- the offensive fleet. 

How sh all we prepare i t for battle ......... 
The fight for the Imitial Position. A study 

in Naval Tactics ................................... . 
The Strategie Importance of the Naval Base 

of Key W est, and its Strategic Lines of 
Force .................................................. . 

Seetaktische Fragen in amerikanischen Be-
leuchtung ............................................ . 

Till frågan om den taktiska samverkan i Hllt. 
Les Grandes Manmvres combinees italiennes. 

M. d. l. F. N:o 20, sid. l. 
M. d. l. F. N:o 2 1, sid. l. 
P. U. S. N. I., sid. G-±7. 
P. U. S. N. I., sid. Go5. 

I. M., sid. 293. 
D. T. f. S., sid. 4GI. 
N. T. f. S., sid. 215. 
A. T., sid. 203. 
A. T , sid. 218. 
M. G. S., sid. 833. 

M. G. S , sid. 900. 

M. G. S., sid. 905. 
M. d. l. F. N:o 36, sid. l. 
K. V. A. H., sid. 247. 
Y., sid. 561. 

M. G. S., sid. 471. 

R. M., sid. 340. 

P. U. S. N. I., sid. 393. 

P. U. S. N. L, sid. 581. 

P. U. S. N. I., sid. 605. 

M. R., sid. 1006. 
K. V. A. H., sid. 273. 
Y., sid. 577. 
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sjökrigshistoria m. m. 

Brief einer Teilnehmers an dem Gefecht S. 
l\1. S. >Danzig • bei Tre-Forkas am 7 August 
1856...... ... ... ......... ... ...... ... .... .. . .. .... .. .... .. M. R., sid. 771. 

The pioneer of America's Pacific Empire: 
David Porter ...................................... . 

Historisch e Rolle die seefestungen und ma
ritim en Stiitzpunkte, mit besonderor Be-
rii.cksichtigung der Seekrige des 17. bis 
19. Jalu·hundert ................................... . 

Nelsons Signal in der Schlacht von Trafalgar. 
Eine normandiseho Landung im Dalmatien 

(1075) .................................................. . 

Marinorganisation och budget. 
De l 'essence propre et du röle d'un Etat-

Major general ..................................... . 
Modification au de oret sur la sold e .......... .. 
Le budget de la marine pour 1909 .......... .. 
Le personcl de la Telcgraphie sons fil .... .. 
Budgetvoranschlag der italienisohen Krigs-

marine fUr das J a hr 1908-09 ............. . 
Etat ftir die Venvaltung der kaisorlich deut-

schen Marine auf das Rechnungsjahr 1908. 
Das englische Marinebudget 1908-09 ...... 
Les Creclits supplementaires de la Marine. 
Esquisse d'un programme de reformes na-

vales .................................................. . 
La reorganisation administrative de la Marine. 

skeppsbyggeri och fartygsmaskiner. 
Auszug aus dem Kommissions protokoll tiber 

die Komparativversuche mit Untersee- und 
Ta u ch booten in der Vereinsstaten-Marine. 

Die Entwicldung der Offensiv- und Defen
sivwaffen seit Einhi.rnng des Damp
schiHes und ihr Einfluss auf die Ent 
wicklung- der Schiffstypen .................... . 

L'tvohttion du Sous-Marin ..................... .. 
En faveur des Submersibles ................... .. 
N~tg-ra synpunkter angående ängekonomi .. . 
Framdrifning af fartyg .. . .......................... . 
Die •Gennania»-Unterseeboote >Korp•, 

>Kambala• und >Karasj• fli.r die russiseho 
Kriegsmarine ...................................... . 

P . U. S. N. I., sid. 573. 

M. R., sid. 868. 
M. R., sid. 909. 

::vr. G. s., sid. b75. 

R. M., sid. 259. 
1\1. d. l. F. N:o 21, sid. l. 
M. d. l. F. N:o 22, sid. 4. 
l\1. el. l. F. N:o 23, sid. 4. 

M. G. S., sid. 676. 

M. G. S., sid. 742. 
M. G. S., sid. 849. 
L . .\1. F., sid. 385. 

L . .\I. F., Rid. 398. 
Y., sid. 545. 

M. G. S., sid. 566. 

]\[. R., sid. 696. 
M. d. l. F. K: o 24, 
M. d. l. F. N:o 26, 
T. M. sid. 93. 
T. .\'L sid. 157 . 

M. G. S., sid. 703. 

sid. 1. 
sid. l. 
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Das Ausbau der Untcrscebootsflottillen in 

Frankl·eich .......... ... .... ... .. ... ... . .. . .. ... . .. . 

Das Krem~erproblcm .......... ................ . ..... . 

Die Vereinsstaten ·Schlachtschiffe >D elaware, 

und >North Dakota> ................. . ........ . . . 

Ventilregleringar .. .. ....... . .. . ... .. ............... . 

Les sons-marins a construire ........... . 

Quelqucs reflexions sur les sons-marins ..... . 

Navigation. 

Kornograms for Dcduciug Altitudc and Azi

muth and for Star Ideutification and lcin

ding Cours and Distance in Great Circle 

Sailing .. . ......... .............................. ... .. . 
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