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Öfversigt af hvad som timat inom flottan
under 1885.
Ril~:sdagsförbandlingar.

Till femte hufvadtiteln (sjöförsvaret) beviljades af 1884
års riksdag följande anslag för år 1885:
Ordincwie ansla.IJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... kr. 5.522000:
Extm clito:
till lönereglerings genomförande . . . 50000:
, fortsättande af ett öfningsfartyg 350000:
,
,
, en pansarbåt . .... 812000:
, artilleri- och utredningsmateriel
för redan befintliga fartyg ...... 246400:
, minväsendet och mintillverkningspersonalen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128000:
, förrådshus å Björnholmen.... .. . 6000:
, skjutförsök och inskjutning af
kanoner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20000:
, komplettering af sjöbefästningarnes
vid Carlskrona inventarier ...... 38600:
, ersättning för elen brandskada som
eldsvådan å flottans varf i Carls. krona elen 4 Juni 1881 vållat ... 16278: , anläggande af j ernvägsförbinclelse
emellan Carlskrona varf och Carlskrona-W exiö jernväg ('h af hela
beräknade kostnaden) . . . . . . . . . . 72122: -,. nytt kruthus vid Carlskl·ona station 35000: 1.965lXlO:
Summa för år 1885 beviljaJe anslag kr. 7.487000:
Tids!.·r. i SJiic. 188C.
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I K. M:ts proposition till Rikselagen 1885 gjordes följancle
framställningar rörande de ordinarie anslagen till femte hufvucltiteln:
l) att, på det K. M:t måtte komma i tillfälle att i elen
ordniiJ.g som kan finnas lämplig öka antalet officerare vid flottan med en flaggman, två .kommenelärka p ten er af första grad,
två kommendörkaptener af andra grad, nitton kaptener och
elfva löjtnanter, de uneler anslaget till aflöning för flottans
corpser och stater för permanenta reservstaten anvisade 114CXXl
kronor måtte i elen mån dessa medel blifva tillgängliga, få
användas till aflöning åt nämnda antal officerare, samt att
detta meclgifvancle må få afse äfven innevarande år.
Vid behandling af denna framställning stannade Riksdagens båda kamrar i olika beslut, och enär frågan ansågs
vara af sådan beskaffenhet, att elen icke kunde komma uneler
gemensam votering, förföll elen;
vidare, att Riksdagen måtte meclgifva, att, derest K. M:t
skulle beordra någon del af flottans personal att tillsvidare
uteslutande tjenstgöra vid minvapnet, aflöningen för denna
personal må för 1885 och 1886 uneler pågående minexpeditioner förhöjas med femtio procent af nu bestämda dagaflöning
till sjös, att utgå från anslaget till flottans öfningar.
Denna framställning vann Riksdagens bifall.
2) att, mot det att vakansafgifterna af de på tioårig vakans stälda båtsmansrusthållsnummer i Blekinge län och Södra
Möre härad af Kalmar län bland statsverkets inkomster upptagas, ett anslag · å ordinarie stat under femte hufvucltiteln
måtte uppföras till belopp af 114CXXl kronor med titel: "ersättning för vakanta rusthållsnummer i Blekinge län och Södra
Möre härad af Kalmar län";
att hvad af detta anslag icke redan på grund af 1872 års
rikselags beslut bör inräknas bland tillgångarue till aflöning
_fiYr' flottans corpser och stater måtte för genomförande af deu
år 1876 beslutade löneregleringen, under år 1886 få användas;
att i öfrigt för denna lönereglerings genomförande nnuer
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ar 1886 ett extra anslag af 50000 kronor matte å extra stat
för sanuna år anvisas, att gemensamt med anslaget till aflöning för flottans corpser och stater redovisas;
att det protokollet öfver sjöförsvarsärenden den 12 J an.
1885 bilagda förslag till stat, upptagande de militära befattningar vid flottan, hvilkas innehafvare böra åtnjuta boställe
eller inqvarteringsbidrag, måtte af Riksdagen godkännas; och
att anslaget till aflöning för flottans corpser och stater,
nu utgörande 1.210234 kronor, måtte höjas med det för beredande af inqvarteringsbiclrag åt chefen för minafdelningen i
marinförvaltningen erforderliga belopp, 900 kronor, eller till
1.211184 kronor.
Riksdagen biföll hvad K. M:t i förevarande hänseenden
föreslagit.
3) att det å femte hufvudtiteln upptagna reservationsanslag för anskaffande och unelerhåll af de till båtsmansbeklädnaelen hörande s. k. småpersedlarna och kappsäcken äfvensom minskning af vakansafgiften för rusthållarne inom
Blekinge län och Söclra Möre härad af Kalmar län, 40000
kronor, minskadt med elen del cleraf, som redan inbegripits
i anslaget till ersättning för vakansafgifterna, 11500 kronor,
eller till 28500 kronor, måtte sammanföras med det till beklädnad åt ·sjömans- och skeppsgossecorpserna anslagna belopp,
259000 kronor, eller till 287500 kronor samt erhålla reservationsanslags natur; samt
att elen besparing, som uneler 1886 kan beredas på anslaget till beklädnad åt sjömans- och skeppsgossecorpserna måtte
ställas till K. M:ts förfogande till godtgörancle af eller afbetalning å elen brist, som å samma anslag förut uppkommit.
Rikselagen biföll hvacl K. M:t härutinnan föreslagit.
4) att de å femte hufvucltiteln för båtsmansindelningen
uppförda friheter måtte minskas från 77300 kronor till 75500
kronor, samt att det för båtsmansindelningen uppförda anslag
till ersättningar, nu utgörande 24600 kronor, måtte ökas med
motsvarande belopp eller till 26400 kronor; samt
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att Rik::;dagen, vid bifall till K. M:t::; deu 9 sistl. Januari
beslutade proposition till Riksdagen angående lindring i ru::;tnings- och roteringsbesvären, måtte under hufvudtiteln flottan:;
personal med rubrik: "lindring i rut~tnings- och roteringsbesvären" uppföra ett förslagsanslag af 162000 kronor.
H vad K. M:t härutinnan föreslagit bifölls af Hiksclagen.
5) att det till lots- och fyrinrättningen med lifräclclningsanstalterna erforderliga penningeanslag måtte upptagas till enahanda belopp, hvartill inkomsten af titeln fyr- och båkmedel
beräknats, eller till 1.200000 kronor, och följaktligen anslaget
med inberäkning af cleri ingående friheter och ersättningar,
utföras med 1.200409 kronor; hvarvicl K. M:t tillika förutsatt,
att de å inkomsttiteln fyr- och båkmedel uppkommande öfver::;kott fortfarande såsom hittills finge användas för de med an::;laget afseelda ändamål.
Denna framställning bifölls af Riksdagen.
6) att det till skrifmaterialier och expenser, ved m. m. i
nuvarande riksstat anvisade anslag måtte till jemnancle af
hufvudtitelns slutsumma nedsättas med 400 kr. till 47212 kr.
Riksdagen nedsatte berörda anslag med 388 kr. 25 öre.
7) I afseende å öfriga här ofvan icke omnämnda ordinarie
anslag under femte hufvucltiteln äskade K. M:t icke någon förändring af anslagsbeloppen, men föreslog att några titlar skulle
upptagas med förändrad lydelse.
Sintsumman för alla de ordinarie anslagen uppfördes sålunda i riksstaten för 1886 med 5. 787011 kronor 75 öre och
öfversteg den i K. M:ts förslag till samma års riksstat för
dessa anslag utförda, med ett belopp af 11 kronor 75 öre, en
ökning som berodde af att Rikselagen nedsatte anslaget till
sluifmaterialier och expenser, ved m. m., icke med 400 kronor,
::;åsom K. M:t, för jemnande af hufvudtitelns slutsumma föreslagit, utan med 388 kronor 25 öre.
Beträffande extra ansla,q för &r 1836, utöfver det tilllöneregleringens genomförande begärda, gjorde K. M:t följande
framställningar:
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8) Till jctrly,gsmateriel äskades extra am;lag till i:iammanlagclt belopp af 1.582600 kronor, sålunda fördelade:
till fullbordande af pansarbåten "Svea" . . . . . .. . kr. 1.218000.
, anskaffande af en första klassens minbåt . . . . ,
190600.
,
,
, två andra klassens minbåtar. . ,
174000.
Dessa anslag beviljades af Hiksclagen.
9) 'I;ill anskaffning af a1'tilleriutreclnin,ga1· m. m. fö1' redan
bejintli,r;a fartyg och för sjöbQfiistningame äskade K. M:t ett belopp af 190000 kronor, afseelda att sålunda användat~:
till (j st. 38 mm. N ordenfeltskanoner . . . . . . . . . . . .. kr. 27000.
, 6 st. lavetter till d:o d:o ..................... , 12800.
, 11 st. 25 mm. kulsprutor . . ................ . .. , 52140.
, 11 st. ::;jölavetter till kulsprutor . . . . . . . . . . . . . . , 6700.
, 500 st. revolvrar .... . ...... .. ...... .. ...... .. , 16850.
, 200000 skarpa patroner (1867 åri:i gevär) ....... , 12400.
, 12000 patroner till 25 mm. kulspruta . . . . . . . . . . , 23640.
, 4300 st. projektiler med hylsor till 38 mm. kanon , 36470.
, 5 st. tubkanoner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,
2000.
Denna K. :M::ts framställning blef endast på det sätt af
Hiksdagen bifallen, att till anskaffning af artilleriutredningar
anvisades såsom extra anslag för år 1886 ett belopp af 100000
kronor.
10) Till ett minetablissement i Ca1'lslcro1tct begärde K. M:t
för år 1886 ett belopp af 90200 kronor, afsedt att användas
till följande anläggningar, nemligen:
en minförrådsbyggnad för en beräknad kostnad af kr. 66000.
en byggnad för elektriskt lysapparatförråd, hvarföre
kostnaden beräknats till . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , 162000.
landningsbrygga och spårvägar för en kostnad af .. ,
8000.
Riksdagen beviljade det af K. l\1:t äskade anslaget.
11) Till anskaffande af en elekt?·islc lysapparat Dicl Carlskrona station äskade K. M:t 16200 kronor, men Riksdagen, som
ansåg att med anskaffande af lysapparaten borde anstå till
dess byggnaden för lysapparatförråd blifvit uppförd, beviljade
icke det begärda anslaget.
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12) Till mintillvcrkninyspen;onalens ajlöniny begärde K. l\I:t
19885 kronor 25 öre, som af Rikselage n beviljade::;.
13) Till anskqffni-ny af minor och minväsend ets ntveckling
äskades af K. :M:t ett belopp af 85111 kronor 75 öre.
Riksdagen , som i likhet med K. M:t väl an::;åg att ett anslag för berörda ändamål nu borde beviljas, bestämde dock
detta till 5QCX)() kr.
14) Till anskaffnin g af 3 :;t. 3.'2 cm. kanoner för Knn_q:;ltolms fästnin.q äskade K. M:t ett anslag af 18QCX)() kr.
Detta anslag beviljade Riksdage n icke.
15) Till förändJ·in.q c~f destillerin_qsctl)pctraten å Kun_q:;lwlms
fästning begärdes ett belopp af 3800 kronor, som af Riksdage n
beviljades .
16) Till fullbordan de af jemvägsfö,.bindelsen mellan flottans
va1j i Carlskrona och Carlskrona - TVexiö jemvci_q äskade K. 1\i:t
142878 kronor, som blefvo af Riksdage n beviljade.
17) Till anskaffan de af en ån_qspruta föJ· Carlskrona stcdion
beviljade Rikselage n af K. l\1:t härtill äskade 19500 kronor.
18) Till ersättnin_q af sjösiwdar af monitorn "Thordön" och
kanonbåten "Slatld" äskade K. M:t ett sammanla gdt belopp af
19825 kronor, hvilket belopp af Rikselage n beviljades .
Sammanl agda beloppet af de för 1886 af Rikselage n beviljade extra anslag till femte hufvudtit eln utgjorde sålunda,.m ecl
inräkning af de för löneregler ingens genomför ande anv1::;acle
5QCX)() kronor, 2.078()88 kronor 25 öre; och enär de af K. M: t
äskade _extra anslag för hufvudt.it eln utgjorde 2.400000 kronor,
synes att Rikselage n å dessa gjort afkortnin gar uppgåend e
till 321312 kronor 75 öre.
Ibland dessa afkortnin gar bemärka vi särskilclt dem som
gjorts å de till artilleriut redning m. m. för redan befintliga
fartyooch till Kuncrshol
ms fästning (tit. 9) och å det till ka. o
b
noner för Kungshol ms fästning (tit. 14) begärda anslag.
Af statsrådsp rotokollet framgår, att K. M:t med förutnämnda anslag hufvudsak ligen afsåg att på ett mera tidsenligt
och tillfredsst ällande sätt än hittills kunnat ske, tillförse far·

tygen med snabbskju tande artilleri och dertill hörande ammunition. Alla fackmän veta, huruledes det rörliga minvapne ts
utvecklin g och tillväxt gjort det till ett behof för hvarje krigsfartyg, stort eller litet, att till försvar emot torpedbåt ar äfven
kunna förfoga öfver ett icke alltför fåtaligt snabbskju tande
artilleri, och i alla främmand e mariner tages stor hänsyn till
detta behof. Det kan då icke annat än väcka förvåning , att
K. M:ts anslagsfo rdran för fyllande af detta behof hvilken
likasom hela K. M:ts för~lag till 1886 års riksstat 'för femte'
hufvudtite ln, bär prägeln af synnerlig en stor anspråkslö shet,
möttes inom Rikselage n med en afprut)1ing af nära halfva beloppet, utan att härföre kunnat förebäras annat skäl, än att
betydliga belopp år efter år blifvit beviljade till artillerim ateriel för sjöförsvar et.
Samma skäl fick hos Rikselage n äfven gälla för dess afslående
af det till bestyckni ng å Kungshol ms fästning äskade anslaget.
Giltigt hade detta skäl endast varit i det fall, att penningetillgångar icke utan svårighet kunnat beredas för beviljand et
af dessa af regeringe n nödiga ansedela och så måttligt tilltagna
anslag; och huru betydliga riksdagsm ajoriteten än ansåg de
summor vara, som för ifrågavara nde behof förut blifvit anslagna, så, enär den icke bestred och det icke kunde bestridas,
att behofven ännu existerade , hade dessa summor tydligen icke
varit tillräcklig a för ett nöjaktigt fyllande af desamma.
Genom att år efter år uppskjuta eller fördröja r.mskaffandet af nödig komplette ring i våra krigsfarty gs och sjöfästnin gars artilleriut redning, skall naturligen en följd blifva, att icke
ens elen lilla försvarsm ateriel landet eger någonsin kan hållas
fullt effektiv, och elen omsigt, hvarmed regeringe n söker att
successift och utan att på en gång fordra alltför stora summor
ordna och utveckla försvarsve rket, blir också genom dylika
okloka afprutnin gar ändamålsl ös.
· Sammanl agda beloppet af ordinarie och extra anslag som
af 1885 års Riksdag beviljades till femte hufvncltit eln utgör
7.865700 kronor.
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Seclan vi nu kastat en blick tillbaka på de anslag, som
under 1885 stått till förfogande för sjövapnets unelerhåll och
utveckling samt på den behandling femte hufvudtiteln rönte
vid 1885 års Riksdag, skola vi i det följande först gifva en
öfversigt af hvad som uneler nämcla år åtgärdats för vapnets
materiela förkofran och underhåll, derefter redogöra för de
ändringar . som timat inom flottans militära personal och för
denna personals tillstånd den l Oktober 1885, för öfningarne
och undervisningsverkens verksamhet uneler året samt slutligen
lemna några kortfattade uppgifter om komitearbeten m. m.
inom flottan under året samt om lotsverkets och sjökarteverkets verksamhet.

Partygsmaterielen.
Uneler sistförflutna året hafva följande nybyggnader af
fartyg och båtar för flottan dels afslutats, dels fortsatts :
Korvetten "Freja", som byggts vid Kockums mekaniska
verkstad i Malmö, sattes i sjön den 25 Juli ; dess vid Bergsunds verkstad tillverkade maskineri är uneler insättning; fartyget har i skeppsdockan vid flottans varf i Stockholm erhållit sin kopparförhydning; rundhult, tackling och inventarier
·.
äro und er tillverkning vid Carlskrona stations varf.
Lindholmens
vid
Pansarbåten "Svea", under nybyggnad
i
varf i Göteborg, sattes i sjön den 12 sistlidne December; ångpannor och maskiner · äro färdiga att i fartyget insättas. Dess
pansar, tillverkad i Creusot, är levererad.
Minbåten "Galclr" har blifvit färdigbygel vid flottans varf
i Stockholm; vid samma varf har nybyggnad af två 2:a klass
minbåtar, "N arf" och "Nörve", påbörjats.
Två minbätar af l:a klass "Munin" och "Freke" äro nuder nybyggnad vid Bergsunds mekaniska verkstad.
Från Kockums mekaniska verkstad i Malmö levererades
uneler sistlidne Oktober månaCl Clen clerst~Lcles för flotb:ms r~k
ning nybyggda minkabcll.J,Uell "J..,ägg ut".
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Vid Carlskl·ona stations varf har under året färdigbygt!i
två st. ångkranpråmar, en ångslup till kanonbåten "Edda"
samt tre barkasser och två slupar till fasta minförsvaret.
Fyra ångslupar till monitorerna äro vid samma varf uneler
byggnad.
För fartygsmaterielens unelerhåll m. m. hafva hnfvudsakligen följande arbeten förekommit vid flottans varfunder året·
Å Carlshona stations varf hafva skeppet "Skandinavie n U:
fregatten "Vanadis", pansarbåtarue "John Ericsson" "Thordön", "Tirfing" och "Loke", korvetterna "af Chap1nan" ' "Thor"
"Saga", och "Norrköping", kanonbåtarue "Blenda" ' "Disa" '
' aggaId" ',
"Urcl" ' "Verdancle" ' "Skuld" ' "Rota" , "Skagul" , "Sk··
"Edda" och "Ingegerd" samt briggen "Falken" varit intagna
docka; skeppet "Skandinavien" har slopats; å pansarbåten
"Loke" har reparation af däck och backning afslutats; å alla
fyra 2:a klassens pansarbåtar är arbete pågående för uppställning af kulsprutor, förändring af styrtorn och skyddstaks anbringande; å korvetten "Thor" hafva maskiner och pannor
blifvit uttagna; å korvetten "Norrköping" har en större reparation af sln·ofvet börjats; å korvetten "Balder" hafva 4 st.
15 cm. lavetter blifvit apterade; korvetten "Saga" har reparerats till skrof och maskineri; å kanonbåten "Blenda" hafva
pannorna försetts med nya tuber; å kanonbåten "Edda" har
insatts elektrisk lysapparat; kanonbåten "Gunhild" har reparerats till sln·of och maskineri; hvarjemte utrustnings- och afrustningsarbeten blif,Tit utförda å de stationens fartyg som
'
uncle; året varit använda till sjöexpeditioner.
remindre
diverse
A Stoclcholms stations va1j' hafva utförts
parationer å fregatten "Vanadis", åtskillige reparationer och
underhållsarbeten å flottans vid stationen förlagda fartyg samt
utrustnings- och afrustningsarbeten å de stationens fartycr som
.o
under året varit använda till sjöexpeclitioner.
v_icl båda stationernas varf hafva åtskilliga privata fartyg
erhålht större eller mindre reparationer.
Tidskr. i S.fti!•. 1886,
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A rtillel'ima tPrielen.
Af kanone1· hafva under år 1885 till :flottan levererats : 4
st. 16 cm. kanoner Mj83 (Armstron g); 11 st. 12 cm. kanoner M;81;
l , st. 8 cm. kanon ~f/83; 4 st. 38 mm. kanoner Nordenfel ts.
Bestälda under året, men ej levererade äro: 2 st 25 cm. kanoner (Armstron g) ; 4 st. 15 cm. kanoner Mj83 (Armstron g);
9 st. 8 cm, kanoner; l st. 65 mm. båtkanon och 4 st. 38 mm.

kanoner N ordenfelts .
2 st. 25 mm. 4-pipiga kulspruto r M; 77 och 4 st. 25 mm.
2-pipiga kulspmto r :Vl; 84 äro äfven under året bestälda.
Af tcwetter äro under året tillkomna : 4 st. 12 cm. halfknrs.lavettage (tillverkad e å flottans varf i Carlskron a) 4 st. 12 cm.
hellmrs.-la vettage (från Essens etablissem ent) samt l st. 8 cm.
lavett. Bestälda och under tillverkni ng äro: 4 st. 12 cm. lavettage (vid Cariskrona stations varf); 9 st. 8 cm. fästningslavetter; l st. 65 mm. båtlavett.
Vid Carlskron a varf pågår äfven arbete dels med nytillverkning af 2 st. 17 cm. vall-lavet tage, dels med förändrin g
af 2 st. 17 cm. helkurs.-l avettage till vall-lavet tage.
Af projektiler hafva blifvit till flottan under året levererade: 1135 st. 15 cm. granater och pansargra nater och 3600
st. 12 cm. granater. Bestälda, men ej levererad e äro 500 st.
12 cm. granatkar tescher.
Af patroner äro uneler året tillverkad e och levererade :
2650 st. till 38 mm. kan. N ordenfelts ; 10000 st. till revolver
M; 84 och 7000 st. tändpatro ner. Bestälde äro: 4400 st. 38 mm.,
11000 st. 25 mm. och 6000 st. tändpatro ner.
53 st. kanonlås hafva vid Carlskr·on a station blifvit tillverkade och apterade dels på sjöfästnin garnes, dels på korvetten "Norrköp ings" kanoner.
Prof- och j(jrsökssl~jutnin,qar hafva vid Carlskron a station
utförts mecl 8 cm. kanoner, med 38 mm. kanoner och tillhöramle lavetter och ammuniti on, med tubkanone r, medl5 cm.
och 12 cm. gnmatkar tescher samt mecl 25 mm. knlsprnta i
barkass.
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H us- och hy~~nads:whetou 111. 111.
Vid Cctrlo1.;rona. station hafva följande bygguads a,rbeteH uL.förts under aret: arbetena för lacldhus för minor vid Drottningskär hafva afslutats; byggnade n för minkonto r, sjöinstrument och sjökartefö rråcl har blifvit uppförd, så att endast eu
del af inredningen och målning återstå att fullborda; en kruthusbyggn ad och tillhörand e vakthus hafva blifvit uppförda å
Espeskär och äro så färdiga, att enelast takens täckning med
asfaltpapp återstår att utföra; en mindre byggnad för förvaring af ängkran och ängspruta m. m. är uneler uppförand e;
en ny spirln·an har blifvit upprest och klargjord vid vest.ra
kölhalnin gsbron; · nya portar af jern till dockan ~·l%. 4 hafva
blifvit uppsatta; jernvägsa nläggning en emellan flottans var±
och Carlskro na-Wexiö jernväg är börjad och åtskilliga förändrings-, underhålls - och reparation sarbeten å stationens hus
'
broar, vattenled ning och spårvägar äro utförda.
Vid Stocklwlms station har varfvets m ekaniska verkstad
reparerats ; dockans pumpmas kin, stora lyftkranen s fäste och
vändskifv orna å galervarfv et hafva reparerats ; arbeten för minförrådet å Björnholm en hafva utförts; hus, broar, kajer, vägar
m. m. hafva blifvit underhåll na; märken för den nya profseglingsle elen i skärgårde n hafva blifvit tillverkad e och upp-

::;atta.

Flottans militäm personal.
Ofliccrsk:il'cn.
Officemrne s antctl oid kongt. flottan har uneler året l Okt.
1884- 1 Okt. 1885 blifvit ökarit med från kgl. ::;jökrig::;:;kolan
.7
l~tgångne underlöjtn anter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
och minslcadt genom
med döden afgången .
. . ...... , ......... . 1
afskedade ......... .. .
'"" ... 4
reservstat
ta
permanen
:flottans
k.
till
ade
öfverflytt
2 7.

Ofjiarome s antal vid kongl. }lottans pennanenta reserostat
har under året ökats med från kongl. flottan öfverflytt ade 2

-~H

-

-

och har antalet officerare på denna stat tilh;ammans med oHicersantalet på K. lVI:ts flottas nya reservstat, som vid årets
början utgjorde 53, minskats genom afskedade med pension 2,
hvaclan antalet officerare å dessa båda stater är oförändradt.
Följande befordn:n_qar af officerare hafva under samma tid
egt rum, nemligen:

Sjöm;tnskå•·•~n.

_,_lfatroskompa nierna bes to do den l Okt. 1885 af:
1:rt lcl. sjömän, underofficerskorporaler:

minörafclelningen ......... . .. C
styrmans
,
..... . ....
"
,
artillerist
matrosJJ
"
ekonomist
........... "

inom kong l. .flottan:

2
2
2

5
6
7,
l.

llndet•oflic«~rsk:hcn.

Uncleroff:icerspersonalen, med undantag af de å nya reservstaten och de till månadslönarestaten öfverflyttacle, utgöres af:
. . .. C*) 16 S*) 12 S:ma 28.
flaggunderofficera-re...
, ~11. 239.
12
undero.fficerm·e af 2:a _qmd. . . , 149
Kåren har uneler året minskats med
genom dödsfall .. . - . . . . . . . . . . . . . . C 3 s l S:ma 4.
,
l
öfverflyttning till pensionsstat , 7
,
8. 12.
"
h varemot elen ökats med
till unelerofficerare utnämnde . . . . . . C G S 8 S:ma 14. 14.
B efordrade till .flaggunderofficerare äro :
C 3 S 2 S:ma 5.
Å K. ilf:ts flottas nya reservstat finnas vid Carlskrona station 12 och vid Stockholms station 6 underofficerare.
Medelåldern inom underofficerskåren är:
. . . . . . ... . . . .... .. .. 53 2/ 12 år.
för flaggunderofficerare .
, underofficerare af 2:a grad . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 43 2/ 12 ,
~

<i>)

C betecknar Carlskroua station.

S

Stockho lm s statiou

. )l

•

•

•

•••••.

"

minörafclelningen ............ C
artillerist
.. . . . . . . . . "
"
matros
"
ekonomist
..,
"
2:a kl. -~jömän:
minörafclelningen . . .... . . . c
artillerist
..........
"
"
matros
..... . ..
"
"
ekonomist
.,
o

••

••••

o

•

•

•••••

inom kongl . .flottans p ermanenta reservstat:

till kommendörkapten af 2:a grad . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1:a kl. sjömän:

o

o.

o.

kommendör . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
kommendörkapten af 1:a grad . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
kommendörkapten af 2:a grad ... . .. . . _. . . . . . . . . . . . .
kapten ... _. . .. . .. . ........ .. ... . . . . .............
löjtnant. . . . . . . . . . . . . . . - . . . . ... ..... - . . . . . . . ...
underlöjtnant . . - .. . - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

••

o

•••

till
,
,
,
,
,

---

!)(i

o

.

••

"

2
:7
22
25
11

s

23
28
88

s

26
8
15
49
17
80
15

"
"
"
"
"
"

"

2
4
8
2

S:ma 2.
19.
"
26.
"
33.
"
13.

"

93.

8 S:ma 31.
7
35.
" 106.
18
" 37.
11
209.
"

s

16 S:ma 24.
11
26.
" 35
" 84.
" 9
" 26.
160.
"
3:e kl. sjömän
. . . . . . .. c
s" ~8 S:ma" 138. 138.
Varfsklass . . . . . . . . . .
...... c
s
S:ma 15. 15 .
Vakanser . _.... ... . .... .... . c
s 11 S:ma 11. 11.
S:ma 626.
A/gångna hån kompanierna under året äro:
genom befordran till unelerofficer .c 6 s 6 S:ma 12.
dödsfall
5
2
7.
"
" 9.
afsked ........ . .. . . . . . . . , 6 " 3
"
"
"
öfverflyttning till Eld.- och
"
Hancltv.-komp ......
. . ., 3
l
4.
"
"
öfverflyttning till Carlskrona
"
station . . . . . "
8
8.
"
"
till Stockholms
1/
"
station
3
3.
"
"
utstrykning ur rullorna . . .. ,,"
4
4. 47.
••

•

•

•

.•

••••••

o

•••

••

•

"

.

•

o.'

•

••••

•

"

o.

"

"

-
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Tillkomne å kompanierna äro:
fi:·ån skeppsgo::;::;ekåreu ............ C 44 s 22 S:ma 66.
,, ~2
, Stockholms extra skepp::;gossar ,
"
8.
, Stockholms station . . . . . . . . , 8 "
" l.
l
,
,
, Carlskrona
"
3.
l:a, Eld. och handtv.-komp. . . , 3
"
"
2. 82.
, 2
återinsatte i nummer . . . . . . . . . . . ,
"
111edelåldem inom matroskompan ierna är:
för underofficersko rporaler ............ . ..... . ..... 34';/1~ år.
, öfrige l:a kl. sjömän ......... . ............. ... 30fi/ 1 ~ ,
. ............. 22 7 112 ,
, 2:a kl. sjömän . . . . . . . . . . . .
. ............. . 19 7/ 12 ,
, 3:e kl. sjömän . . . . . . . . . .
, varfsklass .. . .. .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. . 47'/ 1 ~ ,
Eldare- or:h handtoerlcskom paniema bestodo af:
E l d a r e a f d e l n i n g e n.
rp. C 34 S 11 *) S:ma 45.
nnderofficersko
l:a kl. sjömän,
, 47.
. , 36 , 11
l:a kl. sjömän. . . . . . . . . . . . . . .
, 12.
. . . . . . . . ., 4 , 8
2:a kl. sjömän
33.
, 4 , 29
3:e kl. sjömän.
"
2.
,
2
,
.
.
Rekryter . . . . . . . . . . . . . . . . . .
"
l. 140.
, l
Vakanser .......... . .......... ,
"
Afgångne från denna afclelning under året äro:
S:ma 2.
S 2
genom befordran till underofficer. C 2.
dödsfall . . . . ............ , 2 ,
,
"
2.
2
afsked .......... ; ........ ,
,
"
" l
l.
utstrykning ur rullorna ... ,
7.
"
"
"
äro:
afdelningen
till
Tillkomne
från privat befattning ............ C 2 S 20 S:ma ~2. ~~.
iliedelåldern inom eldareafdelnin gen är:
6
för underofficersk orporaler ............. ............ 31 / 12 år.
6
, öfrige l:a kl. sjömän ............. ............. 28 ,'1 2 ,
3
, 2:a kl. sjö1nän ............. ............. ...... 26 / 12 ,
, 3:e kl. sjöinän . . . . . . . .......•..... ........... 22'/ 12 ,,
6
, rekryter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . ............ 21 / 1 2 ,
") Hvaraf 5 ma11 milltillverlmillgspe rsollal.
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H a n d t v e r k s a f d e l n i n g e n.
1:a Id. ~jöm iiu, underaffi cerskoi'}_Jomler:

timmermän ....•....•... •....•.• C
segelsön11nare ............. ...... ,
vapensmaeler. . . . . . ... . ......... ,
l:n kl. sjömän:
timn1ermän .... ·. . . . . . . . . . • . . . . . C
segelsöininare ............. ...... ,
vapensineder. . . . . . . ............ ,
2:rt H. sjömän:
timinermän ............. ........ C.
segelsömrnare ............. ...... ,
vapensn1eder . . .....•... . ...... , ,
3:e !.:l. sjömän:
timmermän ............. ........ C
vapensineder ............. ...... ,
RP1>·1·yter:
timmennän . . . ............• .... C
vapensinad .........•... •....... ,
Vakanser:
tin11nermän ............. ........ C
segelsömmare . • ............. ... ,
vapensmeder .........•... .....•. ,

2 S l
l ,
2
l

S:ma 3.
l.

"
3.
"

7.

14 S 2 S:ma 16.
5
5.
"
"
12 ,
12.

33.

"

"

5

s

3

"
"

l S:ma 6.
2
2.
", 3.

1
2

S- S:ma

l.

,

2.

l
l

s
,,

"

11

3.

S:ma l.
,

l.

2.

S 12 S:ma 13.
, l , l.
, 15 , 15. 29.
S:ma 85.
Afgångne under året från afdelningen äro:
gAnom befordran till unelerofficer ... C l
S:ma l.
dödsfall •..........•. ...... , l ,
,
, l.
afsked .•.......•... .......• , l , l
2.
,
"
l
,
......
,
ry1nn1ng ............•
,
, l.
öfverflyttning till matr.-komp., 3 ,
,
, 3. 8.
Tillkomne till afdelningen äro :
från skeppsgossekå ren . . . . . . . . . .. C l S- S:ma l.
, matroskompan ierna . . . . . . . . . . , 3 , l
" 4.
3.
, privat befattning . . . . . . . ... . . , 2 , l
8.
l

s

-
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Medetåldem inom handtverksafdelningen är:

för underofficerskorporaler. ............. . . . ....... 33 år.
öfrige l:a kl. sjömän ........ .. ................ 34~;,2 ,
" 2:a kl. sjömän .......... . .... . ................. 26~/,2 ,
" ,3:e kl
·.. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
,
, . SJOlnan
" rekryter ..................................•... 25r,/,2 ,

"

Båtsmanskompaniernrc utgjordes elen l Okt. 1885 af:
1:a lcl. sjömiin:

minörafdelningen ........... C
.. ......... , 3
artillerist
"
........... , 7
matros
........... ,, 54
ekonomist "
"
........... , 5
eldare
"
........... ,
handtverks
"
kl.
.~jömän:
2:a
minörafdelningen .......... c.
........... " 230
artillerist
"
........... ,, 92
matros
"
........... ,, 180
ekonomist
"
.......... , 95
eldare
"
2
. . . •...... ,
handtverks ,
8:e kl. sjömän ................ C 1470
Rek1·yter • ......•. .. ...••. · ... , 264
Vwjsldass . .......... · ..... · . , 469
Valwnser:
............. · · · · . C 37
tillfällirra
b
10 års och ständiga .....•.. , 1026

s

"

S:ma
l

" l
" 27
" 2
"
"

"
"
"
"
"

4.
8.
81.
7.

l<'Iotfans öfningar och undervisningsverk.
Under senaste med den 30 Sept. tilländalupna år hafva
nedanskrifne öfningar och sj ötjenst utförts med flottans fartyg:
100.

S:ma 6.
" 313.
" 173.
"
313.
133
"
" 35
130.
"
"
2. 937.
"
"
s 859 S:ma 2329.
446.
" 182
"
658.
189
6

" 83
" 81

"

"

S 143 S:ma 190.
" 1026. 1216.
"
S:ma S:rum 5685.

SkCJlpsgossekåren

bestod den l Okt. 1885 af skeppsgoss~r .. · · · · · · · · · · · ·
Afgångne under året äro :
genom karlskrifning .............. · · · · · · · · · · · · · · 69.
afsked på målsmans begäran ... ... ...... . · 13.
"
för bristande förmåga ............ . l.

"

"

genom afsked för dåligt uppförande . . . . . . . ... . ... 4.
, sjuklighet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l.
,
,
dödsfall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.
90.
"
Tillkomne äro:
nyantagne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102.
Af skeppAgassame voro den l Okt. 1885
öfver 17 år .................................... 78 gossar,
under 17 år . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ 151

229.

a) Öfnin,r;m· /ö1· skolorna.
Korvetten "Saga", öfning med sjökrigsskolans kadetter
uneler 4 mån. 12 dag. Befälstecknet hissades den 4 Maj, korvetten inmönstrades den 19 i samma månad, besökte under
expeditionen Helsingborg, Göteborg, Brest, Lerwich, Bergen,
H elsingborg, Carlsh·ona och Matvik. Sedan kadetterna i sistnämnde hamn fullgjort hamn- och sjömätningsöfningar återvände korvetten till Carlskrona, inspekterades af inspektören
för flottans praktiska öfningar den 4 och 5 September samt
afmönstrades den 12 i samma månacl.
Fregatten "Vanadis", öfning med excercisskolans vid Stock
holms station manskap under 3 mån. 28 dag. Befälstecknet
hissades den 14 Maj och fregatten inmönstrades den 28 i s. m.
samt tillhörde derefter sommarens eskader. Derifrån detacherad besökte den Carlskrona, Leith och Christiansand, förenades
åter med eskadern i Stockholms skärgård elen 4 Juli och deltog i eskaderns stridsöfningar i nämnda skärgård. Efter eskaderns upplösning den 13 Juli fortsattes öfningarn e med fregatten, hvanmder Stockholm, Malmö, Kiel och Matvik besöktes.
Fregatten inspekterades af inspektören för flottans praktiska
öfningar den 31 Aug. och l Sept. samt afmönstradeR rlen 8
September.
Tidskr. i S.fut'. 188G.
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Rorvetten "Balder'' , öfning med excercisskolan s vid Carl:'lkrona station mansk ap uneler 4 mån. 4 dag. Befälstecknet
hi:'lsacles elen 12 lVIaj, k orvetten inmönstrades den 20 samma
månad, tillhörde derefter eskadern och fö renade sig med densamma i Fårösund, mon ll etacherades vch besökte H elsingb org,
L eith, Arendal, Göteborg och lVIalmö. Sedan korveUen den
ö Juli återförenats med eskadern i Stockholms skärgård deltog da.n i stridsöfniugarn e derstäcles. ;Efter eskaderns up~Jlös
nino· fortsattes öfningarne med korvetten, som derunder v1dare
bes~kte Danzig, Malmö och Fårösund. Korvetten inspektera<1es i Carlskrona den 2 och 3 Septemb er af inspektören för
flottans praktiska öfningar samt afmönstrades den 12 i samma
månad.
bestående af briggame • "Gladan"
och "Falken", öfuing med skeppsgossar under 4 man. l dag.
Befälstecknet hissacles den l lVIaj och briggame inmönstrades
den 11 i samma munac1. Öfningarne utfördes intill elen 18
Jnni med hvardera briggen för sig, hvaruncler "Gladan" kryssade i Östersjön och besökte Carlshamn, Carlskrona, Kalmar ,
Borgholm, Oscarshamn, \Visby och Ronneby, och "Falken "
kryssade i angränsande skärgårdar intill Carlskrona. ~edan
brio-o·arne den 18 Jnni förenats, företogs gemensamma öfnmgar
i Ö~~rsjön. Afclelningen inspekterade~ af stationsbefäl~afvaren
i Carlskrona den 24 Augusti och afmönstradell den 29 1 samma
m[mad.
En ?m·na(delning ji·ån Carlskrona station, för öfning mer1
minskolans elever under 3 mån. 27 dag. Till afaelningen ,
som förlades å Kungsholms fästning, hörde ängkrampråm en
,,lf. 2 och stängminbåtar ne .NI. 3 och .Ni. 5. Befälsteckne~ h.issades den 18 M. aj; afdelningen inmönstrades den 2 J mu, mspekterades af inspektören för flottans praktiska öfningar den
29 Auo-usti samt afmönstracles den 11 September.
E: minafclelning fnt Jb StoclJwlms station, beståem1e af logementsfartyg~t "Lagorbjelke" , ångkrampråma rne .ii. l och .Ai 3
samt sb'mgminbåteu vti. G, nm1er 3 mån. 13 dag. Befälstecknet
Skeppsgossec~fdeluingen,
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hissades den 23 April och afdelningen inmönstrades den 27 i
samma månad. Afclelningen bogserades till Fårösund, hvarest
densamma utförde minering af södra loppet. Sedan detta arbete fullbonlats företogos öfningar medminskolan s elever samtidigt med att nödig tillsyn och erforderliga undersökninga r å
de nedlagda minorna verkstäldes. Den 6 Juli bö1~jade afdelningen återupptagand et och plunclrandet af minorna, och sedan
detta arbete afslutats, återvände afclelningen till Stockholm
den 17 Juli och afmönstrades den 3 Augusti.
b) Ö.friga ~fningar oclt särskilda uppdrag .

Fregatten "Vanadis", från föregående år fortsatt expedition till aflägsnare farvatten; expeditionens hela längd var 18
mån. 5 dag. Under 1886 besöktes med fregatten följande hamnar : Calcutta, Colombo, Bombay, Aden, Massauwa, Suez, Port
Said, Alexandria, Malta, Gibraltar, Deal, Malmö, Carlskrona
och Stockholm. Fregatten inspekterades i Carlsln·ona af stationsbefälhafv aren den 6 Maj 1885 samt afmönstracles i Stookh olm den 13 Ma j samma år.
Korvetten "Balder", expedition till aflägsnare farvatten
uneler 7 mån. 19 dag. B efälstecknet hissades elen 22 Sept.
1884. Korvetten inmönstrades den 15 Okt. samma år samt
besökte under expeditionen följande hamnar: Arendal, Plymouth, Teneriffa, Bahia, Gibraltar, A lger, Minorca, Marseille,
Carthagena, Gibraltar, Deal, Malmö och Carlskrona. Från den
11 April till den 5 Maj var korvetten förenad med fregatten
"V anadis" under chefens å nämnda fartyg befäl. Korvetten
inspekterades af stationsbefälha fvaren i Carlsb·ona den 6 och
7 Maj 1885 och afmönstracles den 11 i samma månac1.
Chef.':lfartyget "Drott" under tlammanlagclt 3 mån. 9 dag
Befälstecknet hissades den 13 April. Chef.'3fartyget inmönstrade
den 22 April och 4 Sept.; förde högste befälhafvarens flagga i
eskadern och användes till särskilclt uppdrag efter eskaderns
upplösning.
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Pansarbåten "Tirfing" under 3 mån. 5 dag. Befälsteckn et
hissades den 13 April; pansarbåten inmönstrade s elen 21 s. m.
och afmönstracles elen 23 Juli.
Pansarbåte n "Thordön" under 3 mån. 5 dag. Befälsteckn et
hissades elen 20 April; pansarbåten inmönstrade s den 23 s. m.
och afmönstracles elen 23 Juli.
Pansarbåten "John Ericsson" under 2 mån. 19 dag. Befälstecknet hissades den 6 Maj; pansarbåten inmönstrade s den
l Juni och afmönstrade s elen 23 Juli.
Kanonbåtar ne "Rota" och "Skulcl" uneler 3 mån. 11 dag.
Befälsteckn en hissacles elen 13 April; kanonbåtar ue inmönstrades elen 16 i samma månad och afmönstracles elen 21 Juli.
Kanonbåten "Edda" uneler tillsammans 4 mån. 26 dag.
Befälsteckn et hissacles elen 13 April; kanonbåten inmönstrade s
elen 22 i samma månad och tillhörde eskadern. Efter eskaderns upplösning användes kanonbåten för bogsering af k~r. vetten "Freja" från Malmö till Stockholm samt återvände fran
sistnämnde .plats till Carlskrona der elen afmönstracles elen 13
Auo·usti. Befälsteckn et hissacles ånyo den 8 September; kanonbåt:n inmönstrade s elen 18 i samma månad och afgick till
Öresund för att öfvervara försök med Th. N orclenfelts unclervattensbåt samt afmönstracles elen 7 Oktober.
Kanonbåten "Blenda" uneler 3 mån. 8 dag. Befälsteckn et
hissades den 8 Maj; kanonbåten inmönstrad es den l Juni.
Efter eskaderns upplösning konvojerade kanonbåten "Edda",
. " f ran
' :M:al mo··
c1å sistnämnda fartyg bogserade korvetten "F reJa
till 8tockholm; kanonbåten afmönstrade s den 13 Augusti.
Pansarbåtar ne "Berserk" och "Sölve" under l mån. 6 dag.
Befälsteckn en hissacles den 6 Maj, men nedhalades åter den 16
i samma månad, då fartygen förlades i 2:a bereclskap. Den 27
.Juni hissades åter befälsteckne n, pansarbåtar ue inmönstrade s
åter den 27 i samma månad och afmönstrade s den 17 Juli.
Kanonbåten "Alfhilcl" uneler sammanlag dt 10 mån. 6 dag;
användes under hösten 1884 till karantänsbe vakning vid Känsö
yar derefter på vinterexped ition till vestkusten för bisprin-
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gancle af fiskare och nödstälda fartyg, tillhörde eskadern under sommaren och utgick hösten 1885 åter för karantänsbe vakning vid Känsö. Belälsteckn et hissades uneler 1885 den 13
April och 17 September. Kanonbåten inmönstrad es elen 24
April och 19 September samt afmönstrade s efter vinterexpeditionens slut elen 13 April 1885 och sist den 30 Sept. s. å.
Kanonbåten "Astrid" under sammanlag dt 6 mån. 5 dag.;
användes under hösten 1884 för karantänsbe vakning vid Känsö
samt tillhörde under sommaren eskadern. Befälsteckn et hissades den 20 Oktober 1884 och den 2 Aprill885. Kanonbåten
inmönstrad es elen 29 Oktober 1884 och den 21 April 1885
samt afmönstrade s den 5 Januari och elen 17 Juli 1885.
Minöfnings fartyget "Ran" samt minbåtarue "Seid" och
"Rolf" med gemensam besättnings lista under 3 mån. 1 dag.
Expeditione ns ändamål var öfning i minbåtars handterancl e.
Befälsteckn et hissades elen 18 April, inmönstring skedde elen
30 i samma månad och afmönstring den 17 Juli.
Kanonbåten "Ingegerd" har uneler sammanlag d t 2 mån.
4 dag. varit använd till åtskilliga transporter och stäld till
stationsbefä lhafvarens i Carlsln·ona förfogande.
Kanonbåten "Sigrid" och ångfartyget "Skölclmön" hafva
varit stälcla till stationsbefälhafvarens i Stockholm förfogande.
Transportfa rtyget "Valkyrian" har uneler sammanlag dt
l mån. 11 dag. användts till transporter.
Skolfartyge t "Stockholm " under 2 mån. 27 dag.; tjenstgjorde såsom vaktfartyg å Carlskrona redd och förde stationsbefälhafvar ens flagga från den 25 Maj till den 23 Juli. Fartyget inmönstrade s elen 20 Maj och afmönstrade s den 31 Juli.
Minbåten "Ftugin" var stäld till varfschefen s i Stockholm
order för utförande af minöfninga r. Minbåten tillhörde eskadern under dess samfälda öfningar i Stockholms skärgård.
Ångfartyge t "Kare" har varit stäld till varschefens i Stockholm förfogande för transporter.
Sjömätning sfartyget "Gustaf af Klint" under 3 mån. 28
dagar; sjömätnings expedition.
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Chefsfartyget "Drott", pansarbåtarue "Tirfing", ;'Thordön",
"John Ericsson", "Berserk" och "Sölve", kanonbåtarue "Rota",
"Skuld", "Edda", "Bl enda", "Alfhild" och "Astrid", minöfningsfartyget "Ran" samt minbåtarue "Seid" och "Rolf" tillhörde
eskadern. En detaljerad beskrifning af eskaderns verksamhet
och öfniugar är intagen i detta års l: a häfte af "Tidskrift i
Sjöväsenclet".
Undervisningsverken s verksamhet har under året fortgått i

enlighet med gällande reglementen.
Kongl. sJökr(qsslcolcms kadetter utgjorde vid början af Ulldervisningsåret 1884- 1885 59, af hvilka 7 den 24 Oktober
1884 blefvo efter unelergångna examina utnämda till underlöjtnanter i kongl. flottan; 3 kadetter blefvo under året på
målsmans begäran entledigade. Efter förutgången pröfning
såsom aspiranter vnnno 12 ynglingar inträde i skolan den l
Okt. 1385. Antalet kadetter är för -närvarande 63.
SlceppsgossPsko1an har meddelat unelervisning åt 229 skeppsgossar, hvilka äfven vid elen skeppsgosseinrättn ingen tillhörande excercisskola erhållit praktisk utbildning. Af dessa hafva
69 karlskrifvits och blifvit insatta pä matros- samt eldare- och
handtverkskompan ierna.
Vid exercisskolan i Oartskrona hafva 834 man samt vid
exe1·cisskolan 1: Stockholm 352 man under året erhållit utbildning.
Af dessa hafva vid förstnämnda station 264 man och vid sistniimnda station 317 man blifvit approberade. Vid Carlskrona
station hafva dessutom 7 unelerlöjtnanter genomgått exercisskolans befälsklass.
UnderbPjälsskolcm vid Carlsicrona station har inom de särskilda klasserna lemnat undervisning åt 40 man af matrossamt eldare- och handtverkskompan ierna; af dessa hafva 28
blifvit approberade. Unde1·bejälsskolcrn ·oid Stoclcltolms station
har meddelat undervisning åt 28 man af samma kompanier
och hafva deraf 26 approberats.
Vid minskolorna har gifvits undervisning och öfning åt
10 officerare, l underofficer och 31 man, hvaraf i lägre kursen
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blifvit godkände 8 officerare, l underofficer och lG man ;,;amt
i högre kursen l officer och 10 man.

J{omite:trbeten, undenisn i ngslwmmissionem as ve rlisa mhet.
Under den 25 Februari sistlidet år fann Kongl. Maj:t för
goclt att uppdraga åt en komite sammansatt af fem ledamöter
(officerare vid flottan), bland h vilka en ordförande, att i enlighet med den instruktion, som chefen för sjöförsvarsdepartementet egde att för komitEm utfärda, dels utarbeta och till
Kongl. Maj:t inkomma med fullständigt af kostnadsberäkning ar
åtföljdt förslag till organisation af det fasta minförsvaret dels
'
ock afgifva utlåtande i åtskilliga andra sjöförsvaret rörande
frågor.
Denna komite. som, med anledning af dess förstnämnda
uppdrag benämnts "minlcomit(m", sammanträdde i Carlsln·ona
den l April. Kornitens arbeten blefvo emellertid redan den
24 i samma månad tillsvidare instälda och återupptogas först
den 15 Juli, h varefter de fortgingo intill midten af Januari
månad d. å. då korniten fullgjort de åt densamma gifna uppdrag.
Enligt den af chefen för sjöförsYarsclepartem entet för komiten utfärdade närmare instruktion var åt korniten uppdraget:
l:o) att taga under ompröfning huruvida icke en del af
stationsskolorna lämpligen kunna förläggas ensamt till Carlskrona station;
2:o) att taga under ompröfning lämpligheten af att åtminstone en del af den nu i Stockholm förlagda matroskåren jemväl till Carlskrona förflyttas;
3:o) att, beträffande den för sjöförsvarets olika ändamål
erforderliga bemanning, dels taga i öfvervägande huruvida
icke det för det fasta minförsvaret erforderliga man::;kapet
lämpligen kunde anskaffas genom värfning på frivillighetens
väg, för viss tid samt från vissa, flottans stationer närliggande delar af landet, allt i den riktning statsrådsprotokolle t den
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8 Januari 1883 angående ~jöförsvarets och särskild t sjömanskårens ombildning afser; dock att komiterade äfven egde, derest de skulle finna andra, med tidens fordringar öfverensstämmande, för våra förhållanden lämpligare anordningar vara att
föredraga, jemväl derom afgifva underdånigt förslag,
dels ock att i ofvan antydda riktning afgifva förslag till
matros- och handtverkskompaniernas ökande samt under förutsättning af båtsmanshållets sättande på vakans, bildandet af
särskilda sjömans- och artillerikompanier af erforderlig styrka
för sjöbefästningarne;
4:o) att utarbeta _o ch afgifva förslag till uppsättande af
e,n minöra:fdelning för det fasta minförsvrwet, skolande nämnda
förslag innehålla uppgift
dels å det antal befäl, underbefäl och gemenskap af olika
grader samt den materiel af olika slag, som erfordras såväl
för minering af Stockholms och Södertelge skärgårdar samt
inloppen till Carlskrona och Göteborg som ock för spärrandet
af andra farleder medelst rörlig för sådant ändamål afseeld
personal och materiel,
dels huruvida de officerare och underofficerare af flottan,
hvilka kunna vara villiga att uteslutande egna sig åt minvapnet och de;till anses lämpliga, böra från flottan utbrytas
för att bilda en särskild afdelning af sjöförsvaret eller i flottan
qvarstå att befordras i enlighet med gällande bestämmelser.
Förslaget borde vidare omfatta personalens utbildning, årliga öfningar, aflöningsförmåner m. m., äfvensom densammas
såväl som materielens fördelning på olika stationer samt hvad
i öfrigt till en fullständig organisation hörer.
5:o) att afgifva förslag angående sjö beväringen, dess fördelning, årliga öfningar samt användande under krigstid i öfverensstämmelse med gällande beväringslag.
Den komite, åt hvilken blifvit lemnadt uppdrag att granska och omarbeta sjötjenstgöringsreglementet, har under förlidet år fortsatt detta arbete.

Genom undervisniugskommi~~ionerna hafva blifvit utarbetade eller omarbetade följande reglementen och undervisningsböcker, nämligen:
"Re,r;lemente för Flottctns undervisnings verk, Allmiimw bestämmelseJ· och Ercercisskolan ", som under den 9 Juli sistl. Juli fast~täldes

att lända till efterrättelse fn'm elen l September; "Un-

dervisning för manskapet vid flottan, II ,~jömanskap" och "Uncleroisnin,r; fö1· manskapet vid flottan, I I I Artilleri", hva1jemte

en lärobok i artilleri och fästningslära, afseeld för utbildningen
af manskapet vid flottans fästningskompanier är uneler utarbetning.

~jökartev~rket.

Om sjökarteverkets verksamhet under år 1885 återgifva
vi här nedan innehållet af chefens för nämnde verks under
den 14 sistlidne December afgifna berättelse:
Sjömätningar, hvilka, till följd af större rustninga1~ vid
flottan, icke kunde påbörjas vid vanlig tid på våren och ej
heller, såsom afsedt varit, dertill användas samtliga sjömätningsfartyg, utfördes från början af Juni månad enelast med
sjömätningsfartyget "Gustaf af Klint" i Stockholms läns norra
skärgård, der desamma påbörjades vid Stockholms skärgårels
mätnings slutpunkt vid Rönnskärsskaten, vid östra kusten af
Väddö och fortsattes derifrån nordvart hän längs denna kust
förbi Grisslehamn till 1884 års slutpunkter vid Fogdöström
och Singösund samt derifrån npp till Örstensudde vid sosidan af Singö, omfattande denna mätning en areal af O,s geografiska qvadratmil. Vid denna mätningsexpedition tjenstgjorde l officer, l underofficer, 2 maskinister och 12 mau gemenskap eller tillsammans 16 personer.
Gmveriu,r; r~f sjDkort. U n der året äro i koppar graverade
ett sjökort öfver Kalma1·sunc1 och ett öfver Norrköpingsbugten
i skalan l : 2()()(X)() äfvensom en specialkarta öfver Smålandskusten och en öfver Norrköpingsbugten i skalan l : 100000
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samt tre militärspecialkartor öfver Östergötlands och Smålands
kuster i skalan l : 50000. Under arbete äro en specialkarta
öfver norra delen af Stockholms skärgård i skalan l : 100000
och en passkarta öfver Finska viken i skalan l : 350000 med
åtskilliga specialer i större skalor.
Sjök:1rteverkets kartplåtar hafva äfven under detta ar erhållit synnerligen omfattande rättelser hvarjemte 3 större och
5 militärspecialplåtar till nya kartor blifvit guillocheracle.
I själcarteverkets galvanoplastiska laboratorium hafva under
året 44 kartplåtar blifvit förjernade.
I sjökarteoerkets koppartrycl(:eri hafva uneler året blifvit
tryckta 6280 sjökort och 500 tillägsblad äfvensom nödige korrekturaftryck.
Uneler år 1884, det senaste år för hvilket redovisning
från försäljningsagenten till sjökarteverket ingått:

"O":r
:;· ~ 0'3-

~
~

s.,.;.
försåldes ... .... .. ....................
ntlemnacles kostnadsfritt till flo~tan, embet::>verk och främmande manner ... . 1
förbrukades vid sjökarteverket ......... l
kasserades såsom föråldrade ... . ....... l
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456
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l l 222 l
Summa [ 8145 l
Försäljningens nettobelopp utgjorde 14713 kronor.

l.ots- och fyrviisendet.
Följande nya fiJrinrättuingar hafva under sistlidet år tillkommit i de svenska farvattnen:
Stenlcy'rlcelmk (Gotland) en s. k. gruppblänkfyr;
Klöjltolmen (Kanholms~järden i Stockholms skärgård) en linsfyr af 6:e ordningen;

lO() -

Var ö (södra inloppet till Göteborg) en linsfyr af 4:e ordningen ;
Riittaren (::;ödra inloppet till Göteborg) en linsfyr af G:e ord-

nmgen ;
Soen (N. om Kråkelund, Smälandslmsten) en linsfyr af 6:e ord-

l

ningen, gasoljefyr;
Sc'ijosnnd (N orrköpingsbugten) ledfyr öfver Guppafjärelen och
Tvären;

Lun,q~jenne
Djupely
Nyork
.

7
Lil sot,.;

o

·]Ja Gotland.' fiskefyrar.

111arboda

J
Vakten
På åtskilliga ställen i skärgårdarna, hafva nya prickar
utsatts och på andra -ställen har utprickningen ändrats för att
bringas i öfverensstämmelse med gällande utpric1mingssystem.
En ny ångbåt har anskaffats för Malmö lotsförclelning.
"Underrättelser för sjöfarande" hafva af kongl. lotsstyrelsen utgifvits med ett nummer i veckan efter samma plan som
uneler år 1884.
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Nytt system för Internalionel signalering
med flaggor

M
G omvänd.
NbeJakande
ja eller l delad horizontelt · öfra hälften blå, den undra o·ul.
f
'
0
p
delad diagonaliter från öfra "flygande hörnet" till undra

Q

föreslaget af mr S. R . E'lson i Calcutta.
(FramsUildt inför Kong! Ör!ogsmannastillskapP.t vid dess sammantriide deu :l
December 1885 af komm endör O Lagerberg.)

Till det af mr Elson föreslagna signalering;,system användas femton flaggor, geometriskt teolmade och färgade så, att
genom deras användning i olika ställning antalet fördubblas.
Man erhåller derigenom medel till att öka och utsträcka elen
nu begagnade Internationela signaleoelen med 468198 flera förändringar än med dennas aderton flaggor nu kunna åstadkommas, eller till ett totalantal af 546840 förändringar i stället för 78642.
Systemets
alla flaao·or
äro fyrkantiga och de särskilda flag•
bb
gorna äro på följande sätt tecknade och färgade:
B eller} delad miclt itu horizontelt; öfre hälften röd, elen Ullsvarande
clre blå.
0
delad diagonaliter från öfra "flygande hörnet" till undra
hörnet vid "liket"; öfre hälften röd, elen undre blå.
D
delad diagonaliter från öfra "flygande hörnet" till undre
hörnet vid "liket"; öfre hälften blå, den undre röd.
F
blå kon på röd botten; basen på konen upptagande
flaggens hela undra kant och dess spets räckande
till öfre kanten af flaggen.
G
röd kon på blå botten, konens bafl upptagande flaggens hela underkant och dess spets räckande till öfra
kanten af flaggen.
H
B omvänd.
J
C omvänd.
K
D omvänd.
L
}<"' omvänd.

B

S

T
V
W
X

Y

hörnet vid "liket"; öfre hälften blå, elen undra gnl.
delad diagonaliter från öfra "flygande hörnet" till undra
hörnet vid "liket"; öfra hälften gul, elen undra blå.
Gnl kon på blå botten; konens bas upptagande flaggens hela unelerkant och dess spets räckande till öfra
kanten af flaggen.
Blå kon på gul botten; konens bail upptagande flaggens hela unelerkant och dess spets räckande till öfra
kanten af flaggen.
N omvänd.
P omvänd.
Q om vänd.
R omvänd.
S omvänd.

Onek&nde
nej eller) delad horizontelt · öfra hälften gul den undra röd.
f
'
1
delad diagonaliter från öfra "flygande hörnet" till undra

2
3

4

5
6

7
8
9

hörnet vid "liket"; öfra hälften gul, den undra röd.
delad diagonaliter från öfra "flygande hörnet" till nedra
hörnet vid "liket"; öfra hälften röd, elen undra gul.
röd kon på gul botten; konens bas upptagande flaggens
hela undra kant och dess spets räckande till öfra
kanten af flaggen.
gul kon på röd botten; konens bas upptagande flaggens
hela undra kant och dess ~::;pets räckande till öfra
kanten af flaggen.
O omvänd.
l omvänd.
2 omvänd.
3 omvänd.
4 omvänd.
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Bifogade flaggtafla åskådliggör utseendet af de systemet
tillhörande flaggor.
I elen om signaleringssystemet offentliggjorda uppsatsen
yttrar mr Elson:
"Det är ett kändt factnm för alla sjöfarande, hvilka mycket behöfva använda Internationela signalcoden, att densamma
lAmnar nlm för flera förbättringar såväl med afseende pft anordningen af sjelfva boken, som äfven hvacl betri:Lffar synbarh eten eller urskiljbarheten af dertill hörande flaggor äfven på
medelmåttiga afstånd.
I hvad som vidkommer sjelfva boken, är elen alltför otillräcklig och otillfredsställande att fylla de telegrafiska behofven för våra dagars handelsflottor. Den som måste signalera
någonting utom det vanliga, är hänvisad till nödvändigheten
att till största delen af meddelandet använda codens stafningstabell, hvilket medför ett långsamt arbete i det att ett större
antal olika signaler måste hissas, der möjligen endast ett par
sådana skulle vara behöfliga, och derjemte upptager en dyrbar tid för både den som mottager signalen och den som ger
densamma.
Och ytterligare hvad beträffar boken (med undantag af
de blotta hufvudmeningarne), så är iten icke uppsatt i riktig
alphabetisk ordning eller följd med hänsyn till dess särskilda,
meningar, h vilket är. en stor minskning i nyttan af ett sådant
verk som en internationel och universel signalbok och slutligen, att en viss rapport, mening eller fras kunde, lättare än
nu är fallet, uppsökas utan att nödvändigtvis behöfva genomsöka en hel kolumn af meningar. Denna olägenhet utgör
dessutom ytterligare ett påtagligt skäl hvarföre icke närvarande internationela signalbok efter nära tjugo års användande
blifvit accepterad med det erkännande som den borde hafva
blifvit.
H vad nu beträffar :::iynbarheten och nrskiljbarheten af
codens flaggor, har min erfarenhet vid deras begagnande å
Honghly-loppet nti Gangesfloden blifvit. elen, att anonlningen
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af färgerna uti desamma icke är den bästa man kunde på:finml,
för ~Ltt försäkra sig om att göra dem tydliga eller lätta att
skilja den ena från den andra. Detta är utan tvifvel en af
orsakema till att man ansåg det önskvärdt att få "distanssignaler" införda, hvilka dock aldrig tilHi·edsställande uppfylt
det ämlamål för hvilket de voro afseclda. Exempelvis flaggen
(standerten) D i coclen sedel från en plats der den blåser nära
långs med, kan lätt blifva tagen för flaggen P; och den sednare
när det ankommande fartyget kommer närmare, kan möjligen
bevisa sig vara flaggen W i coden, då den röda fläcken i
midten på den hvita rutan uti flaggen P upptäckes. Äfvenlecles flaggen (standerten) C (jakande) hissad med ett ljnst,
deraf att den SJ.elf
hvitt moln till bakgrund, är med anlednino·
•
b
är hvit, svår att läsa af eller t. o. m. att ens upptäcka, om
man icke är nog nära för att urskilja elen lilla röda fläcken
uti densam ma.
Genom de grofva anmärkningar, som blifvit gjorda af
det stora antal skeppskaptener, med hvilka jag samtalat om
denna sak, har jag blifvit öfvm·tygad att det är få sådane,
hvilka icke uti sitt minne kunna återkalla tillfällen då de först
efter långt kikande och ansträngande af sina ögon lyckatR
tydligt läsa en flaggsignal på ett ganska medelmåttigt afstånd
och ändock i klart väder.
Med det factum framför oss, att den Internationela signalaf
coden, flaggor och bok, hafva blifvit så allmänt antao·na
t:>
alla nationer, att det knappast finnes något fartyg i sjön, som
icke har dem ombord, uppstår af sig sjelf den frågan: h vilka
äro de bästa utvägar att bota bristerna hos och fullända systemet för marin signalering?
För att hålla jemna steg med vår tids snabba framåtskridande, är det alldeles nödvändigt att tillegna sig ett hastigare och bättre medel för telegrafiskt meddelande mellan
fartyg på sjön och med land.
Med Ryftemål, att åstadkomma nödvändig förändring härutinnan, ber jag att nu få framlägga följande plan, hvilken ja.g
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hemställer om den icke skulle behörigen fylla behofvet, utan
att förorsaka förvirring och större utgifter genom ökande af
det antal signalflaggor, som skepp nu redan föra med sig; och
anhåller att densamma må blifva omsorgsfullt och väl öfvervärrd af alla dem som äro intresserade nti den vigtiga frågan
b
'
om internationeJ maritim samfärdsel, då allmän och förenad
samverkan från alla sidor är absolut nödvändig för att bringa
framgång åt denna plan.
För kort tid seelan hedrade mig Bengalens regering med
att anförtro mig sammanfattandet och anorduandet efter systemet uti "Trinity-Lighthous-code" af ny signal-code (" The
Bengal Pilots code"), att begagnas på the river Hooghly, och
uneler fortgången af detta arbete såg jag endast alltför tydligt
det tryckande behofvet af en genomgående och vidsträckt revision af elen Internationela signal-eoelens bok.
Sedan dess har jag, i ändamål att sammanfatta ett "snpplement" clertill, utvalt några tusen meddelanden, hvilka skulle
blifva användbara, om de bragtes till allmänt begagnande.
Det kommer emellertid att blifva omöjligt att tillämpa dem
utan att öka det antal flaggor, som nu tillhöra Internationela
coden.
En plan föll mig in såsom varande verkställbar, nemligen
att begagna en flagga som kunde vänelas och utgöra ett särskildt tecken i hvarje signal ur mitt föreslagna supplement,
hvilken flagga skulle motsvara ändamålet med tvenne olika
flaggor. Men detta tillfredsställde icke tillräckligt min egen
uppfattning för att tillförsäkra mig om dess allmänna antarrande·' och •J·ao· har nu kommit till den slutsatsen, att den mest
b
b
antagliga och ekonomiska plan, hvilken erbjuder en utsträckning af den Internationela coden, så att den kunde motsvara
nutidens behof, är att antaga medföljande ställ af femton tvåfärrrade
fyrkantirra
flao·o·or,
h vilka kunna "vändas om", till erb
b
bb
sättande af nuvarande coden tillhörande flaggor, och hvilka
medföra följande trenne fördelar framför Internationela codens
närvarande system:
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1:o. Dessa femton geometriskt tecknade flaggor, som, då
hvar och en af dem kan vändas, i sjelfva verket motsvara
trettio sådana, lemna utväg att åstadkomma 546840 olika signaler eller förändringar - det är 840 'lned två flaggor; 21840
med tre flaggor och 524160 med fyra flaggor, hvilket med
468198 öfverstiger hela det antal förändringar eller signaler,
som den nuvarande codens uppsättning af 18 flaggor förmår
åstadkomma, neml. 78642.
2:o. H var och en af dessa femton flaggor hafva de färger hvaraf de äro sammansatta, neml. rödt och blått, blått
och gult samt gult och rödt, fördelade öfver hvar sin hälft af
flaggens yta, hvarföre de kunna ses och afläsas på större afstånd än flaggor tecknade efter något hittills begagnadt system.
3:o. Den sista men icke minsta fördelen hos här föreslagna system är besparing i kostnad för flaggduk, enär det
erfordras fyra flaggor mindre (då man rälmar codestanderten)
än som nu måste finnas om skeppsbord, på samma gång det
tillförsäkrar om alla ofvan anförda vigtiga fördelar.
Utan tvifvel kunna invändningar göras mot denna nya
plan att vrida eller vända upp och ned på en flagga, men
jag ber att få påpeka, det en gammal mycket tydlig och väl
känd nödsignal är den upp- och nedvända nationalflaggan eller
(såsom brukas i britiska fartyg) "unionen nedåt"; jag tror att.
vid en undersökning af den flaggtafla, som åtföljer denna broschyr, densamma skall tala för sig sjelf och att man skall
finna det man ej behöfver befara, att en flagga tages för en
annan samt att, om planen blir antagen på sätt jag föreslår,
den i sin helhet skall tillvinna ~ig omdömet att vara enkel
och användbar.
Genom att införa miua många tusende nya signalmeningar uti och införlifva dem med de redan befintliga signalmeningarue uti den nuvarande coden, är det icke min mening
att på minsta sätt stridigt ingripa uti dennas för handen varamle anordningar i annat af.<seende, än att sätta en och hvar
Tids!.T. i 8jut. 188G.

9
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af dessa menmgar i sm rätta ordning och följd - el. v. s.
enligt vanlig alphabetisk ordning - på sätt ~om redan vidtagits uti "the N a vy & Arm y Signal Book".
Och jag skulle icke allenast kunna gifva de gamla och de
nya meddelandena sina respektive signalbokstäfver enligt den
nya planen, utan äfven i särskild kolmun insätta signalbokstäfverna för den nuvarande codens meddeland8n; och derigenom, tror jag, att förslaget skulle utan att störa eller förorsaka
villervalla, småningom öfvervinna allehanda fördomar, öfvertyga tänkande män om dess värde, och, om också långsamt, så
dock säkert gå sin väg fram till dess detsamma fullkomligen
sattes i stället för den gamla eller nuvarande planen för internationel marinsignalering.
Nödvändigtvis kommer der att uppstå en del rubbningar
i den regnliera följden af de gamla signaltecknen, så snart
dessa blifva alphabetiskt ordnade i den nya signalcode jag
föreslår, men sådant kan icke undvikas; likväl behöfva tecknen icke bli serdeles mycket omkastade, utan blott några fä
rader ur den gamla ordningen, och sålunda skulle den gamla
boken icke göras oanvändbar för dem som välja att bibehålla
densamma eller, med andra ord, som föredraga att nyttja den
i stället för den nya - på samma sätt som förhållandet var
med Marryats gamla system vid tiden för den nuvarande codens införande till bruk - och jag har grundad anledning att
tro det både köpmannen och skeppsredaren - då de inse den
stora fördelen att .k unna sända bud och befallningar till fartyg
ute på sjön, utan att utsättas för obehaget af att se sådana
buds ständiga stympningar genom signalmannen - skola tillegna sig det nu föreslagna sättet för meddelande i antydt
afseend e.
Och likaså skall den i bryderi försatte sjömannen, fartygsbefälhafvaren, då icke längre, såsom nu ofta är händel~en, i
tröstlös förtviflau behöfva uppge hvarje försök att uppsöka de
mångfa~diga särskilda sammansättningar af signaler, som er-
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fordras, för att sända en order eller en underrättelse till ett
mötande fartyg eller till en kustsignalstati on - förbi hvilka
föremål han drifves af ström eller vind - och väl medveten
derom, att den närvarande coden är alldeles otillräcklig för
ändamålet ifråga, att den är illa och svårhandterlig t ordnad,
och huru svårt det blir att åtskilja codens signalflaggor i samma mån som afståndet ökas eller ställning och rigtning förändras de båda signalerande emellan.

(
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Fregatten "Ulla Fersens" strandning.
Fregatten "Ulla Fersen" var 18 år gammal, då hon tidigt
på våren 1807 löpte ut på kryssning i Östersjön.
Det var ej något afundsvärdt befäl, som majoren och riddaren af Kongl. Svärdsornen ädle Pehr Holm erhöll, då han
af konungens tjenstgörancle generalarljutant för flottorna vice
amiralen m. m. frih. S. v. Rajalin undfick befallning att med
elen l illa och dåligt seglande, med enelast 18 st. 6-l/.:ga kanoner
bestyckade fregatten blockera Svinemii.n::les inlopp uneler en
årstid, då köld och stormar gjorde vistelsen i hafsbugten utanför Oders mynning hade mödosam och farlig. Säkerligen ana<'te
han dock icke videlen af de svårigheter, för hvilka han så väl
som hela besättningen inom kort skulle blifva utsatt, än minclre elen fruktansvärda olycka, som skulle drabba dem alla.,
innan de hunnit uträtta det ringaste till fäderneslandets ga.gn
och fromma.
Det syntes nästan, som ville naturen sjelf förhindra freaatten att närma sig den ödesdigra kusten, ty hela tio dygn
~to-inao
för elen J·emförelsevis korta seglingen från Ystad, hvilb
b
ken hamn major Holm anlöpte elen 5 April, och till farvattnet
utanför Svinemi1ncle. Under denna tid voro vindarue omvexlande af vest och sydvest, än med hårclt väder, än med stiltje,
regn och tjocka. Den 15 vid middagstiden ankrade fregatten
nåo-ot
mer än två tyska
mil nordvart om Svinemii.nc1e på 8
b
•
famnars djup, god, fin sandbotten. På aftonen samma dag
ankom örlogsbriggen "Vänta litet", förd af kapten Olssen som
ankrade i närheten af fregatten, till hvilken kapten Obsen
genast begaf sig för att meddela major Holm att svenskarne
innehade hela U sedomslandet, och att flere kanonslupar låg o
vid \Vollin, Svinemii.nde och nppåt Stettin. D e båda fartygs-
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cheferna öfveren,;kommo att följande morgon segla närmare åt
farvattnet; men om natten kl. 2 började det blåsa hård t och
gå en svår sjö af ONO vinc1. Major Holm gjorde då signal
att gå till segels, hvarefter briggen snart lyfte ankar, men då
man på fregatten börjat vinda hem babords ankartåg, hvilket
fartyget låg för med 1/, tåg ute, sprungo alla både "knipare"
och "sejsingar" och hela tåget rusade ut. Slaclclen var likväl
vederbörligen fastgjord kring foten af stormasten, så att fartyget låg i alla händelser qvar för sitt ankare, och man kunde
åter taga itu med lättningen. lVIecl mycken möda fick man
äncltligen efter två timmars styft arbete in halfva ankartåget;
men nu var det föga skäl att fortsätta, utan beslöt major Holm
att invänta dagen och något blidare väderlek.
Den 16 vid dagens inbrott syntes ej briggen "Vänta litet".
Stormen tilltog allt mer med tjocka, regn och svår sjö. Kapa
ankartåget ansåg major Holm ej vara rådligt, och att lätta
ankaret var omöjligt. Han sammankallade derför officerarne
för att höra deras tanke, om hvacl som vore bäst att företaga
uti denna bryelsamma belägenhet. .Som :;tornien alltjemt fort.,.
for häftigt blåsande med svåra hagelbyar, beslöt chefen att
ligga q var till ankars, helst ingen möjlighet förefans att på
någon bog kunna klarera landet. Bramstängerna nedtogos på
däck och styrborels ankare fälcles, hvarefter man "stack ut"
hela babords ankartåg och 3.'8 (eller 1 1/ 2 q vart, som det kallaJes) på styrbords. Pliktankaret klargjordes och dess tåg inbändes; unelerrårna neclströkos. Stormen tilltog alltmer, ständigt blåsande från samma håll. Sjön växte följaktligen ansenligt och började snart spola öfver fartyget, ja, på eftermiddagen
stod skummet öfver fregatten från fören till aktern. Kl. 6 förmärktes styrbordståget nog slappt, hvarför det vindades hem,
hvilket arbete gick ganska lätt för sig. Då man fått upp ankaret, befans ena armen vara borta.
Den 17 utbäncles styrborclståget, som var oskacladt, samt
inbändes i styrborels pliktankare, det fjercle och sista som återstod, h varefter detta ankare klargjor\1es. Som blåsten nu var
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något lindrigare, upptogos underrårna åter, i tanke att möjligen kunna komma till segels; men eftersom sjögången var
lika svår som uneler den föregående dagen, hade man ingen
utsigt att kunna förverkliga detta. I stället fäldes styrbords
pliktankare, men det uppvindades snart åter, och klargjordes
till fällning, emedan babords ankare ännu höll fast fregatten.
Under tiden voro timmermännen i arbete med att reparera
betingen genom att tillsätta lösa kolfvar på akterkant, der
tåget gräft in sig så djupt som det var tjockt; men mot aftonen voro äfven de nya bitarna sönder. Nu kläddes betingen med tjocka tågmattor, och dessa voro till god hjelp under
natten.
Den 18 drog vinden sig något nordligare med aftagande
styrka, snöbyar och tjocka, men sjön var fortfarande lika syår.
Kl. 2 e.m. klarnade det upp något, så att Usedomska landet
kunde urskiljas. Chefen befalde då att vinda hem på babordståget, i hopp om att kunna komma till segels, men omöjligt.
Vid hajningarna gick lika mycket tåg ut som man fått in,
och ingenting ville hålla, utan måste fregatten ligga qvar.
Under natten rasade stormen med ännu större häftighet än
tillförne, och fartyget slingrade och arbetade mycket hårdt.
Underrårna nedströkos då återigen.
Den 19 herskade samma vind med hård blåst och sträng
köld, så att allt vatten som spolade öfver fartyget, förvandlades till is. A t t gå till segels var fortfarande ogörligt, och
man var glad, att ankartåget höll. N ya betingsmattor pålades, sedan de gamla blifvit söndersmulade.
Den 20 tilltog storm och sjögång allt mer och mer. Miclt
under nattens mörker, vid pass kl. 1/ 2 3, sprang babordståget
tvärt af vid betingen. styrbords pliktankare fäldes genast
och halfva tåget stacks ut; men som det ej ville stoppa upp
fäldes äfven babords pliktankare. U n der mer än två timmar
dref fregatten mot land, ofta tvärs för sjön, innan ankarna
togo fast. Slutligen, kl. 5, stoppade de upp något, så att fregatten kom till vinden, men sackade likväl alltjemt. Emel-
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lertid förseddes tågen, såsom äfven förut skett, med klädsel af
mattor och löståg (sarfvingar och slabbning); men chefen ansåg sig ej böra sticka ut hela tågen, då djupet icke var större
fin 8 famnar, utan hoppades han att ankarna skulle "få tag",
hvilket ock skedde. Då det nu var ännu mindre utsigt än
förut att kunna komma till segels, försökte man stryka de
svåra stängerna. Allt arbete härmed var dock förgäfves. Både
ginor oeh rep sprungo. Underofficerare, timmermän och besättning lågo hela förmiddagen uti en gruflig köld med snö
och hagelbyar, samt under fartygets svåra slingringar, i märsarna, utan att kunna få stängerna ned.
Kl. 1/ 2 11 sprang styrbords tåg nära vid ankaret, och tåget
inhaltes. Man stack och friskade oupphörligt på babords plikttåg, det enda som nu fans qvar. Dessutom företogs ett synnerligen mödosamt nödfallsarbete, i det man tog tåget två
rundtörnar kring stormasten och vidare kring spelet, för att
kunna undvara betingen, der det nya 14-tums tåget - oaktadt de pålagda mattorna och vulningarna - åt sig igenom
ända till eken eller sjelfva betingen; så att, oafsedt beständigt
läskande med vatten, tåget förbrändes och af skarpkanterna
a:ffilades. Uti klyset var deremot ganska god slabbning.
stoppare lades i alla ringbultarue i däcket samt svåra stoppare för om betingen, hvilken timmermannen fick order att
afsåga. Men uneler detta arbete sprang tåget kl 1/ 2 2 e.m., tätt
för om betingen, hvarvicl unelertimmermannen Holmström fick
ena benet afslaget.
Seclan detta sista tåg var sprunget, fans ingen annan utväg än att sätta på land, ty att segla var omöjligt i denna
öfverdrifna storm. Chefen rådslog ånyo med o:fficerarne, lmderofficerarne och besättningen, och alla funno omöjligheten af
att kunna segla sig fria. Derför kapades först mesanmasten
och sedan stormasten. Förstängstagsegel hissades, och fregatten föll af. Det gälcle nu att uppsöka något ställe, der besättningen kunde komma i land med lifvet. Man länsade nu
i en gruflig hålsjö inåt landet samt fick snart i tjockan sigte
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på briggen "Vänta litet", h vilken låg till ankars med strukna
stänger och rår för tvenne ankare. Hon passerades helt nära.
Det måste i sanning varit en fas ansfull syn för briggens
besättning att skåda fregatten, uppdykande i den svåra tjockan, länsande helt nära förbi med kapade master för att snart
åter försvinna och inom ett par timmar gå en säker undergång till mötes, utan att man på minsta sätt kunde lemna
sina landsmän och yrkesbröder någon hjelp. l\fajor Holm ropade åt briggen om sin yådliga belägenhet; men hvad skulle
man väl der svara? Luften lättade något, och den kust, der
ett par hundra man snart kanske skulle finna sin graf, visade
sig nu tydligt för de ängsligas blickar.
Omkring kl. 5 kapades fockmasten öfver bord, och det
söndergångna styrbordsankaret, hvilket uneler dagens lopp blifvit kattadt med varpankaret samt fått den återstående delen
af tåget inbändt, fäldes nu i förhoppning om att med detta
yttersta medel kunna stoppa fregatten. l\fen allt var förgäfves; ankaret tog icke fast, utan fregatten kom strax derefter
in uti de svåraste bränningarue och tog den ena stöten efter
den andra, hvarvid hon genast kantrade babord öfver, under
det störtsjöarne inslogo stormluckorna i kajutan; roch:et lyftes
af rorhakarna och krossades, rorpinnen från arkliet upplyfte
och splittrade kajutdäcket, hvarigenom bränningarna fingo
obehindradt inlopp och snart fyldes hela skeppet med vatten.
Under tiden slogs fartyget allt mer och mer emot land och
stannade omkring 50 famnar från stranden.
J ollen blef af störtsjöarna loss- och sönderslagen; slupen
sattes i sjön men kantrade genast och slogs i spillror. Barkassen kunde ej användas. Således var allt hopp förloradt
att med egna båtar kunna berga besättningen, utan måste
hjelp från land afbidas. Der syntes också många af landets
folk, ja, äfven båtar funnos på stranden. Mångfaldiga försök
att komma nt till fregatten gjordes af strandboarna., men förgäfves. De svåra brottsjöarna hindrade hvar.i e förbindelse
mellan stranden och fartyget ..

-

12;) --

Under dessa förhällanelen inbröt natten med svår k öld och
oförminskad storm. Två volontärer fröso ihjäl; hela den öfriga
besättningen led obeskrifligt i denna ömkansvärda belägenhet.
Med dagens inbrott återkom väl något hopp, eftersom fregatten ännu höll ihop, men vädret rasade lika hånlt, och med
fasa såg man mörkret ånyo breda sig öfver land och haf.
Öfverspolade af svåra bränningar, stela af köld, lidande både
hunger och törst måste besättningen sålunda uthärda 40 timmar på vraket. Först elen 22 bedarrade nemligen stormen,
si att den första båten kunde på morgonen komma ut till fregatten.
N u transporterades besättningen lyckligt i land; men i
anseende till de unclerrättelseT, som major Holm genast erhöll
af dervarande lotsdirektör och borgmästare, angående svenskarnes utrymmande af landet och fransmännens antågande,
vågade chefen ej medtaga några effekter från fartyget, fruktande att de endast skulle komma fienden till godo. För öfrigt voro större delen under vatten, oåtkomliga eller förstörda.
'l'ill yttermera visso lät ma j or Holm förnagla alla de tillgängliga kanonerna och kasta öfver bord all elen ammunition, som
kunde åtkommas.
En handlande från Svinemfmcle anskaffade i hast G vagnar, hvilka användes till transport af det af kölelen mest angripna manskapet och af besättningens få bergade saker. Unclertimmermannen Holmström och en sjuk kofferdikarl blefvo
genom förenämnda köpmans försorg inqvarteracle på stället
och seelermera förda till Svinemii.ncle.
Då allt var klart till afmarsch beordrades unelerlöjtnant
Sjögren och konstapel Åhman att gå ombord och antända fregatten, hvilket ock verkstälcles med all noggrannhet och hastighet, så att vraket omkring kl. 11 f.m. var i full låga.
Chefen tågade clerpå till fots med besättningen på vägen åt
\Vollgast, genom Greif.'3wald åt Stralsund, elit de anlände elen
26 på e.m., hvarvicl major Holm aflemnade rapport om olyckshändelsen till H. E . generalguvernören m. m. von Essen.
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Denne gaf, på begäran, tillstånd åt major Holm jemte en del
af besättningen, utgörande med befälet inbegripet 50 personer,
att elen 27 gå ombord på k. postjakten "Gustaf Adolf", som
clerpå seglade till Ystad. Nämde personer voro, utom chefen,
2 officerare, l skeppsskrifvare, l kadett, 11 underofficerare,
12 volontärer, 10 båtsmän och 12 skeppsgossar. De öfriga,
115 man, qvarlemnacles i Stralsund tills vidare lägenhet under
befäl af underlöjtnanten grefve Cronsteclt. Fregattens loggbok
räddades dessutom.
Vid elen krigsrätt, som på major Holms begäran sedermera undersökte förhållandet med olyckshändelsen, förekomma
inga anmärkningar mot befälet, som detta ej kunde tillfrecls::;tällancle besvara, hvarför krigshofrätten icke allena::;t frikände
alla medkommenderacle, utan ock tillerkände dem ersättning
för de enskilda förluster, som de vid strandningen lidit.
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Om Torpedbåtar.
I en tid då torpedbåtar tillvunnit sig så mycken uppmärksamhet inom alla verldens mariner, men skiljda isigter
dock uttalas såväl om deras stridsvärde och användningssätt
som i afseende å de för torpedbåtar mest lämpliga dimensioner
och företrädesvis önskvärda egenskaper, torde hvarje bidrag
till klargörande af dessa frågor ega intresse, och såsom ett
sådant meddela vi här nedan i öfversättning utdrag af ett af
kaptenen i engelska flottan Gallwey i "Royal United Service
Institution" sistlidne vår hållet föredrag.
Kapten Gallwey yttrar: I detta sällskap hafva förekommit så många anföranden om torpedbåtar, deras storlek, hanelterande m. m., att jag icke anser mig böra uppehålla mig vid
beskrifning af de särskilda typerna, utan vill till utgång för
hvad jag nu ernar i frågan yttra, framhålla, att torpedbåtar
komma att i krig förnämligast få tre användningssätt neml.:
l:o) till kustförsvar;
2:o) till beskydd för egna fartyg mot torpedanfall;
3:o) till anfall på fiendtliga flottor.
Torpedbåtar kunna indelas i två klasser, nemligen de som
medföras ombord i krigsfartyg och de som sjelfva kunna hålla
sjön och på egen hand taga sig fram. Sistnämnda slags båtar
byggas nu för främmande mariner i stort antal. Alla de utländska torpedbåtar jag känner till äro anordnade att utskjuta endast två torpeder, begge rätt föröfver, men de flesta
sjöofficerare anse dock att skjutning från sidan är den bästa.
I hvad mån ett torpedbåtanfall skall lyckas, kommer i väsendtlig grad att bero af det antal båtar som samtidigt härföre användes. Det passande antalet skulle jag vilja bestämma till 8; ty jag tror icke, att man nattetid skall kunna hålla
ett större antal tillsammans.
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Till kustförsv ar anser jag att båLar med 110 fots längd
äro tillräcklig t stora. Batar med dessa dimension er hafva visat
sig kunna hålla sjön, uneler det att pm~sarskepp nödgats söka
sky del. J n mindre båtarue äro, desto flera kunna med samma
kostnad anskaffas; dGljemte äro de små båtarne lätthandte rligare och erbjuda mindre mål. Jag tror, att båtar med ofvannämnda längel och med omkring 60 tons deplacem ent äro de
lä~1pligaste ~ör kustförsva r, och de äro, om man eger passande
k~·1g~skepp, Icke heller för stora. för att föras till hvilken plats
~a .Jorden som helst. Att de, om nödigt, kunna göra oceanfärder allena, har "Childers' ', en båt om 113 fot bevisat då
'
. l'd
äro 'likSåclana resor
l et år ångade till Australien .
cl en Sist
vä,l mycket anstränga nde såväl för besättning som båt. Då
att skicka några
det emellertid kan någon gång vara af viO't
0
att veta att åndt
go
det
är
platser,
aflägsna
till
båtar
Llylika
' nsorten
'
d
destinatio
nå
gan e pa egen hand, de antaglige n kunna
på kortare tid och i bättre skick än om man skulle hafva fört
dem ombord på större fartyg. Hafva de väl framkomm it till
d~n hamn der deras tjenst påkallas, skola de nog slf.öta sig
S.Jelfva.
Vid konstrukt ion af torpedbåt ar för kustförsv ar bör man
taga hänsyn till att de få ett mera omfattand e stridsvärd e,
om de äro så beskaffade, att de, om förhålland ena sådant
skulle for~ra, kunna tagas ombord på ett krigsfarty g och i
detta hastigt och säkert föras till hvilket hörn som helst i
verlclen. Hastighet är väl ytterst vigtig för en torpedbåt '
.
men man b ör Icke för hastighete n uppoffra andra egenskape r
som äro nästan lika vigtiga. En torpedbåt kommer för öfrigt
nästan aldrig upp till den fart, som den uppnått vid profturen
- och när skall väl på det hela denna stora fart blifva använd? J ag tror, att i nio fall af tio blott under en mycket
kort stund. Om flera båtar skola utföra ett anfall i förening,
skola de antagligen i början framgå långsamt och signalen
till att sätta full fart skall blifva det första sko~t som fienden
lossar. Den chef, som leeler en sådan flottilj, skall hafva att
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föra sina båtar så nära fienden som möjligt innan de upptäckas, och hans order bör vara: "Håll er nära mig intill dess
första skott lossas, men sätt då full fart och gör hvar och en
sitt bästa". Då man jemför torpedbåt ars egenskape r bör man
också taga med i räkningen deras manöver± örmåga, deras förmåga att hålla sjön o. s. v., och icke, såsom ofta sker, allena
se på deras fart.
Thornyer aft bygger nu för engelska flottan, en båt, som,
oaktadt elen förer fem torpeder, alla städse färdiga till utskjutning, dock icke är för stor att kallas kustförsva rstorpeclb åt.
I denna båt har man afstått något litet af farten, för att kunna
få en bogtub och två fullständi ga uppsättni ngar tuber, som på
styrhus af stål kunna svängas i hvilken rigtning man önskar.
Denna båt skall alltså kunna skjuta en torped ratt föröfver
och fyra på hvilken sida som helst. Den skall således kunna
skicka fem torpeder mot sin fiende nästan samtidigt, och denna
fördel ersätter säkerligen den lilla förlusten i fart, äfven om
vi icke taga med i rälmingen fördelen af att hafva två styrtorn med särskild styrinrätt ning i hvartdera .
Såsom hamnförs var börjar torpedbåt en att blifva elen stillaliggande minan öfverlägse n, och det skulle icke förundra mig,
om den inom kort träder i dess ställe.
Oaktadt rätt många år förflutit seelan undervatt ensminor
först uppträdde , synes dessa icke hafva fått synnerlig utveckling; de kunna icke läggas nog långt från stranden, och hvilken som helst af de nyaste kanonern a kan kasta en granat
på mycket längre afstånd än elen på hvilken en elektrisk mina
kan blifva utlagd. Mekanisk a minor kunna visserlige n brukas
med stor fördel, men i de flesta fall kunna de icke användas
i våra egna hamnar, enär de stänga dessa både för vän och
fiende, under det att en af de förnämsta uppgifter för vårt
kustförsva r torde just vara att hålla våra hamnar öppna.
Denna bemärkels e g~tller förnämlig ast hanclelsha mnarne,
hvarest man måste bruka elektriska minor som hafva elen
olägenhet , att godt väder och lång tid fordras för deras ut-
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läggande och hvilka, när de blifvit utlagda, dock icke kunna
hindra fienden att bombardera staden.
J ag tror, att de flesta menniskor, som ega begrepp om
den ofantliga mängd af materiel och den mängd inlärdt folk
som erfordras för att utlägga och iordninghålla ett elektriskt
minsystem, tillräckligt stort för att försvara en stor hamn,
skola vara öfverens med mig deruti, att vi omöjligen kunna
försvara alla de af våra hamnar, som äro utsatte för att anfall~s, och dertill kommer att i många af våra nordliga hamnar
vädret kan under flera veckor vara så stormigt, att elektriska
minor alldeles icke kunna utläggas, äfven med det bäst öfvade
manskap.
Säkert är att en torpedbåts stridsduglighet hufvudsakligen
beror af den öfning och erfarenhet som dess besättning fått.
En nation, som icke har haft båtar att öfva sig med i fredstid, skall icke få mycken nytta af dem som den i hast kan
skaffa sig vid krigstillfälle. J ag säger detta icke så mycket
med hänsyn till Whiteheadstorpede n, som med hänsyn till
färdighet i att hancltera båten, förmåga att hålla tillsammans
med andra båtar under en mörk natt, nöjaktig kännedom om
farvattnet m. m. vVhiteheaclstorpecler i och för sig kunna
handteras utan stor insigt om dess inre beskaffenhet. Visserligen är dess mekanism ganska komplicerad, men när besättningen blott kan lägga den i tuben och affyra och när det
väl är sigtaclt, så behöfves icke stort mera.
Förlidet års sommar, då en flottilj af torpedbåtar var förenad med kanalflottan blef följande försök utfördt. En afton
lågo 7 torpedbåtar tillsammans i Lulworth Cove; hvardera
af dem kunde skjuta en torp.ed. Innan mörkret inföll ladelades torpederna och lades i sina tuber; tuberna lades i en bestämd riktning och sigterra inställdes. Ingenting vidare gjordes med ·tuber eller torpeder förrän vi kl. 11 på q vällen angrepo flottan vid Portland. Under det .båtarne då ångade
förbi "Hecla" drog hvar officer i sin affyrin'g ssträng allt efter
som han fick sigtet inne. Resultatet blef, att tre torpeder
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träffade "Hecla tätt vid hvaranclra och i linie med skorstenen
på hvilken det sigtades, och tre andra träffade omkring 12 fot
längre akterligt vid elen del som inrymde maskinen. Vid detta
tillfälle föreles båtarue af erfarna löjtnanter, som hade haft
en månads oafbruten öfning med hvar sin båt, men hade icke
dessa officerare varit att tillgå, hvilket ju lätt kunde hänclt
i krigstid, så är det antagligt, att hvilken man som helst, som
hade haft lika lång praktisk öfning i sin båt, skulle gjort saken lika väl, om han också icke blifvit vetenskapligt utbildad
i Yapnets bruk.
Man tror mycket allmänt, det vet jag väl, att Whiteheaclstorpeclen är ett mycket ömtåligt vapen, som det är svårt att
hancltera och hålla i ordning. Att det icke är så, synes mig
tydligt bevisaclt af följande erfarenhet från de ryska manövrerna förlidet år. Ryssarne hade delat sin flotta i två eskadrar, som skulle angripa hvaranclra som dem bäst syntes. Den
ena eskadern gick ut för att uppsöka elen andra och passerade
uneler vägen 200 till 300 yards nära några fiskarbåtar, hvars
manskap var sysselsatt med att draga sina garn. Plötsligt
blef ryska flaggskeppet träffad t uneler låringen af en torped,
som utskickades från en af dessa båtar. Torpeden icke allenast träffade, utan en i dess spets anbringad liten laddning
exploderade, och detta bevisade ju på ett otvifvelaktigt sätt,
att äfven elen större laddningen, om sådan användts, skulle exploderat. :Man ser alltså, att ryssarne hade varit i stånd att
anbringa detta, som det kallas, ömtåliga och fina vapen i
en liten fiskarebåt och att derifrån utskjuta det säkert och
lyckligt.
Om torpedbåtars användande till skydd jö1· flottor yttrar vi.
dare kapten Gallwey:
År 1876 sades af Mr Barnaby i ett föredrag i "Institution of Naval Architects" angående skyddandet at flottor mot
angrepp af torpedbåtar att "angriparna böra innan de komma
pansarfartygen tillräckligt nära, hindras af fartyg, hvilka lika som det angripande fartyget äro beväpnade med ram och tor-
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peder. H varje dyrbart pansarskepp borde bilda en afdelning
för sig som försvaras mot torpeden och rammen medelst ett
antal mindre och jemförelsevis mindre dyrbara fartyg, utgörande delar af hela afclelningen.
Då detta föredrag hölls rönte deri framstäida ide varm
anslutning af sådana män som amiral Sir S. Robinsson, Sir
E. Reecl: Mr Scott-Russel och flera andra. Sednare hafva
många framhållit den . af Mr Barnaby föreslagna anordning
såsom en oundgänglig nödvändighet för en nutidens pansarflotta. Helt nyligen sade Sir E. Reed i detta sällskap "att
det fartyg vi behöfva är en torpeclobåtfångare och förstörare".
I Frankrike är man tydligtvis af denna mening, ty der har
man nu på stapel 9 fartyg af denna klass. · Och jag tror, att
de flesta sjöofficerare öfverraskades af att icke finna sådana
på vårt senaste nybyggnaclsprogram, och clet.ta så mycket mera
sotn nödvändigheten att ega sådana fartyg framhölls redan för
tio år sedan, en nödvändighet som blifvit mera befallande genom den tillväxt af torpedbåtar som utländska mariner fått.
Fartygen af "Scout"-klassen äro icke dem vi behöfva; de
äro efter min åsigt för stora och dyrbara och bilda en alltför
betydelsefull del af vår flotta. "Scout" skulle sjelf blifva ett
mål för anfall, och dess förstörande skulle rikligen uppväga
förlusten af en eller två båtar.
Den enda båt i England jag känner, som motsvarar ideen
om en "torpedbåtsförstörare", är den som nu bygges af "White
i Cowes. Denna båt är konstruerad efter Whites "tnrnabont"
princip, som ger mycket stor manöverfärdighet både under
gång föröfver och akteröfver. Man hyste till en början något
tvifvel om dessa båtars lämplighet då de gåfvos större dimensioner, men senare försök hafva häft . dessa tvifvel; en helt
nyligen pröfvad båt med 90 fots längd, 17 fots bredel och 90
tons deplacement har visat sig ega lika goda manöveregenskaper som båtar 56 fot långa, enär den svängde en hel cirkel
på 75 yards under gång föröfver och på 130 yards uneler rörelse akteröfver.
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Mr Y arrow skall nu för österrikiska regeringen bygga två
båtar, 135 fot långa och beräknade att göra en fart af 24 knop
utan last och 22 knop med full last.
En torpedbåtsförstörare måste, för att uppfylla sitt ändamål, vara torpedbåten öfverlägsen i hanclterlighet, storlek, styrka och om möjligt äfven i hastighet. För närvarande synes
man vilja åstadkomma båtar, som skola vara lämpliga både
till kustförsvar och till att åtfölja en flotta i sjön; men följden blir att vi få en båt som icke är fullt passande hvarken
för ena eller andra ändamålet. För kustförsvar är den för
lång, går för djupt (7 till 8 fot) och är svårhandterlig, uneler
det den dock icke är stor nog för att hålla sjön och icke
heller tillräckligt mycket större än de båtar den skall möta .
.J ag tror, att vi för kustförsvar helst borde hafva båtar af 110
fots längel och 50 tons deplacement, under det att de som
skulle följa våra flottor till sjös borde vara torpedjagare efter
"turnabout"-principen och af 200 till 300 tons deplacement,
I afseende å försvar mot torpedMtrw med eld från rnaskinkanoner yttras i föredraget:
H vad detta slags eld beträffar så ega vi ingen erfarenhet
och skall clerom först kunna döma efter ett krig. Modeller
af torpedbåtar, som beskjutas under en klar och lugn dag,
blifva visserligen öfversållacle med kulor, och deruti är nu
ingenting underligt, ty så länge man kan se kulornas nedslag,
kan man med temligt god säkerhet beskjuta en stillaliggande
båt.
Men sådana äro vanligen icke förhållandena då torpedbåtar anfalla. Deras anfall skola i allmänhet komma att ske
nattetid eller under tjocka, och när man icke kan iakttaga
kulornas nedslag, vet man icke om man begagnat rätt höjdriktning förrän man träffas af torpeden eller båten stoppar.
.Jag har ännu aldrig hört, att man om natten upptäckt
en torpedbåt på längre afståncl än 800 yards. Fråga en och
hvar som sett tre eller fyra snabbgående båtar närma sig en
flotta nattetid, på huru långt håll de tro sig hafva blifvit dem
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varse. Läs beskrifn ingarne om försök som utförts i Ryssland ,
Tysklan d, Frankrik e, Österrik e och Danmark . Alla visa samma resultat, nemligen att båtarue icke kunna ses nog tydligt
för att heskjuta s förrän de äro så nära att de kunna verksam t
afskjuta sina torpeder . J ag såg sjelf i fjol somras en flottilj
af 6 andra klassens torpedbå tar lyckas oupptäck ta närma sig
kanalflo ttans flaggske pp intill 50 yards afstånd, och dock upplystes flottan rundtom med 6 elektrisk a ljus. De försök som
i Maj 1880 företoga s i England och vid hvilka man sköt på
modeller af torpedbå tar, visa det antal skott som kan förväntas träffa. Vid dessa försök blef medelre sultatet af 6 lopp med
ett fartyg, ångande med 6 knops fart och skjutand e på ett
_
stillaligg ande mål, följande :
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Härvid bör emellert id bemärka s, att elden fortsatte s intill
det fartyget kommit på 100 yards afståncl från målet, och de
observat örer som hade plats i närheten af fartygen , iakttogo
att näf?tan alla skotten inom 300 yards afstånd träffade båten.
I rapporte n om dessa försök blef anfördt, att man icke kunde
antaga att kanoner na, • äfven på ljusa dagen, skulle varit i
stånd till att hindra en båt att komma 1000 yards nära.
Då vi taga i betrakta nde den erfarenh et, som vi vunnit
af dessa och andra försök så tror jag cleraf bildats den allmänna mening bland sjöofficerare, att man icke bör ensamt
förlita sig på maskink anoner.
·· Frågan blir då: "Med h vilka medel kunna vi på bästa
sätt beskydd a en flotta?" och svaret synes blifva: "Med torpedjagare," såsom Mr Barnaby föreslog för lO år sedan, och dertill må läggas antingen :
l) att bygga fartygen så att d.e icke kunna sjunka, eller
2) att begagna nät eller andra anordnin gar för att hindra
torpeden komma intill fartygsb otten.
Beträffa nde det förstnäm nda hjelpmecUet, så låt oss, såframt der finnes ringaste möjlig~1et att lyckas dermed, till

hvarje pris utföra de mest omfattan de försök; ty spörsmå let
är af yttersta vigt för oss såsom varande den nation, hvilken
borde ega största antalet krigsske pp. J ag vågar icke uttala
någon åsigt om i hvad mån det är möjligt att bygga ett fartyg som kan motstå den förstörelse en torped kan vålla; men
jag vill fästa uppniärk samhete n på · ~t t man efter de försök,
som gjordes mot sektione r, som voro formade efter .botten på
"Hercule s", förminsk ade laddning arne i alla sjelfgåeride torpeder till 30 rtt., då denna laddning visat sig tillräckl ig för att
förstöra h varje då befintlig t fartyg, om den sprängde s på .4
.fots afståncl från skeppssiclan. Då man sedan denna tid gjort
stora framsteg i konstruk tionen af vattentä ta skeppssk rof, har
man åter börjat öka laclclningarne, och det finnes icke något
hinder för att än vidare öka dem. Till och med om man
genom att bepansra skeppsbo tten eller på annat sätt skulle
kunna skydela fartyget från att strax sjunka, synes dock tidigare försök ådagaläg ga, att det antaglig en skall blifva försatt
ur stridbar t skick, och dermed vore ju ändamål et med anfallet
vunnet.
Det enda fullkoml iga skyeldsmedel mot torpeden skulle
vara det, .. som kunde förhindr a · elen att komma intill skeppsbotten. Annu känner man dock inget sådant medel. Närmast .i ordninge n efter ett elylikt skyddsm edel komma näten,
som man anordna r på krigsfart yg, och fastän dessa icke kunna
brukas uneler alla förhållan den, äro de dock nyttiga vid flera
tillfällen, och 'om man flitigt öfvar sig i deras använda nde ,
skola de säkerlige n blifva till än större nytta. · För en flotta
under strid i sjön äro de icke användb ara, utan då måste vi
möta torpedbå t med torpedbå t eller än bättre med "torpedb åtsförstörar e"; ty det synes antaglig t, ja nästan säkert, att en strid
emellan flottor skall börja med ett båtanfalL H varföre skulle
annars alla nationer bygga snabbgå ende torpedbå tar som äro
tillräckl igt stora för att åtfölja krigsfar tygen till sjös, och
hvarföre tilldelar man hvarje stort krigsske pp en sådan båt
uneler flottman över, om icke detta vore afsigten ?
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,.,t.:! 2, hvilken genom en särskild anordning da gifves en rikt-

Berdan-torpeden.
Lang tid har nu förflutit, sedan man allmänt antog torpeder till hamnförsvar, och man synes i allmänhet vara öfvertygad om dessa vapens duglighet och ändamålsenlighet såsom
försvarsvapen, men sasom anfallsvapen, el. v. s. skjutna mot
den fiende man vill förgöra, synes torpeden ännu icke hafva
tillvunnit sig vitsord om ofelbar verkan. I sistnämnda fall
kan nemligen elen anfallne betjena sig af åtskilliga medel,
som förhindra torpeden att göra åsyftad förstörelse. Bland
::;ådana hinder anses ståltrådsnäten, ändamålsenligt inrättade,
vara det som förtjenar mesta afseende, och ett fartyg som
kunnat härmed väl omgifva sig torde i allmänhet vara skyddadt emot hittills i bruk varande torpeder, enär dessa komma
att stoppa upp mot näten och icke sprängas eller, om de sprängas, förorsaka endast ringa skada. General Berdan har emellertid nyligen hittat på en slags torpeder, som han förmenar
icke allenast icke hindras af näten, men som till och med säkrare skola förstöra fartyget, då det är försedt med detta
skyddsmedel.
Systemet går ut pa att använda torpeder parvis sammanlänkade medelst en jerntrådstross af 10 till 12 meters längd;
torpederna sålunda sammanlänkade, följas åt, den ena efter
den andra. Systemet kan till sin effekt användas på två sätt,
nemligen med den främsta torpeden laddad eller med densamma oladdad. I förra fallet är den försedd med en så känslig
tändinrättning, att den spränges då den träffar nätet; den åstadkommer i detta fall en sönderslitning af nätet, hvarigenom
torpeden .Af. 2 passerar och går att sprängas mot fartygssidan.
I senare fallet fäster sig den oladdade torpeden .A%. l uti nätmaskerna och stannar der sasom ett .orörligt stöd för torpeden

ning nedåt ::;å att den går under nätet och spränges mot fartyget::; botten, hvarvid den antagligen åstadkommer på denna
abepansrade del en långt mera förstörande verkan, än om den
träffat fartygssidorna, som i allmänhet äro beskyddade med
tjock pansar. Det är isynnerhet detta sistnämnda sätt att
använda systemet som uppfinnaren anser blifva af stor betydelse. Om sättet hvarpå Berdanska torpederna i detta fall
agera lemnas i "Revue d'Artillerie" följande detaljer:
H var och en af de båda torpederna är försedel med sin
egen rörelsekraft, h,-ilken dock är så reglerad, att den hastighet som gifves åt den främsta torpeden är något större än
elen som den andra får af sin rörelsekraft. Sistnämnda torped
är sålunda i viss man bogserad af torpeden .w. l, och trossen
som förenar dem är sträckt. I det ögonblick ,.,11. l träffar nätet
och stannar, fortsätter ~~ 2 att gå framåt; trossen blir slak
och låter dervid uneler midten af torpeden M. 2 nedfalla ett
litet roder, som dittills qvarhållits uppe genom trossens sträckning. Genom verkan af detta roder dyker torpeden .A1. 2 under
15° vinkel, passerar under nätet och fortsätter att gå i denna
riktning ända till dess trossen åter blir sträckt och rodret dervid uppdraget. Från detta ögonblick blir .;J1. l en pivot, kring
hvilken .Ai. 2 svänger i ett vertikalt plan och dervid träffar
och spränges mot skeppsbotten.
Systemet med två torpeder kan äfven användas mot ett
fiendtligt fartyg soi.n icke är skyddadt med nät. För sådan
användning förkortas trossen som förenar de båda torpederna.
Torpeden ,.,11, l fäster sig då i sidan, .;11. 2 fortsätter på samma
sätt ofvan är nämdt och träffar fartygets sårbaraste del. Mot
träfartyg eller torpedbåtar böra sammanlänkade torpeder icke
~m vändas.
Till drifkraJt nyttjar man krutgas; h varje torped är inuti
försedd med tre rader tuber, fyra tuber i hvarje rad och hvarje
tub innehållande 45 kilogr. af en blandning af krut och lera.
Denna blandning, rätt beredd, brinner med stor regelbunden-
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het; förbränningen sker på 2 1/ 2 minuter, en tid lika med elen
på hvilken torpeden genomlöper l eng. mil med en hat>tighet
.af 24 mil i timmen. De utvecklade gaserna passera genom
flera regulatorer och sättar derefter i rörelse en skruf anbringad i bakre ändan af torpeden. 'L'rycket uppgår till omkring
140 kg. på qv.-cm,, men till förekommande af hvarje olyckshänclebe är mekanismen konstruerad att kunna uthärda ett
tryck tre gånger större. Antändningsinrättningen, som är
mycket känslig, består af ett kopparstift, som afbrytes vid
stöten och då tillåter en stålnål. träffa en sprängpatron, som
slutligen låter det inneslutna sprängämnet, dynamit eller bomullskrut, sprängas.
Torpeden .;t;, l är ensam försedel meu styrinrättning. .l'i. 2
följer dennes väg ända till det ögonblick då den förstnämnda
fäster sig uti nätet eller träffar fartygssidan. Styrinrättningen
utgöres af en serie af särskilda delar, stående i förbindelse
med två ståltrådar af 1600 meters längd, hvilka torpeden drager med sig . och hvars andra ändar upprullas på två rullar
ombord i torpedfartyget eller på stranden. Förstörelseapparaten kan härmed styras från afgångsögonblicket ända till dess
den träffar målet ..
Den främsta torpeden bör vara synlig uneler hela sin bana
för att man må kunna styra elen. . Derföre är så tillstäldt, att
den går enelast några centimeter uneler vattenytan, hvarvicl den
ofvan vattnet visa1~ på en längd af l meter eller något mera
en liten fåra, som med ögat lätt lmi1 följas. Om natten ert>ättes denna fåra med en lampa, som genom på passande sätt
.anordnad skärm endast upplyser elen bakre delen af toi·peclen.
Torpeden .Ni. 2 är deremot förseeld med en apparat, som
reglerar dess gång på ett visst djup. Häruti har man elen
dubbla fördelen att elen skydelas för fiencltliga projektiler och
att fienden lenmas i okunnighet om hvacl slags vapen som
hotar honom.
Berdans-torpeder hafva en längel af 9,45 meter; bredelen
micltpå är 53 centimeter och höjelen 80 .c entimeter. D.e vä,ga
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omkring 1300 kilogr. inberäknaclt 100 r//. laddning af sprängämne .
De förnämligaste fördelar smri uppfinnaren tillägger dessa
nya torpeder äro följande: Försvaret med nät är omintetgjord t;
rörelsekraften är lätt åstadkommen och regleras efter önskan ;
torpeden kan kastas från hvad ställe som helst af ett fartyg
eller en strand, utan någon särskild utskjutningsinrättning, och
rless riktning kan oaflåtligt kontrolleras och korrigeras af c1En1
som afsänclt elen.
Beträffande de dynamitladdningar som böra användas mot
olika tjockt pansar, har vid anstälda försök framgått: att 37
kilogr. bör vara tillräckligt em_ot plåtar af 5 tum (127 mm.);
54 kilogr. mot plåtar af 6 tum (152 mm.); 96 kilogr. mot plåtar af 8 tum (203 mm.) och slutligen att man mot fartyg sådana som "Inflexible", beskyddade med 24 tums (610 mm.) pansar, måste använda den enorma laddningen af 860 kilogr.
I "Scientific A~nerican" yttras om Berdan-torpeden följande: ''General Berdan påstår, att han i sin torped har förenade
alla fördelar af andra hittills kända systemei· och är af den
öfvertygelsen, att hans torped alltid skall fylla sin förstörande
uppgift. Att bevisa detta påstående torde dock blifva honom
svårt. Äfven om man antager, att de båda torpederna skulle,
derigenom att de gå under vattnet, vara fullkomligt säkra för
fiendens skott, så beror dock framgången af deras noggranna
samarbete af åtskilliga mekaniska anordningar; systemet liknar ett kugghjulsverk; eri enda tand kan förstöra hela arbetet.
Vidare kunna ju skyddsnäten så konstrueras, att de 'icke endast skydda sidorna, utan äfven skeppsbotten. Man behöfver
alltså endast gifva en ny konstruktion åt näten, för att äfven
vara säker mot denna torped."
"Den omständigheten att torpeden är en tvillingtorped,
är honom mera till skada än fördel, enär man enelast rätt med
eller rätt mot strömmen med densamma kan angripa. Det är
påtagligt, att den släpade torpeden, den främsta må än så väl
styras, måste få afclrift så snart strömmen verkar på sidan af
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honom. Men om man nu endast kan kasta torpeden rätt med
eller mot strömmen, då fartyget i regeln svajar för strömmen,
så har man på sin höjd utsigt att träffa dess bog eller akter,
alltså de punkter af fartyget hvilka äro lättast att skydda
och erbjuda minsta målyta och följaktligen försvåra ett noggrant riktande, som ju är så nödigt".
"Äfven deplacemen t och dimensione r hos Berdan-torp ederna tala emot dem. Genom sjögång skall den främre torpeden strax föras ur sin kurs; och att förstora dess elimensianer Rkulle göra honom till ett gynsamt mål för motståndare n.

Rättelse.
I det i tidskriftens l:a häfte detta år intagna "Anförande
af föredragand en i 7:e vetenskapsk lassen inom Kongl. Örlogsmannasällsk apet" står å sid. 69, 2:a stycket, der uppgift lemnas på de prof N orclenfelts undervatten sbåt visat, att båten
"sänkt sig och uneler vattnet gått en · distans af vid pass 2

en oo·elska SJ..ömil."
Denna, genom fel i korrekturlä sningen vållade oriktiga
uppgift rättas härmed så, att orden "sihtkt sig och ttncle1· 'Vattnet" uteslutas, hvarigenom rätta meningen blir uttryckt, nemIigen att båten under hela det ifrågavaran de profvet gått en
distans af vid pass 2 eng. sjömil och sålunda icke hela denna
väglängel uneler vattnet.

