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Våra lever·antörer af sjök1·igsmateriel. 

lV . Lindholmens verkstad. 

År 1 H3J allhHl o grosRha11<llaron Th. V. TranchoU on me
kanisk Yorkstad vi<l Lindholmon i\, HiRingon för byggan<lo ni" 
jiirni\,ngfartyg äl\·onRom on upphalningsslip. Dof:lsa anläggnin
gar öfvortogos 1838 af ~'lotaln. mekaniska verkstads aktioboln.g, 
Rom bygg<lo iinnn on slip sn.mt torrdockan, och som imwhrt<lu 
<lesamma till år 1H!)2, då do till följd af bolagets iråkade obe
stånd öfvorgingo till »Lin<lholmons vorksta<ls arrendatorer». 
18D-b bildadeR <lot nuvanuHlo bolaget. 

l~örsta planschen i cletta häfte viHar Liwlltolmens verk
sta<l Recl<l fr i'm Uötn-ii.Uvons södra stran<l. Längst till vänster 
synefi högst uppe på borget <lirektörsbostaclen san1t bonings
hus för en del a[ verkstadens ingoniöror. Nerlanför dessa 
ligga stn.polhiirl<larno, å on a[ hvi lka pansarhåten B är under 
b~·ggnad , vi<l Ridnn af lnilkcn ligga plätslagareverkstä<lorna, 
mn.llboclon samt förråclshtwcn. Bortom dessa synes pannverk
staden , framför hvilken <len stora saxkranen hägrar öhor 
mafJtorna pä >> Vinterliggantc » i sliphamnon. 

P ålningen, Rom synes framför sliphamnon , innesluter ti m
morflottorna, som vänta på att blil\·a uppsågarla uti elen ol"van-• 
för lii.>:i!:n.nde ramså<ron. · ~u b 

Allt detta är mer ollor mindre dol<lt af rlon mängd far-
tyg, som tr~ingas Yi<l Yorkstadens kajer för att ropareras och 
clelvis förnyas . 

Bi roga\l karta på \'Ol"ksta(1Rområdot gi !\ror on m ora klar 
iH\'erhliek af anläo·,rnino·en i Hin helh et. La]l(lsti~ramlo vi<l ·"->h h '-' 

ITisin<rsta<lons i\.n<rslU]lRbn'o·o·a kommer man .!l·onom östra ]>01"-"' ~ . h~ ,, 

'l '·ids/o"(ft i ·9iiil'iisrndet 1 (i 
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ton strax: in uti n rkstadou. Till dinster hör man bullrot rrr1n 
ramsågen, so m <l elar upp virket till do olika ändamilJ lwarLi ll 
<lo t skall anYämlas. 1 I iiri från, <liir en<la.st on förarbetning itgl. 
rum, går timret vidare in i clo stora torkskjulon, sorn lig·ga 
till höger llå man kommCl' in , <Lir ([ot förvaras till dess ntt 
<lot lämpar sig för att slutarbotas till clo olika delarn o i L1 r 
tygen. Sliphamnen mod si na upvlagsmagasi nor för ropan'n
tomas inventarier samt hänne patentslipar skilj a tränpplagn1 
från <len öfriga vorksta<lcn. 

Don västra slipen har on l (ii) meter lång bana. Slip
vagnon är 57 motor lång. Upphalningon skor mcdrlst on gror 
U alls kotting och kabolarieskifva, som äro hcriiknmlo rör far
tv g a E 600 tons vikt. 

Don östra slipen ny bvgg<lcs år l H9:-> och är af m odema
sto konstrukti on. Den har on kapacitet af 1,000 tons och l1 ar 
G7 motor lång slipvagn. 

Banan, som är af samma liingd som [ör don min<lrc sli 
pen, har en lutning af HO millimeter per meter. 

Upphalningen sker mellclst on hytlraulisk ramm mod. d i 
slag af fem meter. .Maskineriet, som är ko11struora<lt och till
vcrka<lt vid Motala verksta<l , är hcräknadt för ett tryck af J.;)() 
atmosfärer; dock utgör 100 det högsta observeraile tryck li ll 

eler de fem åren slipen varit i bruk. 
Under sliphuset finnas i grundvåningen clJfasta lwnH 

för brandsprutor; i första våningen, l"örutom slipmaskineriet 
rum för slipmästarc, brandfritt lwalf l' ör vtlnlchaJHUin gar, kon 
torslokaler för ti<lskrifntrc, verkmästare samt kronan s ombud . 
På am1ra Yåningcn fumas direktörs-, a[fäi:·s- och ritkontoren ; 

• ö r verst på vimlen ri tn ingsarki vet . 
Nctlanl'ör kontorot ligga <len egen tliga verJ.:::;:tadcns olika 

af delningar, ordnade Såsom synes å kartan. l( varje \'OI'kstad 
är för sedd mod dc maskinverktyg, som man vanligen ser :w 
viimlas för dc respektive fabrikationerna. 

Bredvid maskinvorksta<lcn mollan smc<ljnn och plåtsln
garoskjulct li gger den ogentliga kml'tccntralcn. 1-Iär fin1m0' 
t vii 11110 a.Jlllc]us l i k a \'lll'tikala i\.ngmaski Il UJ' aJ" kom [>Olllld s_vstc-
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lan<lct ar dcll rörcl!'leriktllillg man önskar. UromRllingsanord 
ningn.r nc skötas mcrl l'öttcrn;t, hvarigenom rlct hlir möjligt !"iir 
cm man att maHÖ\Tcm lastr•n i tYännc riktningar c:amti<ligt. 

Ne<lanför kraJtccntralcn , \" i<1 sidan ni' gjuteriet, JinncH <'Il 
h.v<1raulisk accumnlator ni' l 00 atmoHfiircrs tryck, som nwt;, , 
antingen nw<l en ångpnmp eller me<1 en retm1rirn~n pump 
ollor också ,·id rorcera<lt nrlwte ar b1L<la <klarnc. llydr:H lii skl 
maskineri am'iilHks <kls rtir nitning i s:'\.Y~il ~.lwppshygg<•ri<• l 
som framför allt i den f:itora nitmaskinen i ]'illlllY<'l'kstad<'ll . 
diir iHYcn hnlnmlisk lyftkran :t.llYiindu~ me< l stor Hirdcl. lll'RH· 
utom finnas 011 plåt]Jocknil!gsmHskin samt <'n mv<:kct gnA 
horizontcl riirbockningsmaskin , båda konstnwnt<k :tti. arlwta '' 
llll'd hydmnb skt tr,vck. 

Drc<ki<l öfrc sniclmn•ycrksta<kn ligg·cr en annan krai"t
station, lwsthen<le a[ ett batteri pannor, <l r i l\· a n< le d d" en [mg
maskin för tri:i[örii<1lingsma.skinC'rict, dels pnmpm· och ii l'ri~~:J 
maskinerier för pak~ntslipamn samt äl\'cn C'll lnHkomprcssor, 
hYilken nccnmnlorar lurt ar cirka 7 atmosfiircrs tr.\'Ck l'i>r 
dl' i !'Y ande al' press l u flvorkt)'gl'll. 

l~r<l.n <km la kompressor g;[t rörln<lning·nr t ill plhtc:Ltg:n l'
\'e>rkstii<lornn, lii.ngs stapelhä<l<brne s:1mt 110d till S!lll'<1jnll, rens
huset i gjuteriet, maskin- och pmmverkstii<lema. Al1a rör<'il 
ii. ro si'1. kallade röt la ångrör af fr i1.n 100 till 2:) mil l i md.<•r,.. 
<liamcLer. ]<'yra stycken lnftreserYoircr :1.1' sanllll<1.llhg<1t c; rkn 
!l knhikmeters kapacitet f-innas placerade p<1 [i_illll'lig:l mollan
rum utefter rörlo<lningarno fi>r att utjämna tr\"C:kot ::amt n•gn
lern strömningshastigheterna nti de:-:mnm:t. 

!~rån orntn boskrifna Y(il'kstadsomrnde 1u<1er c'll knj hings 
iilh-en nm1er Hkatborgd hort till tornloLd(fU1 , som, ntspriingd 
mollan Rlmt- och Rlottshorgen, l'öretcr en onnligt pittoresk \"\' , 
SiJ.Yitl r[;l, !1\:lll fl'U.ll hel'gl'll ffl.r dt fågelpnspekiiY nr <hll'k:tll l! !Ud 
l'artygot nti <ll'Jtsannn:t, so!ll <li'L man frön <1oekp0lten Sl'l' ar
hctarcbostiidNna högst nppl' p n <l L' t )111Hlutnw k tYiirhrm1ia 
hergen oi\·nn rartygets lllflStN. 

l\[c<l HI!Jc<ln ing af den stora Htl':Jtcp;iska f'(;rtlclcn :Ji· uti. 
bakom Giitcborg-s IJcrii.st.ningar har\":1 <'ll lwk\' iim t1ocka m<·d 
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en :-t\irre vorbttu ls trLlna< le ar] wt.arcsLam lätt till,.;unglig tör 

n :pnratiua a t: flottans materiel, har Ko11gl. • farin l'önaltningc n 

gjOI't on c.ii,r,;kild öl\·orow-:kuntmelsc nwd vcrb;tadsholagut att 

j ltii.ndebe <ll lwhof hdY<t l'ördriL<lesrii.tt till <loekan s lwgagnan

<le [r<tllll'Öl' llii.~~Oll anl1Hll . 

l~'iir ntt gijra <loekan rymligare oeh nwra al'[lassa<l för 

!len et·rL t:artyg, ~om hiist lii.mpar sig [ör v[trt fön;ntr, <ll1l

byggdos densallllllH l1J' h\\)f.\ neh J rmn. Portöppnin,gcn Yidga

des i),:J meter, c<c att den nn iir 17,B meter. Docknn förlii.ng·· 

de:> ::;ii att rartyg al· 120 mckrr-; läng<l kunna (loekw. Vi<l 

nw<id \'at tv J 1:-:Ln t d ii r d j u pet vi<l docktröskeln () m der. TviLnne 

el•ntritu.~:al-puiupar, h\·ilkas sngr~·,J, ii.ro -lt>O milliJJJL'ter i <lia me

ter, länsa <locka11 pa ~ ii. -l- 1
/ 2 timme, lJeroC'nde ph i'torll~keJI 

al' <lot doebulc fartyget. Eh\ktri:.:k helysniHgsanl~Lggning finnes 

~;,\viLl liir doekan som Iör kajvä.c;l'n till dl' nsamn~<L. 

Ptt <ld historiska Slottslwrg,·t, <lii.r tonlom kung liåkans 

horg c:tod, tiww:> nume ra CJHlast arbetnrohoski.<kr. 

No<lanl'iir Yi<l ii.ll'strandcn !tar h:'ttlJ)'ggareflrnwn bröderna 

1\ rl\· idsoil h,vr1 pLtts J'ör sitt Y:crf. likn. kän<lt för iii n a priik

tiga skuppsh{ttar som l'ör en miingl1 at våra sogelsiill:;lmps 

hiistn )·aehter. 

Hon milll ,'!;<l l'art,Y,U,', :'Olll :1. rorsta planRGliOll i:i)'llflS liggn 

vid Vl'rbt.<tduus kajor, tydn pi'1 on storartml roparationsYurk

samlwt, hYilkl't iLI'n'n ii.r bolagets Yiktig;tstl' al'fii.r. Men Lin<l

h olml'll-" H'rkshvl ii.r <lock mora kiin<l för sina nybyggnader 

al' l'art . .~ · g, at hYilka man linnor prof pi\ <lo mest olika typer 

i alla \'ilrldsdl'lar. l."lum aJ dc Skan<linaviska liin<knws vack

raste passngorarei\.ngan' h:tl'vn 11tg:"ttt !'rim detta vari', liksom 

ill\·cH l'll hd 1kl lnsbtngarc. .\ ngaron »Yinga» om l ,000 tons 

b st<irygho1, so111 lon'n'rtHks i hö;.;tas till ott (lötoborgs-rcduri, 

ilr ett lll,Yckct nwkcrt prof pn. hYn<l Yorkstaden kn.n göra inom 

dl'll!Ja 1H·nm:ch ni' skl'p pshyg,!.!,'orict, dii.r <le bill iga ongolslm lnst

bälarnu Mistan omöjl iggjort kmd..:urren~ och gjort det n.ll<lclus 

IJ Ö<l\'ändigt för dc ~venska \'advl'n att ment ii.gna sig åt spo

l:ialkonstrnktioJJL'r , som <'.i kllnna h~·ggns sh schahlonmossigt 

som <k;.;sn >>OCt'nntnunp s>>. Bl:uHl shdann si(rskihla fartygs-
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L.vt•ur l1arva i~ l Jryta rc oel1 olj oi\.llgare gjort verk:-<taden 111\' :;1. 
lwka11t. l~ö ru tom l: tikborgs bi1<la ishrytare iinnns flere sii.< l<iil :l 
rart.'·g ut!-';ångna frän Lindholmon i si'tdl non.:ka, dam:ka son1 
r.\':; kn hamnar. So m byggare ar oljoångan1 !mr vurkstadcn 
viirl<bryktu. Vi<l <lon stor a kongr esson fö r skeppsuyggare , S() lll 
i somras hölls i Paris, Jiuk verkstadun erk iinnand ot aLt sti1. i 
l'ri.imsta ru mmot inom <lcnna LraJJf'<..:h. »-Non :-:oul omcnt p:1r 
la hanliesflo clc lonrs plans, nwi s el lcorc par l'ab i!itc aVl'G la
qu olle ils les ont realiscs ->> . 

Just som detta skri[ves, lmr hcstiil111 il lg ingi'ttt p i\. Ull ny 
s tur oljeånguro, att levoreras all<lnks lik tan krartyget RuJ<,i JJJHJI 
Osci n orF, so n1 för ett ocl1 ett lmlrt ftr f' l'dan levcrerwlc:; till 
~H1 1 1ma bcfltiillare. 

Såsom lovorantör al· krigs rartyg star n·rkst:uh:n rriilltHt 
i1wm Sver ige. 

Ro<lall år 1H72 byggdes kaiJO nl>[ttcn mcnda hi:lr, c.j l'll · 
da~<t <lut första rartyget a[ si n klass utan iil\·on , som lllall mud 
skiil framh ål lit, urt.vpen för vår mod orna örlogsrlotta. Det fin 
ne:; nitn!ligon m ycket, som [aekmaunen kii1mur igl'l1 som Clt 
11tvecklin g a[ Blonda, i s[tviil Svea ,.:om Örnen , båda JltOtlcllur 
!'ör ltvar sin viilbilt<la klass af [m-tyg, oeh bl\,da byggda \'i< l 
Limlholmon. · 

AJ <lo JO stycken pansarbrtyg, so m ri k::Hlngun ho,·il jat 
Lill d\.rt försvar, hafva kölame för ltiiHtcn blifvit str•iiuktn, pi1 
denna plats. Svea, Göt.a oeh Nion l iiro Vtilkäntla l'artyg rur 
<lo nn:i. t idskritts liisaro. Afslut nings- och ut rnstningsarlJl'tcllu. 
p i't >> D ristighoton >> bcriiknaH bli [va fänliga Rå att fartyget kan 
gå p:\ si n proftur p å fö rsommaren, vill hvilken ti<l tlcu fumtc 
pansarbåten skall vara JiinLig att sjösättas. 

Vid vcrkst:cvlcn sysf'elsiittns omkring !lOO arbetare. 
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"Isbrytare för flottan". 

Den tid är förbi då alla större krigsoperation er till SJOS 

u[ sig själfva upphörde med vinterus inträde, \l ö. segolleder 

och skärgårJur isbolades. 

Tidpunkten, då det krig förklaras , som förr ollor senare 

stundar, vet ingen. Antagligen dock under våren eller som

marell. 
Ett modernt krig afgöres vissorligen hastigt nog, jämförd L 

mod krig i forua dagar, mon vårt folks seghet och fram[ör allt 

vt\rt la.mls militärgeografisim beskaffenhet tyda snarare på ot.t 

rolati vt långt och uthållande krig. 

När vintom så står för dörren, afstmma antagligen opora

tionorlla till lanels; men kan flottan få tänka på varaktig h vila? 

Holt visst oj l Någon större landstigning bohöfva vi rimligt

vis oj befara, men så länge don fientliga flottan bar sin rörelso

frihet i bobåll, få vi nog veta utaf, att hon cljärfs bogagna sig 

dorutaf för smLlrre krigsföretag mot vår kust. Om äfvon så

dana srniirro l'örotag, såsom rekognosceringar, brandskattningar 

m. m., af vår flotta svårligen icke för hvarjo ouskildt fall kunna 

hindras, rnåste donna dock vara k \ar och på rörlig fot . 

Huru ställer sig emellertid svenska flottans rörlighot vin

torticlon? rrorpedb iUarno äro i sitt nuvarand o skick så god t 

som oanvändbara för gång i skärgårdarna sedan första isen 

, lagt sig. Kryssnro och pansarbåtar böra mod sakta fart kunna 

taga sig fram i do brutna rännorna, m on riskera i alla fall 

att vi(l girar ollor ma11övror skada sina propellrar. 

Men huru få och kunna hålla trafikabla clo rännor, vi 

behöfvfl? 
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StoL:klwlms isbryta re l1inncr under en s1riiug vinler sv[u·

ligvn hålla mor än stora sogclränun JJ till ·"jds virl 0:1ntlhan 111 
Lrafi kabel , O L: h dos s u tom ii ro do rännor, denna j sbryL

1
tro p~ 

Iot bred) d1rckt Lrytcr, ej tillruckligt brmla för v{tra ptutsar iJ[t

tar. (Sverige äger för närvarande i u gen för våm för] 1ål1a 11 1le 11 

nog brecl isbrytare, då tlen braJasto - Isbrytaren l[ j Göte 

berg - - ondast ur !JÖ,5 fot brocl). Loden förbi Funtsun•l h:\1-

los större delen af \'intern (jppcn ar finska å nghätar, 111011 lliir 

(lessas tut~er inrlragas, är donna lod stängd. För oss stiingd 

1oLl, iir VJssol'ligon ock stängtl för fi enden, mon svon,ka flul

t:lns rörelse- och handliugs fril JOt fordrar äl\cn vinterticlon mer 
iin en lod. 

Och oj nog mod leder till sjös. Våra imo [öruiJlrleJ:-:o

lede; r hoböl'va hålla s trnfikabla --- åtlllinstOJIO dc viktigaste 
n[ dem. 

V lira fartyg knnna oj brytfl sig ogen väg, och som »Is

brytaren » gifl-et\·is ej ensam iir till riieldig -- don kan rloss

ntoll l genom haveri fijr längro ticl blifva ohmkbar -- är _j
11 

vfLm i 8tockholms skärgård Wrlngda stridskraftors rörol::;dribct 
mydwt ringa. 

Flottan måste därWr skaffa sig ('J/, cr;en i,,·brvtare, ~tm·k 
oclt hrec1 uog för att under alla evoutwilitotor kunua IJI·yt.a väg 

lör vi\ra bredaste oe;h längsta fartyg. Dou bör därjämte byg

gas mod fästaclt afsocudc på att i krigstid Jör;;cs mocl snabb
sk jutande bostyckni ng. 

Och donna isbrytare måste vi skaffa oss snnmst lliÖ).lioL. 
. b 

\'är flotta iir visserligen oj pit Jtmgt när fulltalig, mon dellilla 

vi iign, måste vi cliirför vnm berodda pit att <losto kral'tigaro 

använda. Don fiel1<1o , vi [å att göm mocl, iir cmellorLid nn

tagligon oj nog vänlig att sysselsätta oss ondast niir \'<ha skiir

gi'tnlar äro gröna och vattnet h-itt, utan vet nog att, ä[\'OJI sodan 

isamo lngt sig ocb snötäcket bot_yclligt l'örämlmt skärgärdarnos 

utr:;oon<le, hå ll a oss i rörelse. Och för att riUL kunna flll\'iinda 

<len f·lotta Vl äga, lllftsto i det lä11g:-1ta closs rörc]sefri ]IOt lJe
Yaras. 

; 
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Don isbrytare, iloltan !'ör niirntramlo iigcr- 8n)l]sksuJHl 

ilr Iiir :o\'<tg och för liten, S<.t1 11t kan bohöfv<ts i Uarlskrona. 

siL att rl un kurlJUt vi ej räkna p[\. 

Mun :-:kul le det n1öta oöfvorc;tiglign hill!lor ;1tt för:oknifa 

tlolt<lll 011 ::;ii, ufsoviir<l förstärkning so1n en hal'lig i:obrylaro 

~kulle utgöra'? Det syue::; oj så . Fri\.gnn att tikaffa Stock

lwhn s ::;La<l en am1m isbrytare har vari L på tal. Skulle uj för 

fJoLLan s räkning nf riksdagen kunna uLvorkas byggandet ar 

en isbrytare, dorosi Ntockholllls sta <l vore vill i g att mot vissa 

villkor bi<lraga lllO<] !ilmpJig del aJ' don Ol'lOnJor)iga SUllllllllll. 

Ocl1 yoro sta<lon oj villig härtill, sa iir Sllllllllan ej så af

skriicb n <lo stor, aU vi ej kunna hoppas l':"t den be vi lja<l l rots 

(lott·t (Göto iJorc,·s ::;onast lJyo·p·da isbntmo kostario färdii.!: :JJ 7,0UO 
( . b ,, h~"") . ~J 

kronor.) 
I Wrnt l'allot kulJ(I e ju Stockholm:-: sLad ra sig tillförsilk

rad rättigl1otcn att un rler m•rnmla fn:dlign. fi_irh ii!htiitloil oeh 

vid Lriingaudo bdJOl rå disponcm (ifvor !lottans isbrytare. Och 

lioUan \'UillW aU för go<lt pri~: i farans stnnJ Ycta sig harva 

sin kustflottas rörelsofrihet i Oi.Ocl..:ho]llltl c-;brgårL1Hl' l'Olalivt 

obuJH!Pil. 
Liimpligt vore iit'ven, om (ifriga c;löno (~:tratogiskt viktiga) 

städur genom statsbidrag ku1Jdo HlJ[>llHIIItras till att nm:kaJ'f'a 

starka oL:h stom isbrytare, lwilka flottan Yill krig::mtiJI'ott eller 

mobilisering skulle iiga riitt utL förfoga öl\·er. 

När donna fråga om isbrytare iir al'gjnnl, torde vam pli 

ticlen aLt kunnna till fd1gan oin du [dgänlor, som kunna be

höfva Yi<Hag:ts pii vitra fartyg l'i..ir att, i :-:töne mån iiu hvad 

nu ä r l'allot, göm (l0 111 lii.mpliga att utun rör svåra propollor

lnwuril'r kunna fli!j:t oi'tor i sin flircg;'\,ui~ares - islJrytnrOilS-
rännor. 



Rekryteringen af vår flottas underbefäl. 

Det sonasto llccennict har för vår flotta varit en utvcck-
1 i n ge nR och fram stegens tid. Materiolons förökning och mo1 ler
n i sur i ng·, öl'ningarnas förbättring m. Jl glädjande förotcolsor 
ha varit att anteckna. Men - helt naturligt för öfrigt -
äfven skuggsiclor ha kommit till synes, af hvillm en är af sär
~:~kild betydelse för det nu Jörcliggancle ämnet. Och det är 
(lotta afskellstagamlc i massa af det utan kontrakt antagna 
man:.; kapet - el. v. s. det manskap, h varifrån underbefälet re
kryteras - som varit s{t karakteristiskt för de senare åren . 
I l v a< l men kan dit detta innebära för flottan'? J o, det to r dl' 
modföra: 

l) ökn<l svårighet att hålla sjömanskåren fulltalig; 
2) sämre rekrytering af underbefälet. 
livad elen förstnämnda olägenheten beträffar, sit ligg<'r 

<lon ju cgcutligcn n tom l lotta ämne, h varför vi ej skola uär
marc ingå <hirpå. Den torde för öfrigt blifva. i hufvudsn.k UH

llanröjcl genom don nu snart genomförda bestämmclsoll om G
årig tjänstotid för från skeppsgossekåren karlskrifne. Förut. 
togo ni.1n1ligen många n.f dessa (flertalet, tro vi) al'skcrl rcclnJJ 
vid uppnå<lcl rnymlighotsålclor, d . v. s. efter blott 2 i1 3 års 
tjänstetid, hvilkcn rättighet d{t tillkom dem. 

Hvall åter don andra oläp;cnhctcn angår, sit skola vi söku 
att JJärmarc skärskåda densamma. 

Antalot l: sto klass sjömän inom h var i'trsklass torde cftN 
genomförd organisation komma att i ullmänhot uppgå till 200 
it :~00 man, lltlller det att årliga rekryteri1 Jgsbcl101'vot för un-
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llorbofäl et blott torde kOJJJllla att belöpa sig till ett a11t:~Ll aF 
i>O iL -!0. U11d0l' dessa l'örhii11alHkn ii.r do.t JU .allclolos .p.atag
]' rt att flortalet l:sto klass sjömän böra a[gå eltor do ö arens 
:·~1 ~stoticl , då vi blott behöl'va ett [åtal af dem till UlHlcrbol'i.i.l, 
;ch väl oj tuånga ton lo vilja kvarstå i tjänstoll utan uts1kt t1ll 
boJ:onlraJJ. Mon rnå vi då bosvam dessa bägge frågor: 

l) Hvilka l:ste le/ass sjömän få vi under nuvaramle för-
7dWanden behåtlco som underbefäl? och 

~) Hvilka l:ste klass sjömiin lämna va:pnet'! 
Alla tonlo nog vara ense clti.rom, att svuret på elen l'örra 

fr i\."·: w borde vara: dc mera du,qli,qa, och på den sonare: rlc b . 
m·indre duql·igco. Mon :;om <1et bo·rde vara, så är llot nog o.!· 
LJtan LllHlor nuvarande förhållan\lon taga allt de bti.Rta oc11 
<lugligasto karlarna, do som känna sig äga förmåga att ä on 
annan lofna<lsbamt skapa sig en ny och kanske bättre framt1d , 
i a1lmiinhct afskell. I\ien <lotta kan ju ej vara. för tjtinsten 
[örm:luligt? Borde vi ej söka att till umlcrboJäl kunna fä ut
vti.lja ulitcn blan<l v{tm l:stc klass sjömi.i.n ') Jo, [ör visso bonlo 
det så vara. Icke skola vi, om det kan uml vilms, vara nöjlht 
mocl att som umlorbofiiJ m hoh[tJla mmat ilu no bästa karlarna. 
l\'[on kan (lct <lä umlvilms'? Innm1 Yi besvara <lmllln. fr[tga, 
så må vi först sökrt att ernå ett svar på en annan friiga , ni.i.m
ligen (lo n : 

Hvarf'ö·r vilja dc clu,ql-i,r;coste lcarlarnc i allmänhet ~j levnr-
stå som unde'riJcfiil ~ 

Det iir nog många. sbl, som samverka till att a[skriieka 
do bii~:~ta karlarna från att kvarstå i tjänsten och bli nndcrlJo
l' i.ll . J\len fmm[ör allt tro vi det vara följande tvänne: 

l) bestämmelsen om skyldighet att kvarstå i tjänst yttor
lin·arc 2 i'tr för h var aflae:d ex:ame n i unclerboJ'älsskolan; h ~ 

2) (len ofta ri.i tt sena tidpunkton för uppflyttning till u n-
clorothcorskorpral jämte oviRsbetcn om , när <lenna ticlpnnkt 
kan komma att inträffa. 

Följ<len af den nll<lcr l omni.i.nmila bestämmelsen blir 
llcn, att flortalet ej genomgår dc [ör l:sta klass sjömän l'öro
skrifun kmscrna, hvilka medföra nppflyttning till unllcroiJicors-
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korpral. l lvarl'iir :o kulle do ueksit \'il ja 1Jiwla sig \·id rJotlatt 
l'iir ytLorlig;tro 2 tL --! iu· uhw lllöj ligltOt att wull;r dcnu;c t;d 
kumm emottaga en rörmiwlig am:tilllning pi\. annat lliill, Oltl 
en sfLilaJ t skulle erbjuda sig; och <lotta i all :-:YJlllC'rhct så.liln gl· 
dc orvan UIHkr 2) omniimiHla l'örhitllanden I'Cirtl'ara. Detlila 
he;,;tilmnwlse om s kyl1ligbct att kYarl'tå l~ll Yi~<:-: tid i tjilust.l;t l 
för Jt\'flJ' a[)ag\L l'XH I11l'll torde nog \';tTa lll.\'Ckct riktig, 1-'Pdd llt' 

den sy npunkten, nit l'lottan skall hafvn ni\.gon valuta nr br
lanta för elen unden·isning, som bcstiltb delll. ::\len da i>l'· 
sttlmnwhcn l'iir mccl sig elen stont nar}ulclcn, att Lmdcrlll'i'iil."_ 
rekryter i u go n förRi~llll'af'i, ntnn att den torclu rorn med si~~- 11<1-
gon fordel i [orm ar stiirrc liltthut att hftlla sjdmansk<Irl'n ru ll
talig, ([[, bör 1lon gif\·etvis förkasta,.;. lGn :-:it11a11 »tvil.ngsprin
eip» kan nog vara lii!llplig för ungt folk, mon rlun tyckes l'.l 
Yara sft För karlar af (lon ftldcr, som inncha l' ves af vårt mtmf:ikap 
efter G hrs tjiinstdid. 

Yi1lare näm;Hk' \'i om <len ol'tn. rtitt senn tidpunkh•n l'i>t' 
tlpprlytLning till underoi'J-i.eer skorpml jiimtc OYisc; !wtcn 0111, niir 
<lonna ticlpu11kt kunclu komma aU intri1rta. Ih·arpå lll'ru dit 
r lessa l'örhftlhn<len '? 

Till belysmule ar denna fri'cga tonlc dd \'Hl'a HLi.l aU 
redogöm rör dc nu nn:andc be~tiim mdf'crna W r upp !'lyttn i ng 
till u n • kro rfi c ers korpntl. 

Till undcrol'f-iccr::;korprnJ upprlvttas i mån rtf ~tppstr'lcnde 
valmuser do l :sta klnstJ sjömLin, ;;om l'nl lg_jort dc i Hugl. l'iir 
sjönmns],ftrcns skolor Ntadgatlc l'ordringar. O oh doss<L ii,ro: 

a) att med .~odkiinnaiHlo betyg hn genomgatt J'iiro .~kri ftw 
km·ticr l'iir l: sta kln:-;s sjömän; 

b) aLt inneha l'n viss tjäni'Lotid 1·icl rlotla11; 
c) att im1clw en YiSf:i tjiinstctid till f:i_jöN HO ILI l:sta Ida:-::-; 

Ajöman ; 

<1) att innehn l'( t \· isst t j iinstlmrhctsbl'Lyg; 
c) att innE'hn ett. viRst ttppl'iirawlcbotyg. 
Iliirar finna y[: 

J) att ingen viss tidpunkt ti.r l'aststiill<l 1'\ir upp-l'lyl-tniit g 
ti ll undcroi'J-iccrskorpral , utan 1 len n a kan komma att ii g a r u n 1 

efter R, dtor 10, efter 16, jn, orter iimm fl era års tji~nstcticl ; 
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2) att in tet som hit1 st vnl fiirckommcr vicl uppl'lyttning 
till un <krol'ficcn<korpra.l, utm1 skall vc<lf'rhiiranclo kfl.rchcl' till 
nndorol'flcNskorprnJ i tur oeh ordning uppflytta alla <le l: sta 
kbss sjömiin, Rom fullgjort fonlringarne, <km n ii.tt och _iii.m1. 
och k anske blott ror tilll'iillut kompetent<' lika Yiil :-;om dem, 
:::o m iigcr dc nwHt l~·~an<lc yitPOr\l. Och l1lir j'(,]jdon hiiraf ju 
den, att bdonlmn blir hiigst o.-4i'lkcr''') oc;h ojii.mn''') och ofta, R\'lt

ncrligcn li\.ngsa1n. 
Yi lmh·n hittill:-: hlott s:·ssciNntL oss mc1l ck hiiggc Rti.irRt:t. 

olii,Q;Cllhetcrna i de ol\·n.n angifna lwstiimmdscrna r\ir npprlytt
ning till nndcrorJieen:korpml (att uppl'l:·ttningon e:i ii.gcr T'lllll 
\' t\l lwstilmd tidpunkt samt att intet va l l'ön·kommcr). Mctl 
nem andra. :l.l lllliil'kn ingrtr mot ohanniinmcla best.i'immclso tonle 
ähcn nwd Jog kLmna. giiras. 8fl. t.. ex . kunna Yi ej finna 

1umat; ii.n <tLt hestämm ulr.;unm rOranclc tjii11stharhc·ts- och npp
föranclc bl'tyg i Yi ssa l'all kmma hll111Ua att verka ganska orii.Lt
vist. Enligt dcs!'a fordras niimligen för uppflyttning till Ul1-
dcrof1iecn-:korpral , att scna<ltc si\säl tjänstbarhets- som uppfö
ran<lelwtyg skall Ynm mim:t 1-1, byarjämte rl.ct sis tni\.mlHla c.i 
ull!1cr dc't senast lörl'lntna tlrct Utr ha underRti,git (i_ lUJtag 
då t . ex. on l :sta klass sjiim11n, Rom RCtbw l'lora år tillbaka 
ntrit kompetent till npprlyttning och halt i<lcl goda lwtvg. 
Anr1tlig<'n kom mer han i tu r , men begår juRt Y i< l 1 len n n » kri
tiRka» titlpcmkt e11 l'cir:-;el'ic<e, blir bcstral'l'rul och fi\.r uppföramlc
bct~'gct necbatt till f'). N n dröjer det enligt reglcnwutct~J föru
skriftN min:-~t 1 ;) mån;Hll'l' , innan han åter blir kompetent. 
Och ull<lcr tiden knnsk\' rlcra nppl'l~·ttningnr äga rnm, hY<Il'
v i( l han d;,, hlir förbigällgen n l sina )·ngre kn.mr;ttl-l'. Men hY;tr
för Rkal l en försccll'e, lwgångcn cxempehis 1

/ 2 i'l.r innan kar
lcll ku!lllltl'r i tur till uppflyttning, \'Orka förllindmndc p å 
donna upp t'lyttniitg, dit ~amma fiirseolse, bcg[tngcn t. ex. l 1

/ 2 

år innnn uppflyttningen eller en mi\.n;ul dtcr 1lcnRmnma, uj 
lta.r n/lqot att lwty11a'? Eller lnarl'ör skall ckn , som länge hul't 
H a !l i tjilm;tharl~t•L , llll'll fi\r 7 jnst Yid ckn »kritiska» tid
punkten, l'öl att kanske Nnart i\,ter l'å !l , bli liirhigången, och 

"') l h'ss:t h:"t<ln. :ett r i hut J'iirdall::t i h\'lmk t ande n f Il\· ad i'i)rf::ttl:tn'll 

l':lol('rn n. or,-nnl'iir Hii[!:('l', Jllinolre \'iii \'::ti da . Rrd. 



det kansko af den , som länge haft Glott G ~L 7, men händcls(' 
vis vitl nyssniimn<la tid rår 8, Hir att snart åter ka11Sb) 1"11 

tillhaka tlet låga betyget:) 
Nog kan \·iil sivlant sy nas h itnlt och oriitt\·ist') Ej k<I JI 

<lct vara lämpligt att låta blott det enda betyg, so1 n al'gt> ,; 
Olll e< lelbart innan porsonen i frfl.ga skaii uppl']vttas , \·orka :il' 
giiraJHle för hans kompetens') 

ll vatl Yi nu hii.r o[nm sagt n m bcfonlran eller icke p n 
grnn<1 af bristnwle tj~instbarhets- ollor uppl'öram1ebct.vg, <kl 
sal l l manhiingcr niirn m ed annan l'ri1.gn, ni in 1ligen <len , h ur u 
onlnings l'öljtlcn mollan <lem , som hJil"m uppl'lytbl,(lu till und<·r
of'fi eerskorpral, bestämmes. Denna beror i hul"nnlsak på l'ii l
.ian<le. 

l ) Af <lem , som samti<ligt blil\·it kompetenta, iigC'I' dt'll 
företrii<le, för lwilkon tiden sedan uppUyttningen i 2:drit liiJw
gnt<len iir längst. Denna senare uppfl~ttn i ng bcr>tii.mdcs p:1 
8'tn tid på grun<1 ar längsta ti<len sedan upprlyttningon i ;3:dj< ' 
löncgrn<lon eller, om denna var l ibi, på gnm<1 af dfl. innol1al"da 
tj:im:tbarhotsbotyg ombonl; och uppl'l? ttningl'n i B:cljo löm',!..;l'<~ 
don pi\, likJHtndc siitt på sin tid. 

2) Ar <len uw1or l) omnämnda t iden lika, bestiimmos ord 
Il ingen pft grmH1 ar senast erhållna tjiLustharhetf-!bctyg ombord . 

:3) Ar äfvou <lettfi lika, bestii.mmcs onlningsl'ö!j< len Jl <l 
,gnmr1 aJ det högre betyget i uwloro[J-iccrHoxamen. 

, Hvad är rlot sålunda, som utöfvar clot afgörande infly
tandet på onlnings l'ölilen '? Jo , dot är, som ol'nm s.\'Jil'c:, tjämd
hnrlwtsl.Jot.vgot omborrl, vare sig <let senast nrldtllna, eller ;kL 
so m erhölls nii.rmast före uppflyttningen i 2:clra ollo r :3:djv 
hinegra<lcn. N1t ja, att låta tjänstbnrhotc:botyget ondJor<l, 11\:il-
k<'t ju skulle vara ott uttryck för karlen s prakti ska dugligl1l'L 
vara si\, gout som ensamt a[göraJI<lo vid hans Ldonlran, 
det kan nog i princip kanske s.mas t illtalamlo och riktigt. 
Mon - vi kunna ej underlåta ett mf'n -- iir <ll't iil'n;n si\. ; 
praktikon '? Mi\, Yi blott betänka. Den en e karlm1 l' l1.r sitt ht'
t,vg satt ar rlf'n lwdömarcn, dc~ll a ndre al' drn, <lon Ll'O<ljo :il' 
den ute. Och lnll'tl olika lH'diiJIIH <'.i olika pl' n-: om·r'? \'idul'l ' 
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J'i\.r don ene sitt bet.Yg satt för elen tjänstgöringen , Llen anclre 
För den o. s. v. Det Yill moll an<lra onl siiga, att när karlnr
ufLS lämpligl10t skall h o< lömas, förekommor oj någon jämfu-rf'lsr 
emellan dem ; och att boträfl'amle tjänstbarhetsbetyget kunna 
åstrvlkomma ni\,gon s:'t.< lan, torde nog vara svårt. ~'fon därför 
L>orcl o oj heller detta hot~'g fft vara <lot uf've-r du ;m<lra nl'gö
ranclo, utan blott hatV<L sitt onl att säga vid siclan af <lem. 

Vi. hafva ofvan sökt påvisa, att betänkliga bri ster v i<l
lå<la <lo nu gällande roglcmontaris lm l>csti'immelsor, som hal\·a 
inl'lytn.nclo på rekryteri D gen u.l' vhrt u ndcrbol'i.il. Huru sknlk 
Ji\, dessa bestämmelser böra ändras, l'ör att man skulle knnna 
uppnå det önskvän1a målet: .. 

att så rnånga och så dugl·iga l:str klass sjuntiin som miJJ
ligt kunde fö·rmås att genomgå {Ut- uppfvuttning till undcro f{i
cerslcorp'ral föreslc-rifna lcur-se-r och att sedan bland des.m (/e 
bt:ista skulle kunna utta,qas t-ill 'Underbefäl. 

Vi ha tänkt oss det kunna ernås på följande sätt. 
Stamanställningcn utan kontrakt borde l'ortfarn.rHlo tagas 

på G års tid , mon borcle skyldigheten att kvarstå i tjiinst ytter
ligare 2 i\.r för hvarjc al'lagtl examen i un<lcrbol'iilsskolan bort
falla . Uneler dessa (5 år borLlc um1erbol:ä1sutbih1ningou hinna 
afslutas (kanske ej lämpligt och möjligt Yirl hnndtverkr-:a l'clol
ningen, där f. n. i allmänhet. 7 år åtgå (1ärt i11). I god tiLl (2 
a 3 månader) töre stamanställningstidens slut tlen l Oktober 
skull e därpå uppflyttning till un<lorofH cerskorprn.l äga r u m 
bland (lem, som sellan [ öregående års uppflyttning blihit kom
potenta. Härvid skulle de uppl'lyttns, som erhållit högsta lämp
li.ghetsbotygcn; uppflyttningen skull o gälla från (lon l Okto
ber och ske ti.ll Llct antal vid hvarjo stat, som af konungen , 
voclorböranlle stn.ti onsbofälhafvare eller kftrchof skulle bestäm
mas. Detta antal borde ungof:iir bertilmas så, att därigeno m 
fyl1<1cs möjligen befintliga vakanser, ii,[vensom tlo vakanser, 
som kuncle beräknas komma att uppstå till nilstkommmHlo års 
uppflyttning; samt lbrjämte naturligtvis mo<l hiinsyn tagen 
till af bohoi'\'Ot påkallaLl ökning eller minskning al' staton l 
l'rå.g:t. Dessutom \'OJ'l' det n og lämpligt, om \' iflc;t lii.mpliglwLs-
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lwty,g (H a D) allti<l sknllc hcriittiga till uppflyttni11g. Det l!ii 11_ 

der ju n ii.mligon dft oclt <Ut, att ett holt år kan gå, lltnn :ttt 

ni'tgon vakans uppstår ,·id en ~>tat, och att ej holler niHkr <1<·1 

kom man dc året någon sådan lm n horii.knas kom ma aLt intrilll:1 
D:l slwllc ju <lct :het i11gen nppl'lvttniiJ.g tlll un<lcrol'fi<..:!'l'~;. 
],orpral l>ohi>f'nt ii.ga rum vi<l den Rtatun . l\Inn <Jm k:m:-:k <· 
j u st det :tre t n:\gra utinitrkt a k u rlar al·.-.;lutat ,.,j n a kuna•r, :-;, 1 

."~kulle flotran g:l mif'tv ont <km, för att kan...,ke C'tf· :mnnl n1 

lllL'<1 mi'tng·a Ynkn.nscr bli tnut,gcn att nppl'!yttn lwt,,·dligt llllll 
tl n' Wrmhgor. 

IAi.mpliglwts])('tygc't hord<· hnii.knas p:"1 grund al': 

l) tj ii.nstlmrhetsl>ecygl't n1nhord, men ej ]Jlott. det sc 1wst 1• 

uL:ut t . nx. mu<lellwtygd, som l:sto kl:1ss sjiiman; 

:J.) t j ii.nsi.harlll'lslwtvgd i !aud, p:"t liknande siitt. [wrii.knwlt. · 
:J) mt'dL•lbctygcti i l'i ir uppl'lyttning ti1lunderol'licerskorp1·:, ! 

l'iireskri l' n a kurser. 

llärigcnom skull o oj h lott dc ar olika. he(hillt:t]'(~ och ut a Il 

Ui.l'ln n karl<! rna L'lllellaJ 1 satta tjii.J tstbarlwtsbdv~en kom ma at1 
JII\'Cl'Jm, utan i.iJH'll <le i niJmii.nJwt. nf .<;([IJnJ~;, lH'dÖ!IlHl'C ()(•]t 

1111df'1' W. fl an gi fna lwt\'gcn i du olik a kurscma. 

DctJsntum bordo nog dt. vi~.t nppl'örandobl'l,\":'( IH':-:t.iitll 
mas som kompeknsvillkor, llll'll libmm Yi<l tj iin s t.hnrlwi:<beh· 
.e;en bon1L' <lct Y ara nwddlwtyg('t, Rom J :sto klm.;s ".ii!Jtu 111 , 

Ni\ .. ~ot hin<lcr för l'örnva1l stanmnstiillnitlp; iil'n'll l'iil' dt'llt. 
s_o1 1t uj blifva nppi'Jyt.tadc till Hrukrofiicorskorpral, ku1nm Yl t'.l 
fiittln , utan tYii.rtolll; och \'01'<' d<t nog lilmpli~a:·t, un1 donn:1 
nya stanutn~;tiillning ej to.~u.-; l'tir \'i."'s tid; hiiri\;L'llOilt :-Jkullu tHI"' 

ett :-:töne antal ar <ll't. nttjii.ntn mausbtpd i-:oll tn ta att kv<tJ~ 
stnt tll<l i tjii.n:-:t, ii.n l'l .i<·s skulle hld\·a fallet. 

\ ri Yiljn nn ej tillii..~ga mera i <len l"ördlggande frågan , 
nt:m lämnar <knsam11ta , nttalwHk• <len förltoppningc'n, att fd
gii.nlcr i hii.r angii\et, sy(lc :-:Jwrt lll HL!.l' \' idtagns, IJ[].d<' rJottan 

ueh underhdii.kt ~;jii.lt't tdl g·ngn, <l!'i. lll<l scd:m "k<· p:\ lliit ' l'iirl' 
si: I.gd siitt L•lkr ick('. 

C. H. 

-- ;Wl -

Våra sjökommenderingat·. 

8jöoi'Jicerens praktiska utbildning afser att göra honom 

redo l'ör kriget. 
Don na utbil<lning bör, så viut möjligt, meddelas lika åt 

alla, ollor mod andra ord, ol'ficorsk:\ron bör i största möj liga 

mån vRra homogent utbildad. 
Den praktiska utbildnin ge ns mål är uppnådt, då bvar je 

offi cer är väl förtrogen med <l on materiel, på hvilken och h var
mod han on gång skall str ida, samt då han, hvilket är fullt 

ut lika riktigt, är väl h omm a på de kuster och i de skärgår
dar, ltvilka iiro ell er kunna komnw att. blifva operationsbaser 
eller krigsskådeplatser för flottan s flytande stridskrafter. 

!•'ör att kunna nå nänm<la mål fordras således i första 
hand, att E<:jöofficerrm sättes i tillfalla att lära känna och hand
hafvn o[vannämnda materiels olika delar samt beredes till
fälle att under olika förhållanden l'ramföm denna materiel i 

våra skärgårda r. 
På >> ntt sjöol'ficeron sti.ttcs i iilll'älle>> lägges särskild vikt, 

ty mod aklrig så god vilja kan denne härvidlag icke taga 

initiati vet, utan är helt och hållet hän visad till vederbörandes 

go<ltflnn nndo. 
Om on ofLioer således är främmande för den eller den 

gronon af vår strid smatericl , eller obekant med större eller 
mindre delar af våm skärgårdsområden, kan ansvaret där
för bl ott und antagsvis fall a på honom själf, utan stannar i do 
Hosta fall på dem , h v il k a ej satt honom i tillfälle att u t bilda 
sig inon t åberopade områtlon. 

'Pidslc·rift i Sjöviisendet. 17 
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Det finnos visserligen många andra gronar af tjänsten till 
sjös (öfnings- och sko lfartyg m. fl.), till hvilkas skötanrlc ol'ii
ceraro måste tagas från don för dem viktigare tjänsten pa 
stridsfartygen, mon deLta ilr en gifvon följtl af omsti.tmlighu
tcrna. 

Intliviclcns utbildning kommor oj att lida <lilraf, blott Yl'

dorbörande ställa så till, att det mollan dessa olika. t:~lng al 
konnnendcringar blir jämn fördelning . 

.Men gifvetvis är det mindre välbetänkt att låta en <l e·! 
ofliceraro år efter år tjänstgöra på scglamlo fartyg, skolfartyg 
o. d., under det att andra åter få upprepade eskaderkomm on
Lloringar å de olika stridsfartygen. li'öljden kan bli f va (se bi r. 
tablå), att då kaptensgraden är uppnådd och mora själf:'ititn
diga befäl kunna erhållas, är hela den erfarenhot en del orr i
cernre, gent emot jämnåriga och framför allt yngre kamrater, 
hafva att åberopa sig på från subalterntiden - dtt det gäll er 
tjänsten å våra stridsfartyg och kännedomen om våra skärgår
dar - endast ett par oskaderkommemloriugar. 

Våra skärgånlars beskaffenhet är sällan, att do fordra oU 
upprepallt studium, för att man skall imEva yorklig nytta däraL 
Materielev ocb <less praktiska hamlbafvamlo är lättare lärd ii 11 

skärgårdsnavigeringen och kännedomen om skärgårdarna, t) 
bristande kunskap om de senare kan oj tagas igen på längre 
tiJ. Eskaderkommenderingar mod t. ex. 5 ic G ån; mellanrum , 
kanske inom vidt skild a operationsområden, kunna därför c.i 
för den under utbildning varande subalternen vara tillfyllest 
görande. 

Längre frånvaro iin två år å rad från våra skärgårdur 
till följd af andra kommonderingar är nu, då våra e::;kadrm 
taga nära. ou tredjedel af hela subaltemgradon, ej längre nö<l
vän<'lig för uågon i donna grad (speciella befattningar - t. ex. 
kadettofficer - natnrligtvis undantagna) . 

Att till allas belåtenbet uppgöra kommeuderingame torde 
ligga utom möjlighetens gränser. .Mon då de, hvilka hahn 
uppgörandet af dosnmn1a sig anförtrodt, torde bah-a till sitt 
förfogamlc tablåer, aJ ll\·ilku föreq!lcnde kornmendcr·ingar direkt 
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(ramgå, borde clock OJ hinder möta [ör åstadkon1man<let af on 

jämnare HinleJning mollan esb<lor- och öfriga kommenderin

gar å ona si<lnn samt, snsidt möjligt, mollan kommenderingarna 

å dc olika stridsfartygen å llcn andra. H~lrigcnom skulle ej 

blott s,iöol'Jicorcns utbil<l ni ng utan tjiinston i sin holhot med 

all sannolikhet vinna. 

T i Il slut on a nnm1 kommenderingsfråga af mora privat 

natur. 
Våra långresor tyckas hafva slagit in på endast trenne 

router: Vestindion, Medelhalvet samt Syd-Amcrika- Cap. 

Flertalet officerare erhålla uumera ondast t\ränno lång

rosekommenderi ngar under sin tjänstetid. Det inträffar då oj 

så sällan, ja, Jet kanske ri'lttaro hör till undantagen, att oj en 

ollor flora af do som knuterschefer kommenderade officerarnc 

l'ft göra sarnma rosa andrn som första gången. 

Lätt i11sC's, att mången sk u !lo önska att under sin Ulldra 

och kansko si8ta långresa fä se en annan tlcl af världen iin 

under sin första . Och skulle det icke ligga inorn rimlighetens 

gränser, att vi<l detta undantagsfall - långresekommenderin

gen - någon biinsyn togcs till officerens personliga önsknin

gar? Det gäller .i u endast fyra. officerare, ollor de för resan 

ifråga afsctlda kvartorsclicl'crna. Hafnt t. ex. hå a[ dessa re

<hn gjort en Vestindiercsa, och årets långresa är bestämd för 

V estin<lien, hvarför icke låta dom efter eget val få bestämma, 

om de Yilja göra samnut rosa omigen eller, hvilket är troligare, 

vänta tills nästa tu·s långresa (<lct är ju undantagsvis tvännc 

på hvnrnmha följande långresor gå till samma platser). 

Den enda Ul>pcnbara olägenheten af ett sådant tillmötcs

gåentle från ve<.lorböran<les sida skulle vara att söka i svårig

heten att skaffa ersättning för dessa två officerare. Men 

då denna frihet att vä lja endast skulle lämnas såda11 officer, 

som simile komma att göra samma långresa för am1ra gången, 

borde dot i ·rl'gcln oj möta svårigheter att bland officerante i 



- 252-

salllma eller närstlwn<le årskurs finn a tvilnne, hvilka ej lwtq 
gjorL i frågavaran<le resa förut. 

Detta undanlag Jri'tn den all miinna rcgdn att konJll1Cil

dcra nian afscc1Hlo på indivi<lcns privata önskningar skulk, 

di't dl't lrtler sig görft, haha rlcL goda mod sig, att offtroron 

dilrigL'lWm bcn•cldcs tdll'iillc atl vinna störTc or faronl ,ot 0('] 1 

Yidg:ul<' kum:knpcr ll lHlor do tY:"! långresor, som komma II O!l< Jlli 
till del. 

- -g -

Internationellt spörsmål, 
angående medel till minskandet af följder 

vid ombordläggning. 
Af lwptrn Gustrtj Ljnngqn-ist. 

Im:pckiör fi;r pfls;,;agcrarc::'tng[ar!yg. 

Dh, s[tc;om klindL iir, !'lera internationella hoc;tiimmeber 

äro gällande för <k n allm tinna si<il'arton, såf'om »Ö.Lgiln ler 1 il l 
nmlvikan <lo a[ ombordlii.ggning>> m. m., synes det mi g, siirskild i. 

mod fäs ta<l t atseomle ö. d<' nnmNa ofta Merkonunandf' iniN

nationella ·~-'.iöfartskongresserna, HO lll det c.i holler bonle möta 

något oö fv or;..:t igligt lJilH1<'l" för n.tt söka :1.sbu1komnm ett, Hir al ln 

sjöJamw lo nationer gcnwnsamt medel, som l'örmim:kar l'öljc1onw, 

d. v. s . om fångot af skad or och förlustL·r vid omhordlii.ggning, 

förluster, som ofta ntgör;ts a[ människo]i[ och egendom i <len 

utsträckn ing, att si'J.Yiil pl'rHonal som fnrt\·g oeh 1ar-~t. i sin hol 

hot gått förlorn<lo, om l1 \·ilka olvckshiinddser <h,u;:-;presseu läm

nar ytterst r-~orgliga vittneHhörd. 

En phtaglig orf'ak t il1 d.dika öka<le olycksbriugall<lo följ

rler af fart.vgskoll issioncr anser jag ntra i dc flesta fall hNo

on<le af d<'n nunwrn s[t allmi1nna, å a lln nationors fartyg an

Vän<la, raka l'ller t . o. n1. mot och i Yattenlinion u tl'kj ntawll' 

rammliknande konstrnktion af förr-~tiiJv<'n. 

Att nutidens krigRfartyg äro l'örscd< la mo<l s. k. ramm 

eller ramm1iknnndc HtiiJ, har :iu sina skiil, olwrn iU\·en hiirYid 

kvarstår <lei faktum, aU mmm:::tiiJn•n, åtminstone under <lo S<'

llaste krig<'n, ej Yisat sii); vara något >>nJgömndo ts VHJWn» mon 

däremot i fn•<lsti<l Yarit desto mora ödcs<ligor Jör egna fartyg. 
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Hva<l handelsångare literigen hetriiJfar, kan jng iuh· iin1 1:1 
n[tgot sakligt skiil, f<Olll kan ansPs motsn1ra dcu :-torn ri sk, :-; 0111 

ligger i bilj()hitllandct :l r Ull så farlig konstruktion al IiirsL~iJn>li 

OLesLri\lligt iir nämligen , att 1·id kolli f' f'ion mcll:m rart""" 

l11l'd raka eller ramml'orrnarle "t ii.fntl' sWt<' ll m i\.:-d,c träila i di<'7 
i Hiirhcton al' vattonli 11 i on och har dilr i .~enum J"ii1·o I'S:t k at , i:iJ ven 

un.kr ringa fart , att <let pi\.tii rwvln l'art\·gc t sjunkit. Jn lrMfn r 

<liiremot ombonlläggniHg mellau fart.vg n1c<l iiher Y:Lttcnliiii< 'II 

lwt.y<lligt utfallan<le stiifvn.r finnes dnt, i dc Jil'Sta fall h et,·d 

ligt större sannolikhet rör att fart.l·g·en rorll'arnndo l'l;ola lör 

blifm Ilytanclo, enär stäfvcn i <lettn. f-lista rall t riliTar iil'ru <kle11 

ur !'art_,·gsskrol'vot och sal ed e s hm' ett b e tydligt större nwlst[t!ld 

atL öfvcninna innan vattonliii ion ni'ls . 

För att ytterligare min ska shi l'ven s gl'llOl1l LriLng 11 i Hg·s!'ii r

mi\.ga kan å tlesR öfro del anbrillf!;HS on i'aRL inriittning al' 11 ;\

got elastiskt ämne, För att tjiina :-:on1 !'ä1 u lert eller l> tMerL, 

t . ex. on beldiidnad uJ kork, kautsehuk el ler allllfUl liim pl iu 

nmtoriel. En 1l~'lik :monlning af m in :-:t i30 cm. t,ioel-J<·k, ali~ 
efter fart.vgen s Rtorlek, tor<le bot\·dligt Jiirmin skn. <l<'ll :um:tr:-: 

skarpa jLirn- ollor sti\.JstiiJvens genoniLriLngning:-:l'iirmågn. 

Under d t' sonasto tYå åren har, efter h nul ,i ag fhtt 1n ig 

hokaut, två stiirro oceanångare (pakotl>å.tar) blihit bygg<b med 

ijfver vattenlinion utfallan<lo stiiJvar; 1liiron10t finn or n1an twg

yaohter i r egel hafva utralbiHlo stäi'Yar, hvilket t. ex. tilliinl 

pats i'L do sist l id n e år nybyggda: ongrlska kungliga ,vncht<'n 

» \Tiktoria and Albert» och ryska kojsc'rliga yachten »Standanl», 

rartyg h ros p. 4 700 och 5400 tons < loplacement. 

Jag vågar slutligen påstå, att om ifrågavarande spönm w.l 

upptages till bohan<lling vid en sjöfartskongross, <less innebörd 

iir af så pass allvarlig natur, n,tt den förtjiinar att uppmilrk

snm mas, samt att en internationell öfvercnskonunolso i hi:i.r an

ty(1d r iktning skall komma att bevara m <"mg·a nJitnniskolil' och 

mycken ogon<lom l'rån unclergi\.n g·. 

Årsbe1·ätte lse i reglementen, förvaltning samt 
hälso- och sjukvård för år 1900. 

A f föredragan d on , led amoten I NenenclorJ!. 

8od.an det arbete med uppgörand e al' nya reglamonton 

l'ör fiotta1 1, h vi lkot under on följd af år fortgått , år lRGG at

slutats, i det att nytt reglomonto, omfattande såväl p ersonalen , 

öfvcrsty rolsen samt styrelsen och förvaltningen viJ stationerna 

som ä[ven sjötj iinstgöringen, uneler clou t) Decomber nännHb 

år vunnit uädi g faststä1lelso, har det år, donna berättelse om

fattar, varit mindre rikt på nyu förfnttuingar i reglementarisk 

väg. H ya el som el äromot utmärker detta år är den kraft iga 

utveckling flottan erhållit i persouul, ge11om riksdagens bifall 

till Kong!. Maj:ts proposition härutimwn, och ::;om utgör on 

lofvandc början till ntt Jon materiel , som genom riksdagens 

insiktsfull:t offervillighot dels redan erhållits dels är under full

bordand e, skall m· hålla <1cH fijr (less an viindanrlo nödiga be

manningen. 
Bland roglomen t sbestitnllnelsm· och författningar, h vilka 

under å ret utfiir<lats, må niimnas: 

den 2G April: An<lring af §§ i3ö och 37 i skjuti nstruk

tion för fl ottan, II, Hanelvapen; 

den 30 April: U11<lerYisning för manskapet vid Carlskrona 

artill orikör, del I, Artilloris tundervisning; 

dou 5 Juni: Ny »instruktion för beväringens öfningar vid 

Carl ::;krona artillerikår» ; 

den 8 Juni : Kungörelse angi\.onde antagning af manskap 

vid flottan s sjömanskår genom kontrakt; 

elen 17 Okt.: Undervisning för manskapet vid flottan, f, 

Tjänstgö1·ingen; 
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den l!J Okt.: Nya bestämmelser för 1-::arbiuons skötsol oeh 
vån1 samt rengöring, att lända till efterrättelse i sti.Lllut för he
sti.Lmmclscrna i kapitlet V[[I af den under 21 April l ~~\Hl fn :-;t
ställda »U udervisni ng för manskapet vid fiottan, IJ.I, Artilleri 
och Handvapen>>; 

den 23 Nov . : Förordning angi'tendc uppriLttawlut al' 011 
mariningcniörstat i !lottans reserv; 

den 23 Nov.: Ny instruktion för lifverdiruktörcJI vid ma
ri Jtingeniörstaten; 

don 21 Dec.: Kungörel se angåclHlc upphiHvaJitlc a[ na
diga förordningen angftendo lju~signaler m. m . å Ji:-;brfar!.yg 
oeh fiskarbåtar den 20 Januari 1S07 samt ändring af A rt. !l i 
nådiga förordningen nngiienclc åtgärder till unclvikanJc a[ Olll 

bonlJäggning samt signaler fdr angifvall(1c ar ndd å fartyg den 
!.J December 1896; samt slutligen åtskilliga 

;~u d ringar i Reglementet för flottan, ntt gälla fr ii u od1 
lllec1 l Januari 1901. 

Liknsom UJl(lor den sista delen af det tilländalupna r;ok
Jet flottans materiel bdrja<l o att å.tor växa upp ur det hgcr
val l, hvar i densamma uud or årlnmdradots lopp aiiLmcra sjun
kit, så. skapades nu början till don tillväxt i porsonnl, som var 
n<idvändig Idr att kunna tillgodogdra sig <len urllftllna ollor un · 
<ler byggnad varande fartygs n w tOI"iolen. 

På framställning af regeringen, godkändes ar rikNd<lgel l 
nya stater, h varigenom vanns on ökning: 

för officerskåren moll 2i) ofG cerarc; 
för underofficerskåren med J0 tiaggumlcrofriconnu od1 l.Jc 

n n derofficerare af 2:drn g raden; 
för sjömauskåron med 50 uitderofficerskorpra.lor och 200 

l :sta klass sj dm än; 

för mariningeniörstnton mod l direktör och S ingcn iörcr; 
hvmemot denua stat minskados med 3 extra ingcniörcr och 2 
undoringeniörer; samt 

fdr läkarestaten 1110d 10 läkarestipoiHliator. 
Dilrjämto ökndos rescrvof'liconmspirautemns antal mcrl 10. 

Ut.dl"ver donua för å.r J DO! lwslutw\ ökning af Jiot.tans 

1wrsOJHtl ilr därjämte ställtl i uLsikt ull för (lo följande åren 
ytterlig<tro fortgående ökning af densamma, i clou mån fänlig
blil\·;lil<lo furtygsmateriel gör donna nödvändig. 

Tnför riks!lagen frnmhulo nämligen rogeringen stator, ar
seontlo personalen efter 1 D02 års ingång, oeh churn dos:-:;a vis
se rlige n icke hlofvo af riksdagen godkända, så sketldc detta 
ingalmHla mo(l ett ogillande af dc <lori gjon1a förslagen, uLan 
framsköls blott deras behandling till kommande år, cn~Lr riks
dngen icke fa11n det nvdvii.IHligt att redan <lft - i\.r J!lOO -
godkänna :-;tator, h'1ilka skul le gii.lla förRt frå.n och med UlU~ 

oeh fö]jn IH1o ftr. 

Di't endlertid riksdagen pi\.. sanJilla gi"wg uttalnrlo, atL d<'n 
funni t det vara synnerligen iönlelakLigt, att (len lJli[vit satt i 
t illfällu att taga kännedom äfven om de utvidgningar och an
slH gsökn i ng ar, h vilka regoringCII an:;i\.g nöJ väwliga f dr fntnl
tidcn, fnungår dämf, att. elen insett riktighot0u, att (lon för å.r 
! DO l boviljatle ökningen borde <lo följanrlo åren yttcrligmo 
[orLglt. 

Yid tal om att flottnus pen;onal ai!tså hlifvit ökad, tonlu 
vam nf introsNo att kasta en åtcriJliek pi't, huru sto r denna pcr
sou:J] \·ar längre ti(1 tillhaka ocl1 helst vicl on tid1mnkt, clå dun 
sh att sitga var eller nyligen varit i aktiv tjänst, cl. v. s. i krig. 
Om man c1å jätUför (les~ porHonals storlek vid 1 ncn i'l.rs bör
:jan, allt.-;å ::;edan den boslutn<lo ökningen intri:illt, me(l hvucl 
don var vid lJiirjau af nästWrugåendc århun<lmdc, ocl1 fiJnJLT 

domw , enligt uppgift af konnucncldrkapten H. \Vrangel (Tid
skrift i ~jliväsoJHlet d. å. sid. -W), vara: 

ofJicernre ... .. .. .. ... ........... ............ .... .... .... . 
oHicorarcs Y<;clerl i kar. ...... .. ........ ... . ........ . 
uullcmfficcraro ......................... .. ........... . 
fast ftllStitll<lc menige (tttom skepps-

år 1 KO l 

3-W 
:207 
()70 

i"tr 1901 

~o o 
JOO 
337 

gossar).. . ... .... ..... ... ............... .. ... ... .. . 13,0HG"') 2,l):->0 
un (lor el et att folkmii.ngclun utgjorde ... :3,31)7 ,00Cr"' 1

) i"">, 1 C>O,OOO, 

''' ) ll\'rtraf Olllkriug :!,01}0 tillfiliJigL vakantr1,. 

"''' ) Eller, om Finlnnd fr:hniik11:1s , :>,3J7.000. 
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blir mun onekligen slagen ar den otroliga minskniugou i den 
vid (iottun nnstiill(la personalen. D[t därtill landets härkraft 
i ekonomiskt hänseende nun1era är så mycket större lin df1. 
L!itpnar man öfvcr elen slapphot och liknvjdhet, som låtit vårt 
sjöförsvar nn<lcr 011 stur del af flct gångna århun(1radet ~-: lt 
11C1lsjunku Ullder den styrka <lct i \'åra fäders ti<l äg<le. Viii 
m{t vi ta<:ka För,.;yuen, som låtiL d,l'L land i ostön1 frctl njuta 
dut lugn, det si\, föga vi~nde sig mån om att försvara. 

De stntcr, hvilka tu1dur året i<:ke blil'vit il'rågasrt!.La till ök
nitlg, iim: civil stateJl o<:h eckles iastikstatcn. 

l [råga om dOoi:!H anföres i statsri'uls tn·otokollut \Hver sjö
l'örsvarsärcndcn don l;) Januari 1 !)00, att frå.gan om crfonler
lig ökning ar civilsi(~tcn ansc'\go chden för flottans r:;tab böra 
göra;,; till föremfd för siirskild utredning, samt att llct öka<lc 
Ilehofvet vid mobilisoring al' personal vid ecklesiastikstaten torde 
u ta n svtlrighct kunna fylla:-; plt fri \'il l igl!etcns väg. 

Hvnd <:ivi lstaten angår, synes alltså omsidor frågan om 
dennas tillökning blil'va, eller antagligen bli[vit, tagen under 
behandling ocb, som man [år hoppas, i sambaud dänne(l eu 
omorganisation af densamma, likasom äf\·en en reglering al 
dess löneförmåner i dc fall, där desamma äro alltför onaturliga. 

Att personalen, som redan e[tor omregleringen år 187-b 
var otillräcklig - åtminstone vid CarJskrona station'''), där 
redan a;, 12 iL J ö extra or<1inaric kammarskritvare voro stän
digt tjänstgorando, - blifvit det ännu långt mera sedormera 
genom fartygr:;matcrielcns o<:h ntrfsarbetonns år för år skc
Ollde ökning, är lätt att inse äh·cn för dem, som ej närmura 
l11tft tillfälle att få en inblick i do alltmera viixande skrif- och 
räkenskapsgöromålen vid stationerna. Don minskning i tlen 
ordinarie persowtlen, som skedde genom 187-± års omreglering, 

"' ) Då jn.g ej yarit i tillfälle liim kiinna fl>ril:\llandcna vi<l Rtockholn1R 
~Utt.ion, kan jag h ii r, likasom i det följande, lll tala mig w ed sakkännedom 
endast 0111 förhållandena vid denna. 
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bio\' i sjiiiiV<l verket <len för~i. n(lring , aLt ett antal orclinn.rie kam
marskl'il'vnrd.jiiilstcr ilH1rogos, men cr,.,n.ttcs mod ett motsY~. ran
dc ant1Ll extra ordintnie. "\tt detta för stabverket bld btl
Jiunro är ovcrlersi.igligt , men huru Yirla det i sina konsekvenser 
blef förmånligare för staton :ttt h:tl'vn en mäng~l t jänstemän , 

11\,1·] k·c cmder låi 1 o· hi l j. el a f: år m[1sto Jol'\'H på an !(irvam1tors be-~ · h . " (' 
kostnad el ler p[t skuld ~ättning, innan <le ol'tcr 10 i.t 2U ars ~ar-
bruten tjäu::;tgöri11g b1ifva orcli uari e oel1 crh[tlla en lön pi\ 1 :10U 
kronor. dcrom tor1lc man ej kunna vara tveksam. 

Jnom nJia andra rike ts embetsvork har under sista åren 
en allt starkare tendons g,iort sig gitllande att för stän1ligt be-
11ntliga tjä11stegöromäl utbyta de c. o. tjänstemännen mot last 
atlönadc tjiinstemän, o<:h så li1.r man väl hoppas konm:~r att 
ske iifven i fråga om flottans civilst:1t. Dc cxtm ?rd. qanstc
männen böra vara, h va u namnet ung i f ve r: orstlttnmgsm~n v Hl 
förtall för eller vnkanser bland do onlit1mio ljiinstcinnchalvnmc 
och l! it rför vara Lill dir:;posit.ion. 

:\led aulellning a[ do iikado göromålen har al' ;;tation ,.;bc-
l'ii,llwl'varen vid Carl sk ro11:t station tramh åll its hohoh·et af :' t ter
li.,.aru ··n ordinarie tiiinl't<'Jnan å k:1n~llct, och l1ar under dc 

b " c 1- ~·l· ··t , 1,, 1··.,tt<· "tt ·"· J'll·"·t belO[lll al' hvo·st löOO SUllai:llc Hl' C!\ at "-· ll H]. ,t! ' t<• .o '-' · '' ,,, ' .. n 
kronor [ör anstiillandc al: ett hiträ<le därstädes. .\.Jyenle(los 
varfsdw[crna vid r:;i'wäl C<trbkrona ~om Rtockholm" station lwfva 
lUHlor si~tli<let ~1 r , mcrl anledning a~ göromålens r:;tarlm tillviixt, 
sett :-;ig nö<I:-Jaka<1e anhålla om anstitll:uHlu på. stat ni ytterligare 
en onlinario tiänoteman !'ör hvurt(lcra kanshct. . . 

Otillrileklighctcu i arhotskm[tor inskränker .s!g cmollcrtH1 
oj ondast till lägsta tjänstegrmlen - kammarsknlvarc - utan 
visar sig äfvon inom do högre. Sc'\ t. ox . har under senare 
tider hvarje år mitst anlitas till en början l och ~~stl . :tr 2:nc 
ext-ra revisorer för att ö[ v ertaga en del af dc goromal '. som 
åligga lle ordinarie revi sorama med a[sconcle på gransknmg~n 
af don mängd redogörelser, hvilka efter eskadrm:ncs t~pplo~
nino· inkomma till räkeuskapskontorct. Vi(larc hatva goroma
len b vid den kam marförvandtstjänst, 1lär bokföringen af sta
tionens inkomster och utgifter sker, svällt ut till den grad, att 
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<le o:i kunna moCI!Jinn<lS af on person . Blaml tjänstemännon i\ 
varfvet Jiuner nw.n, hurusom materialförvaltaron därstädef'. 
hvilkons tjiinst vi(l omrogloringon 187Jc hestriddes af 3:no sär
skilda förvaltare, -- materialförvaltare, ammunitions- och m 
tilloriförva1tare snmt virkesförvaltare - nu bar fått på sitt 
uppbördsmannaansvar så myclwt, att dot måste vara tJonom 
fullkomligt omöjligt att ö[vm·,·aka eller hålla reda på det hela. 
Han torde hafva mora iin nog att sköta r1ot, som vi<lkommcr 
persedel-, Jllaterial-, virkes- och imitrumontalu ppbördoma. Det, 
sonJ t i Il hör am nmn itiun .'3u pphö1·Jen, Jllåsto l'öljnktligen helt 
skötas af Oll af lle 2:118 kammarskrifvnrc, hvilka gifvits honom 
till hiträclo, och som följa.ktligen Llir den verklige förvaltaren . 
H varföre dii ej gifva denuo :CLfvon tjänst ,.;åsom :oådan och <lär
mod äfvon uppbönlsmannnansvarot. Antagligen voro väl för
IJållaurlona vid civilstatens omorganisation år 187-! sådana, att 
artilleri- och ammunitiousl'örvfl ltaren kunde imlragas, mon med 
den stora utveckling artilleriet i senare ti<ler nått och därmod 
f\.il_iande mhngfalrl af olika slag ammnnitiousoi-Icktcr, hvilka, i 
fiiljd af deu oerhörda mumunitionsförbrukningen genom nuti
dens suabb:okju tand e el J vapen , mi\.c;te fin n as i stora m~tngdcr 

!'ör att fylla bellotvet i händelse nr krig, litror en silrskild nr
tillcriförvaltaro vara nöd viimlig. 

Till uu berönh behof af ytterligtira personal nf civilst<l
tcn för stalionstjiinstgöring, kommer :-;c<hln det för llvm·jo år 
allt mora viixandc bohofvet däm[ för sjötjänstgöring. 

A r 1\102 torde l O pansarGåtar af 1 :a klass v~ra fän lign , 
or_;h för dessa krä fvas tjänstemän n.f civilstaten, fartygsinten
denter; därtill kommor behofyot af sådaw1 tjänstcmi1n för öf
nings- od1 logementsfartygen samt viclare intendenter vi<l sta
benm. I protokollet öfvcr sjiifnrtsärondon elen 19 J anual'i 1900 
angifves den L>rist af civ-ilstatstjänstcmän, som beräknas finnas 
vill l !:102 ·års ingång, till 14. H varifrån skall donna mängd 
i ntemlcnturtj änstemän tagas? Från stationernas c i vilstatsper
somll kansko; meJ J redan donna är i det Iörogåomlo visad vara 
otillräcklig Sant är, att göromålen å stationerna iiro, serlan 
eskadrarna gått till sjös, linllrigare, hvarLi ll kommer att något 
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biträde äfvon erllhllcs genom då tjänsLgöran<lo beväringsmän 
vid skril'varea[clelningon, mon ht don ordinarie porsomilen är 
jämlikt gällamlo reglemente bovilja<l somostor och Wr dom, som 
åtnjuta sådan, kriifvas ersättningsmän , och af beväringsmännon 
har kunnat crhhllas föga hjälp till mora iLn af- och ron::;krif
ning, hvilket redan detta dock varit till utmiirkt nytta. Hvad 
angår semester uw1or som mnrrnftmv1erna, som j n iL r rätta tiden 
att erhålla den \·oderkvickolse från kontorssittandet, ln,ilkon ,;å

dan ledighot från tjänsten iir afsedel gifva, har tlet YHrit ett 
ringa antal tjänstemän, so m fått tilll'älle då crhftlla sårlan, uLm 

har därmoll ofta måst anstå till hösten och in mot {trots sista 
månader. För dom htcr, som orhilJlit semester, har under so
nare år ställförotriirlnre orta oj funnits att tillgå, 11tan h~tl'va 

göromålen måst fönlelas på do öfriga tjänstemännen. 
Af bvarl ofvan anförts framgår, att rotlan merl nu i hrnk 

varande fartyg brist råder på intemlcnturtjänstomän. Kom
mer så härtill den ök_llillg af fartygsmateriol, sorn iir förvii.n
tad komma att årligen äga rum, och som man får hoppas riks
dagen mod re<lan visad klar blick för faran i sargliist 
dröjsmf1l, när <lo t gäller fosterlamlots försvar, ej 11\ter bli fv<l 
trögmc, utan, såsom skodde vid 189D års riksdag, hastigare 
än den L>oräknaclo, framgår tydligen vådan af fortsaLt uppskof 
mod <len ökning af civilstaten, hvarom , såsom o[van nämnts, 
chefen för f-lottans stab aus{\g utredning böra göras. 

Om än intendonturgöromhlen oj lysa i sin \'erksamhet , 
och tlärl'örc reglering af dom vanligen får komma i sista hand, 
må man ej frånkänna <lem rioras stora betyrlolse, ty få do vid 
krigsutbrott ej komma i_ första hand, och itr förYaltningon at 
dem vårdslösad, lära yorkningarne därat snart göra sig bittert 

kända. 
Huru nörlvändigt det är, att ökningen af fartygsmnteriolon 

äfvcn följes aE en samti<ligt därmon fortgåondo ökning af in
tenclenturtjänstemännen, 1tar väl beaktats inom tyska marinon 
vid den stora ökning a[ rloss flotta, som anbefallts genom lagen 
af elen 14 Juni 1!:100. Intendenternas antal höjdes nämligen 
rlärvill hån 112 till 218, allts!\. till nära dubbla antalet, ltvilken 
personal anställes i don mtw fartygsmaterielon blir fiLrdig. 



Att erhålla bollörlig personal genom aU till stort antal 

antaga extra ord. kamm<:trskril"vme, som väl <1å unJor lån ,l!;t 

m ora än ett tjugotal år skulle gå utan or<1inurie lön , li:lror knH.J >pt 

vnm rätta lösningen. Hoclan t1ot nu befintliga antalet at <1cs,;a 

är onaturligt stort. \Till 1 !)!)() års slut fu1mos vid Carl s krona 

l:'tation 11 extra orJinarie kammarskrifvaro, eller lika antal som 

ordinarie kammarskril'vnro, och viJ Stocklwlms station fmll tos 

t. o. m. enligt fiottans rulla, mot'-± orclinaric kammarskrit\'<tl\' 

tjii.nster , 12 cxtm o·rclinaric kamman;krifvare, eller tre gånger 

tJcro extra iin on linar io sådana. 1\ f tlotta somtre märkliga W r

hållande, att jtlml'örelscvis många flera extra ortlinario tjän s t<L 

män äro anstä llda vid Stoc.:kholiliS stntion mot vid CarbkroJta 

station , skulle man knnna draga tlen slutsats , att behoivot aJ 

r1ow på l'örstnämmla stniion är så 1nyeket stöne; mon tord e 

<let fastm01·n bero <liirpå, att vid Ca rlsJuona station, oaktnd t 

bellofvot ar långt fiero extra onlinario kammarshih·aros an

tngn.ndo, ollor ritttara bohofvot af ökad personal stäwligt gjort 

sig starkt gällanrlo, vcdorbömmle tjänstemän oj ansett sig biira 

föra in ytterligare aspiranter vid on stat, d~ir do ej kunrlo harva 

utsikt aLt vinna bdon1mn till onlinn rie tjänstemän fön ii,n 

efter bortåt 20 år , ]w,•rfiire under tle sonasto H åren vi<l Carls

krona station ingen bli f vi t hos stationsbol"iU ha !\:aren fö rosbgen 

att till extra ordinari e kmnninr,,kri[vmo nntaf!·as. 

Det är emellertid ej OIH1nst brist på personal , som före

rinnes, utan äfven, !1vad don sjiigi\.endo personalon betridTn r , 

lämplig utbildniug l'ör denna. Efter att kansko aldrig Ynrit 

mod sin fot ornbonl i oLt kron:ms fnrlyg eller on omla rlag 

varit i förd uui l' o nu , koJnmoJH leras dun extra ordinarie eller 

ordinarie kammarskritvaren att tjänstgöm å fartyg. Någon 

don ringasto mH1crvisni 11g om sina f' kyld i g heter om L>onl, om 

hvarl som tillhör redovisningen af fartygsuppbönlor, !mr han 

aldrig l'i't.tt, utan det skall han h<tfva reda ptt utaf giillande regle· 

mente; och detta ~onnre Ii<\ l' lwu nug i <le fiosta l"nll, rloek 
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blott teoretiRkt, ty några fartygsredogörelser hnr han kanske 

aldrig ens sett. Men härtill kom mer kännedom af fartyg och 

deras uppbörrlsrum, om lämpligaste sätt för stu[ning, om upp

handling: af varor samt alla do rnano·faldiaa effekter som 
....... h b ' 

höra till hans olika. uppbörder, samt slutli gen do förhål-

landen, som fölJ· a af hans första mora militära tJ.änsto·örin(l" om-
< ,-, b 

bord. r allt Jotta är han fullkomligt okunnig, och beror det 

på hans snabbhot i uppfattning och naturliga takt, huru han 

skall kunna reda sig härmoJ. För on längre följd af år seelan 

framlades af komrnen<1örknptun S. Yon Konow ett förslag att af

hjälpa douna brist genom att ft det för beväringen arsedda 

logementsfartyget inrätta en skol kms för fartygsi ntendentor, 

genom att hvarjo år som l"iirvaltare, sl'tsom titeln clt1. lörl , 1\. 

nämnda fartyg kommendera on sjöerfaren tjänsteman vid eivil

staton samt därjämte ett Yisst antal yngre tjänstemän af denna 

stat, hvilka föru t ej tjänstgjort ombord, oel1 som da af c1u11 

förre sku lle erhålla undorvisniJJg samt praktiskt öfvas i allt 

h vad ti l! förvaltarens tjänst hörde. Till, som jag tror, stor 

skada för båd.o civilstaten oeh intendenturtjänsten ombor<l kom 

detta utmärkta förslag o:j till uWiranrlo, fastän därigenom don 

erfarenhet, som efter längro sjögående af flen ene inhämtats, 

skulle öfverghtt till tle yngre och sedan af dem ytterligare ut

vecklats och förbättrats, i stiill ct för att nu en !war unrler 

sina första expeditioner IJ<llHlln.r på mål'å, och när han huunit 

samla erfarenhet, då HllROti han fått noo· SJ.ökommcndorino·ur 
b t b ' 

ty böra. dessa då, hvilkot är fullt riktigt, komma yngre till 

del. Don förlust staton lwarje år lir1cr på ett sådaut tillvägn

gående torJe oj vnra ringn, siirski ldt vid expeditioner pc't aAägs

nare farvatten, d. Y. s. vid upphandlingar på utrikes orter. A 
s[t(lana expedition er skull e holt säkert vnm vttorst lämpl ier t 

.J b _, 

att jämte fmtygsinton<lcnton äl"ven Litriidanclo furtygsintendent 

därvi<l vore kommendernd. Di\. andra nationer fnnnit förmån

ligt att å sina större fartyg kommemlera] a 2 biträdande intOil· 

denter, borde nog äfvcn hos oss en sådan kunna Yara behöl

lig. Hvad staten lade ut i kostnad för en så<lan tjänsteman, 

finge elen nog JlorJaldigt igen i hilligaro fartygsoxpoditinncr . 
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I fråga om afiöningsförmånorna för civibtaton så torde on 
regleri ng äfven af dossn, vara väl bohötii g . I det förslag ti ll 

törändrade aflöningsfö l'm:\nor för flottans personal, som till clJ cfoJJ 

för Kong!. sjöförsvnrsdopartomontot afgafs af Llo genom Kon gi. 

Brefvot <lon 12 Soptombor HJO() förordnade kommitterade fi i1· 

gran skn in g af chefens för flottans stab utlåtande angåondo ut

sträck ning af beväringens ö[ningstid, hvilket förslag afgafs <l o1J 

31 Oktober samma år, säges, att. kommittenH1o anse porsonalon 

vid flottans civil- och ecklesiastikstater vara i minst lika stort 

behof af lönerörbättring som flottans öfriga por~onal, och li cm 

ställa kom mitterade, att <lonna fråga måtto göras till förol1l fll 

för särskild utre<1n ing, dd.1·vid jiimväl frågan om en onl orgnni 

sation af civilstaten bor<lc tagas mHlor ompröl'ning; hvnrjilmtt· 

föreslogs , att porsonalen vicl dessa båda stnter måtto bereda~ 
ti llfäll ig löneförbättring intill <lo~s ofvannämnda fråga orhöll u 
sin slutliga lösning. 

1I vad särskild t löncl'örmånorna i lägsta tjänstegraden -
k nm tu arskrii\c~ro - allghr, så Lli r nu den löneinkont;:;t, SOJtl 

efter 1:-J till :!() <lrS tjii.n::;teLid som extra ordinarie emii.s, kronor 

lfJOU; hv ill.;-ot belopp torde vara alltkn· lågt och böra ökas ti l l 
:?000 kronor som bcgynnolsolöu . 

11 va t l å to r första tjänstog-radon vid statioJt<..:l'!la Y id kont 

mor, i\r det l'restnntlo att göm on jäml'örolse mollan lönuför

månomn lör kamromrue vid fiottan~ stationor o~.:h för k:unrc
rnren vid on viss pr ivat järnvilg inom riket. Af clot under 

förli<kl år Hir ifn'lgavarande :järnväg raststiill<la »nfiön ingsrcglo

monto » framgår , att knnnentron diir:-;Ultlos orltållcr: lön ;)7:)0, 

tjänstgöringspenningar 12:-)lJ kronor; aldorstillägg orter i) :\r [)()() 

och efter 1() år yttcr]ig<U'O 000 kronor; SUlllllla ()(}Q() kl'OllOJ' . 

Därtill kormn or hyrosbi<lrn.g mod :?0 11rocont al' detta belopp, 

alltså mu<l l20U kronor. Inallof; sålunda, Jörntom åtski lli ga 

här oj upptagna löndörm:\ncr, 7::200 krono r. Kamrernron vid 

on ar flottans stationor ätnjutor däremot endast: lön 3000, 

tjitnstgöringsponningar l 000 samt orter 5 och 1 o år:-: tj<instgii

ring i donna tjii.nstogra<l tvännc å ldorstillitgg om fJOO kronor 
hvnrt.tlera; !'öl:jakt lig·on högst 5000 kronor. 

Såsom nve~s nämmlos, åtnj u to r [örstnämmlo tjänsteman 
hyrosorsiittniJlg·. Sådan lönol'örmån har vid flottan hitt ills åt

njutits mera allmänt oJHlnst af officer s- och sjömanskårerna 

Ramt har på sista åren utstri.ickts till sn,mtliga undorofficoraro, 

och l'öreslogs sistli<let år al' Kongl. Maj:t i on till riksllagen 

atl åton proposition iitvon för läkarostato n. Att så<lan lönefö r

m 1'tn ähon kommor att t ill<lelas civi lstatons tjänstemän är väl 

blott en tidsJr1tga, och <lo stigande hyro rna komma väl utt 
]lo .. d vänd i c>'o·öra l lonsammas snara införanLlo. 

b b 

Såsom bevis för behöHigheten af en reglering af lönoför
hä ll andona vid civilstaten får jag anföra några exempel. En 

ar CarlsJuona stations kammarförvandter, hvilken därtill bo

fordrades år l 8!JD, åtnjuter för närvurande i löneinkomst 3000 

kr., i stället för att, om han ej sökt denna s. k. befordran utan 

behållit sin förra tjänst, såsom revisor, han haft lön på 3500 

kronor, till hvilken lönoförm ån han nu hinner först år 1905. 

När det O'ällcl o att söka kammarförvandtstjänsten, hade han 
b 

alltså att välja på att afstå från denna befordran eller att få 

minskad lön uneler en följd af år . - E n annan t;jänsteman, 

revisor, åtnjuter 400 a 500 kronor per år mindre i.ln de tro 

äldsta kammarskrifvarue, och dessa åter, hvilkn. möjligen i år 

blifva befordrade till !Jögre tjänst, se då sina löneinkomster 

minskade mod nyssnämnda belopp samt få sedan i sin ord

ning so sina yngre kamrater med så betydligt högre löneför

måner. Vid sådana förhållanden är det tydligt, att de emotse 

sin befordran till högre tjänst - men med mindre lönein

kom st - mod blauelade känslor. En tjänst vid civilstaten är 

ej tillsatt på ordinarie stat allt sedan år 1864, utan uppehållos 

på förordnande »intill dess nytt afskrifningsreglemente, om h vars 

utarbetande nådig föreskrift blifvit under den 6 sistlidne N o

v omber mocld olad, kunde varda ntl'ärdadb såsom orden lyda 

i Kong!. Brefvet af den 23 Febr. 18G-t I succession efter inue

ltafvaren af nämnda förordnande äro ytterligare tre tjänster 
äfvon ställda på förordnande. 

U n der sådana förbål land en är gifvot, att den af alla så

som behöfiig nnsedda regleringen ifrigt orterlängtas bland civil
statens personal. 

1'-id:;/,:1' if t ·i 8.i ö viisrnd et. 18 
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Något som skulle bidraga till bättre omsättning inom 
porsonalen - att omsättningen är alltför ringa torde med shil 
kunna sägas, alldenstund a[ 30 ordinarie tjänstemän vicl Carls
krona station enelast en so(lan slutet af år 1892, alltså under 
mora än 8 år afgått från tjänsten och lämnat tillfälle till bC'
fordran - vore, att afgång ur tjänsten vid Gö års ]c[nal1sål
dor gjonlos obligatorisk, samt att rättighet modgåfYos till af
gång med fulla ponsionsförmi'mor vid 60 års lefnadsålder; i 
senare fallet med skyldighet att tillhöra on, för mohilisorings
bohof bildad, reserv vid civilstaten. Äfven intowlontnrtjänsto
män äro dödlige, och kunna blifva, oj minst i krig, försatta ur 
tjänstbart skick , hvadan 011 sådan rosorvkår vore till goll 
nytta. Af samma skäl som det funnits vara behöfligt att bilda 
reservstat vid såväl mariningoniörstaton som vid flottans läkare·· 
stat, läror det nog blifva förmånligt erhålla on rosorv äfven 
vid civilstaten. 

För närvarande få tjänstemännon vid civilstaten kvarstå 
i tjänst så länge de kunna förskaffa sig till tji.insterummot, och 
har vid härvarande station för omkring 10 år sedan t. o. m. 
gifvits exempel, <lär en tjänsteman ej ens kunde (.lotta och 
likväl, fastän pensionsmässig, ännu i 31!2 år stod kvar i tjänst, 
innan han kunde förmås taga afskou . På senare år hafva fall 
förekommit där i den af Kongl. Maj:t utfärdallo fullmakt in
tagits bestämmelsen, att den utnämnde vore "underkastad 
de förändrade bestämmolser i afseonde på skyldighet att vill 
viss tid från tjänsten afgå, som framdeles kunna yanla förc
skrifna». Detta hänsyftar ju tydligen på att vcdorbömmlo m~·n
clighct insett behofvet att fastslå en tiJpnn kt, då civilstats
tjänstemannon bonlo vara skyldig lämna tjcnstcn, mon, fasti.in 
sådant villkor intagits i fullmakt redan för 10 år scclan, haha 
do »förändrade bestämmelserna», liksom alla andra sådana, 
h vilka afsett en reglering af förhållandena vill ci vilstntcll, stan
nat vid de goda föresatserna. 

år, 
Härtill komma bestämmelserna om innchafvandc tjänstc

hvilka skola vara minst 35, hvarjämtc UJl(lcr dessa skall 
erlagts >>stadgad ponsionsafgi [t>>. Såsom extra orllinarie kam-

marskrifntre erliip;gas emellertid inga pcnsionsafgiftcr, enär så
Llana oj äro stwlga1lc, mon fastän under tiuen såsom sådan, 
numera omkring 13 år, tjänstgöringen, åtminstone vid Carls
krona station, är oafbruten, anses f101ma tid ej få räknas så
som tjänsteår; on mlllorofficer tillåtes llock räkna sina år vi1l 
sjömanskåren i och för pension, oakta(lt sollan J 876 inga som 
häl st afgi ftcr från nämnLla kår till pensionskassan erlagts, -
!'öre clcnna tid orlallcs 50 öre för hvarjc man om året. Skall 
don nvutnänm1lo kammarskritvaren ·få tillgodoräkna sig denna 
tid, m.åste han inom ett år efter det han tillträdt ordinarie lön 
bafm anmält sig till att retroaktivt på on gång betala pcn
sionsafgittor för 1lcn förflutna tjänstetiden . 

Huru stor möjlighet han har att af sina löneförmåner 
kunna göra <lotta, framgår af följande, hvarvid såsom exem
pel tagits lefn:tlls- och tjänstetirloma för cle två för närvanm
do närmast i tur till befordran varanue extra ord. kammar
skrifvarnc, nn1l er förutsättning att de innevarande år erhölle 
befordran. Efter 16 till 18 års tålig bidan som extra ordi
narie, utnämnas de i så fall omsider till ordinarie kamrnar
skrifvarc och erhålla en löneinkomst af 1500 kronor. Då skola 
dc cmellorticl i afgiftor till flottans pensionskassa umler loppet 
af Rina b ålla första ordinarie tjänstoår in betala: 

1 ponsionsafgift för två å.r kronor 80: -
i gratialafgift » 153: -
i rctroakti v gratialafgift från 20 års ål <ler: 
(lon äldste kronor 1213: 80, 
don yngre 989: 40. 
I visst fall , d. v. s. om pensionskassans gratialfomls oxtm 

i n koms ter så mcdgifva, h vilket förhållmHlc dock oj blir kändt 
förr än kanske ett år ollor mora efter utnämningen till tjän
sten ou h < lå sodan större delen af dessa afgifter redan erlagts, 
kan i don retroaktiva gratia.lafgiften erhållas on lindring mcrl 
intill hi.tHten, och kan äfven un<ler vissa förutsättningar, roston 
af nämnlln afgift få. erläggas genom en efter försäkri ngstekni
ska grlllHler bostämd förhöjni ng af årsafgiften. rfill förnt
lliinmila. :tl"gi[ter skulle komma retroaktiva pCllsionsafgi[ter för 
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16 till 18 år, hvilket skulle göra ett ytterligare bolopp af 720 
a 605: 33 kronor, och som skall inbetalas iiiOm ett år efter 

det lönen tillträdts. Denna senare in betalning, h vilken är fr i
villig, är ju gifvet att ingen ulHlorlmstar sig, ty något bohöf

ver väl en hvar behålla af lönen för att kunna lofva. 
Att han då ej blir pensionsmossig vid G5 [trs ålder utan 

först flera år senare bekymrar honom föga, t~r när han oj 

orkar längre verkligen sköta tjänstogöromålon, orkar han än<lå 

alltid stå kvar i tjänsten och därmc<l ock uppbära lönen, om 

än tidtals vid så hög leinadsåhlcr med afdrag tmder tjänstlo
digbot för sjukdom. Den, som däremot förlorar därpå, blir 

staten, som ej kan begära någon fullständig tjänstec1uglighet 

under sådana iörhåll anden. 
I hög grad viktigt är därtör ett sådant förtydligan<le al' 

villkoren för pensions erhållande, att civil tjänsteman, utm1 re

troaktiva afgifters erläggande härför tår beräkna <len tid han 
före antagandet till ord. kammarskrihare oafbrutet tjänstgjort 

vid flottan såsom extra ord. tjänsteman. Då han i hvarjo fall 
skall betala retroaktiva gratialatgi tter från 20 års ål<lor -
dock högst för 25 år - vorkar detta ingalunda till l'örl'i'wg 

för gmtialfonden. 

En smaksak, men hvilken icke desto min<lre kan haha 
sin betydelse, är införande af mera tidsenliga bcnänmi11gar 

för de olika tjänsternas innohafvare. Då ordet »amiralitet>> 

numera nästan alldeles utgått, synes detta väl äiYcn böra skE' 

vid samtliga titlar. Vidare påträfias >'kamrerare», »kammar

förvandter'>, '' beklädnausförvaltarc », >JSjukhusförvaltare", ''bok
hållare» m. fl. benämningar, hvillm väl bra litet beteckna 
en civilmilitär befattning. Helt säkert vore det lämpligare 

bilda en marinintendenturkår med benämningar, motsYaramk 
dem vid armeens intendenturkår, såsom gencralintendent, hitt
intendent, intendenter af olika klasser och unclerintenclcntcr . 

I samband därmed torde nog ock den i reglementet mod
gifna värdigheten tåla vid en jemkning. Yär<lighcten jämlikt 
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detta spelar ntimligen för en civilstatstjiinstoman songångarons 
roll. Först skall han gh som extra ordinarie i cirka 15 år 

me<l un<lerlöjtnants värdighet och så 15 eller troligen ännu 
fl ora [tr so m onlinarie mod fortfarande sanuna vänlighet, för 

att vid kansko bortåt 60 års ål<ler hinna upp i lika vänlighet 
med löjtnant; och me<l donna gradbeteckning måste dc allra 

l'leRta kvarsth till pcnsionstagall(let. Detta vore ju af. föga be

t~'<lelse om han o:j behö[<lc hicira uniform , men nu nödgas han 
stuJHlom göra <letta, och följden däraf är, att uniformen blir 

honom förhatlig. 
-:\fan har redan seelan längre ticl tillbaka, och detta från 

sjömilitärt håll, hört framkastas förslag om ett lämpligare ord
muHlo af värclighotsgmclerna , nämligen så, att vi<l inträdet i 
staton <len extra ordinarie kammarskrifvaren infördes i rang

lista efter senast utnämnd mHlerlöjtna~lt , avancerade därpå 

efter denne, men blef vid <1cnnes uppfl~'ttning i löjtnantsgra
<lon kvarståcllllo tills han hlef befordrad till ordinarie kam
marskrifvare, då han uppflyttades i ranglistan med värdighet 

näst efter då senast utnämn<l löjtnant. På samma sätt till 

kaptens vänlighet, dock enelast om han befordrats till högre 
gra<l inom ci v.ilstaten , samt slutligen till viirc1ighet som rego

mcntsofJicor , om han uppnått första gradens tjänst. 
Slutligen må anföras något, som säkerligen skulle verka 

ytterst förmånligt till hö:jan<lo af tjänsteduglighoten och lifnk
t ighoton inom flottans civilstat. DcsH tjänstemän erhålla nu 
en ]war fullmakt eller föronlmmclo på viss tjänst och vid viss 

station. Detta hm emellertid nrka till stillastående vid sta

tionerna, till maklighet och lojhet hos elen enskilde tjänste
mannen. Om i stället utniimn.ing ske<l<lo till tjänst vid marin
intondentm'lG'trcn i allmänhet, och tjänste mannen sodan af ve

(lcrbörande myndighet pbcerades på viss station och, i likhet 

motl hva<l nu sker inom officer skåren, stundom förflyttades 
mollan flottans nuva.raU<lc 2, och fram<leles kansko blifvande 

3 ~~ .J- stationer, skulle såväl stationerna vinna p<"t erfarenheten 
från annan station som äl'ven tjenstcmännen själl:va. Inom 

civilstuten skulle en shelan förändring a[ de flesta kanske icke 
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l1älsns m ed glä<ljc, men detta bevisar ej, att de11 ieke ~;kulle 
,·orka till nytta. 

Jag har något vidlyftigt behandlat frågor rörundc !'lottans 

civilstat, mon då al f'örcntimnda protokoll öfn.:r sjöl'önwar:s

LirOJHlcn at den 13 Januari sistl. år framgår, att deJlila .<>tatc: 

ök n in g anses böra g ön w till föremål för si:i.n;kild l l tror l n i ng, 

och rlotta alltså iir en fr tt.ga för rlagen, har <lcw;amnm synts 

mig tillräckligt viktig att ]Jlil\·a närnmrc fnuult il.llell. 

F'råga.n om organisationen aJ flottans läkarcst< LL santtum 

<loss atlöningslörmåner har unc1e r <l<'t ti1lätHlagtl.llgna itn•t variL 

l i lligt behandlad. I sin proposition till ifri'tga varande å c;:; riks

da.!!; föreslog rogoringon, mod anfönmtlo nf eholons för I'Jottans 

stab yttrande i frågan, at h vilket framgick, att vi< l mo hi l i so

ring on brist af 15 läkare sknlle nppstå, att läkarostaLon nti\.tte, 

tör att <lolvis fylla <lomm brist, ökas meJ 10 hikarw-; tipendia

tcr; och blef, såsom förut niimnts , rl.etta Wrslap; af rib;<lngeu 
bifallet. 

Horlan den 8 nästlörcgi\cmk December lta<le af ],; 011gl. 

Maj:t uW1nlu.ts w'ulig (öronlning om upprättan<lo <tf en läkare
stat i flottans reserv. 

Uneler den 23 F'ebmari J 900 förce<log J\:ongl. I\faj:t i m t 

till riksdagen aflåten proposition ä1Hlring i grunderna för poll

sionoring af löntagare vi<l htkarestaten, likasom iiJ\'on i ou 

annan samma clag aflåten proposition iukvarter ing:-;bi< lrag ti ll 

fältläkare, regomcntsläb re oeh l'örstc bataljonsliikan', 1110n, se

dan förstniimmla framställning icke nmnit rikselagem bifall, 

blef oj heller sistnämmla förslag, såsom stötljandc sig på <let 
l'örra, af riksdagen bifallet. 

Slutligeu afgafs don 24 Oktober samma år nf eliden l'ör 

!'lottans stab, efter anmodan llon 2-b niistlör<'gåcll<{u April af 

eltefen för sj öförsvars<lopartementet, l'örslag till i"in<lrnrl orga

nisation al' Ilottan:o liikarostat, öl'wr lwilket föri<la~· Hr~dcrmura 
nJ merlicinalstyrelson afgif'vi t:; underdånigt utLltan<le , hvnrefter 
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ii.l'l'tHloL öl'verhimnat:-; till marinl'örvnltniugen att d~i.röfvcr m

komma mcrl utlåtande. 

l !'råga om naturaförplilgn ing ombord har under don 2B 

[1'elmmri 1!100 förordnats , att ny »spisonlning för friska å 

f1otta1ts fartyg >> skulle på försök tillämpas å cle under året på 

cxpcrlition utgi\.omle fmtvgcn. Donna spisonlning ski ljer sig 

från don nn<lcr år 1800 utrii.nlado, som äfven skulle på för

sök tilli\mpas, genom ökning af knmtiteterna af choklad och 

Lnma bönor samt af Iläsk och snlt ollor färskt kött, när dessa 

artiklar ntspiHas å altnarnc. Spisordningen synes nu vara så

<lan, att <lon g·ifvor fartygscltc[ möjlighet åstadkomma stor orn

vexl ing i bosättningens föda. Ett önskemål vore, att i största 

möjl iga utsträckning kunna utspisa färskt bröd, genom anord

namlc om bord , där så kan ske, af bakugnar. Den myckna 

upphandling af fiirskt bröd, som nu af hvarje man af: besö.tt

ningcn skor, så snart förbindelse med land erhålles, blefve då 

minslm<l, och skulle manskapets trefnad ombord därigenom 

bot}llligt ökas. 

E11 lil'sfr[tga för sjövapnct, nämligen tillgång till dc för 

Il u ss < lriJkral't nödiga förrå<len af stC'nkol, har under året pi\. 

ett lyckligt sätt nännat sig sin lösning. Den J'cir mobili

c;Ning såsom behöflig beriLknadc kvan titeten röksYaga kol, eller 

J :25,000 tons, har nämligen [rån förut 11 ,500 tons uppbringats 

till (59,000. Kolupplag i s<"L Yi<lsträckt mån haha naturligen 

oj på så kort tid kunnat Yinnas cn<lnst genom anläggande a[ 

så<hna Yi<l flottans stationer, utan har l'örnämsta tillskottet 

härtill orhttllits tlärigenom, att Kongl. :järnvägsst_vrelscn håller 

i förr[vl för J'lottans räkning en kvantitet af 40,000 tons \Vale

ska kol; <liimi 15,000 tons mot en ärlig ersättning från flot

tan af 5,000 kronor. 
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Aronllot rurallllo HY plnts rör rörhiggn ing al !'lottans sLa
tion i Stockholm har tmder året 'Jkridit Let)·dliot ri·am ftt i <lut . ;-, ' 
att <lmt för denna frågas behandling tillsatta kommittocn till-

der <len 31 Augusti afgifvit boti.inbtndc och lör:-;lng därom. 

Till plats för nämmla station föreslogs rl.änid, att det nya 
mariuuLn blissomontet sku l lo rörli"iggas vi(l Kaknits . TZostmv len 

' rör don nya anläggningen, utom bosbvlsb~'ggna(1cr, beräknades 
uppgå till 27,620,000 kronor, men hitraf an:-;ågs Rtöl'l'l' delen 

komma att bctäclmR genom eYcnt.uoll försäljning af tturaran(le 
J"lottstati on ens område. 

1\Linnet af rlottans röruLvarande 3:e station, {;(jtl'lJort!,"s 
(lep6t, har under [trut upplil'vat~J, i (lct att rik:sdagcn pft 1\:ongl. 

Maj:ts törslag - på llct att mi n försvaret <li"irstädes m fl. t te 
l1inna blifva ordnaclt ti1l den tidpunkt, (lå llet minflankerings

batteri ii samma ort, till hvilket mc<lel iiJvcnlcdes lJovil jats, 
beräknats ntra Hirdigställdt - till minlörsYar ,- id inlopput till 

Göteborg bcYiljat p å extra stat fUr imtcYartLJHlc år ett helupp 
ar 7i30,000 kronor. Inom Jå ftr tonlc denna flottans forna dc
pot åter vara en verklighet. 

Arbetena inom »kommitteen l'ör verkställande al" utred

ning samt ny organisation ar sjöliistningsartillcriet och rusta 
lllinrörsvaret» hafva unllcr år l ~)()0 pD.gått intill <len l(i Okto

her f'Hll1 11la iir, då kommitteons bctiiukall([e och för~J ng af
gå[\"OS. 

J !"råga om åt.!!;iinlcr, som U]l(lur [;n·t \·idtagit~ l"iir l"iir
bitttrmHlo af hiirvaranllc stations hi.ilso- och ;,;jnkvånl, m i\ ni.tm
ll<lS följande, hvilkct mig bcniig·l't J1ll'(l<lclats af försto Ji.iknren 

vi(l station en, t. f. Hiltli.ikan'n och rogemcntnhikaren A. Hwl-
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Lcrg, och som hämtats ur (len nr honom t.i ll Kongl. melli cinal

Rt~Tl'hion afgi[na re<logörelsc för sa ntma år . 
Uti tlet s. k. gamla sjukllllset, som sodan länge C!Hlnst 

am·iindts till n1atcrialupplag, hai\'a tvännc sjuknm1 upptagitR, 

n \TeBtanromts och förscttt~ m cd ti <lBonl i g a anorclni ngar för att 

k~tnnn a Jt viin<las till isoleri ngsn1m för smittosamma sjuka, Oll 
anonlning lwaral· flottans sjukhus hittills varit i arsaknad, 

hvarjämtc iil'Yen <lårcolloma och sjukarrosten i gamla sjnkhn

sct nnllcrgfttt bl'höflig reparation. Ombyggnacl och mo<lorni
sering ar sjukhusets operationss:tl påbörjatlos umler sistlid.nc 

Juni m iinall, men har på grund af arbetets omfattan<lc oeh 

ti<lsödan<le beskaffenhet icke hunnit fullbonlats till årets slut, 
<lå likväl mHlnst målning och mindre arbeten återstodo . Ma
teriel och utredning för anonlmtnclct af ett bakteriologiskt 

Jlli Jl(lre laboratorium i frjnkhuset har anska lfats och umlor årets 
Rl'nare kiUt <lagligen varit i bruk, ehuru särskil<l lokal l"ör 

Jaboratori o t ännu icke kunnat inrCllas, on är el et rmn, som fur 
llutsamma är afsedt, för närvarande användes till opcratiOl lS

sal. B.cpnrationcn och omiin(lringen af elen s. k. sjukrosorven 

ii skcppsYarhot har fullbonbts sam t Jiirsetts mecl ny och ti< ls
enlio· inrodnino· och tonlc numcm kunna sägas fullstänlligt 

:-, b 

motsvant sitt ämlami\1 OHlcorssjukrummcn i sjukhuset hafva 
restaurerats och ommiilats och <lolvis försetts me<l nya möbler 

m. m. Förste läkarens uppbonler halva inventerats och kom

l>luttcrats. 

Carlskroua <len 3 April 1\101. 
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Arberättelse i navigation och sjöfart 
Af föredraganden, lcdalllolcn O. Gyldcn. 

statistik. 

l'~niir l\o J1gl l\onunorskol k·g ii ll!Hierdhniga lK-rilLtl·l.~o för 

i!r J H!)!! om Sveriges t'jöfart ilnHu iuke hlifvit publiut•rwl, hka11 

Jag t1llata mig att J stället för don :-;ed vanliga statistiken furt

f'iltta ([o statistiska uppgifter om världens balllldsllottor h vilkn 

[~torfii:nas i ~rsboriltto1son för JSflH (so Titlskr. i Sjövi~sc ndot, 
bl:a arg., häHo 5). 

EHligt Lloycls Registor o[ British and Foreign Shipping 
om fattarla handelsflottorna: 

...-\ ng·fartyg. f--logolfart,vg. 8nn1!llfl . 

Antal. Tons. Antal. 'l'ons. Antal. Ar. 
1898 14701 !l , l. ,611,292 D,i3:->l 7,0-W,fl6S 28,052 2G,:)G1 ,20U 

Tons. 

1899 15,3:2-! 20,877,7-!ö J2,8öri G,7~)i"l,7t-\2 28,1 ,:-i.'O 2· -- (· - ~ -,) • 1, >l._,,n_K 
1900 15,808 22)3!->9,358 12,ö2-! G,GI-+,370 28 ,422 2H,O-!i),7 '2H 

. Uti ofvanståendl' siffror , 11\·ilJ.::a gälla för clc·n 30 Jm 1i an-

gJhot år, i n gå enelast ångare om J 00 tons eller större brutto

dräktighot samt segelfartyg om 100 to ns eller större netto
dräktighet. 

. . .. J)_ on bot~'llnndo tillväxton i tonnage eller 2,-±82,-1-7/i tons 

~ JUn~lorolso mo<l elen oboty<lliga tilhtlxteu i antal fart.\·g ollor 
370 furtyg är ott bevis för clou allt j tlmt fortgåonde millsknin-
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gen af :-;cgclrlottorna Ull<1er <Jet att i\.ngarneS tonnage SUillt[igt 

växer. In ty<lligaro tmmgår <1eltn, om antal fart_v_g och tons 

ji1mfiira:-; mod mobwarn.tl<lo silTror för lK!l-t, resp. 30,721 och 
~-!,f>(i!),-J.!Hi . [i'art_vgons antal har si'tlnii<la U!Hlor perio<lcm 1S!)-! 

-HlOO no<lgått metl 2,2!-l!) , nnder det att tonnaget stigit ml)(l 

+,-+74,2;)2 tons. Donna mimdmin,<J; i antal fartyg, samtidigt 

nwtl en botv tlande ökning i tontal, är en af <le mitn,ga förc

tcdrwr, som kap italets contralisering med fört. Do kapitalstarka 

n~<1ericma, hvilka söka föl;ja uied sin tid , hafva på grun<l a[ 

<len stora konkurrensen pfl. viir]<isLraktmarkna<kn sett :-;ig nöd

sak:vlo att hYgga allt större och stö rn' l'artyg :-;amt att af~'ttra 

Hinn illtlre, sm å och otirlHenliga fart)·g. Dor~sa senare uppkö

pas åter i rogl\111 at tle mindre lmpil'alstarka 1änllorna, och till

föres deras lHmdeh:[lottor bi.irigunom ett ofta ganska un<lcrhal

ti gt tonnage. 

Ofv:m n änmda sakförhållan<le, att fartvgons antal botyd

ligt sjtmkit Ull<lor 6-årsperio<le n, bon1o, f'.)'lll'R <lot, lmfva med

fört tlåliga tider för sjörmmsyrket, i [orm af stor konkurrens , 

isynnerhet lwa<l bohllhahare ouh st~-rmän angår. Att detta 

emollerti<l icku varit fallet utan fast mer on betyl1an<le hrist 

af sjöfolk gjort sig gällande, åtminRtone inom de större han

delsiH<trinerna, ,;åsom E nglands och Tysklands, framgår blanrl 

annat aE do o1ilmrta<lo mått och steg, som hlifvit vidtagna för 

att afhjälpa dmma brist. Särskil<lt vill jag här p åminna om 

iufömiHlut af sjöp;flcnde segelskolskopp för att uppfostra far

tyg;.;bo!'ill S<tmt flen'stä<los gjon1a försök att höja fart~' gsbefiilots 

och bcRilttningarnas såväl sociala som ekonomiska stilllni ng. 

"\r 1!100 ingingo nedan ni1miH ln. län<ler med fiil ja.n<k Hll

tal fart~·g och tonnage uti o[nmståowlo summor. 
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Angfartyg. ~l'gelfartyg. ~egel- och :'\nU'· l 
--~~'-ro_t_1N,- , falrtyg. " l Länder. 

Antal l Ton~. 
brll t to Antal l netto An tal Tons l 

l. Brittislm rik e t och 
kolonier ... ... .. . 7,UBO 12,14U,OUO 2,!!08 2,112,11iJ 

B. Förenta ~Ut tema 932 1 ,4ö-l,%1i 2,203 1,29>,,:)0~1 
2. Tyskland ..... . ...... 1)!0!J 2,15!!,91!! 501 1 4!JOJH 
5. Norge ..... ........ . 806 ~~; .m.;~) ~ J~~4~ 87G.1:2!J 
4. Fmnkrikc .. .. .. .. . 662 1.0.)2,Hl3 DD 2 2!18,Clti9 
G. Italien ........ . ...... 312 54'0' ,34' !~ S~J ~ 4J:3,BOii 
8 . .Rys~lancl ........ . ... 4% 4G.J,4.lh 7:J0 251,,10:\ 
7. ~panicn ............ 422 G49 901 l ~.~'-' 17:\ fJ2,ö4!l 
9. Rverige ...... ...... 678 418,:\50 7f>i'l 218,722 

10 . .Japan ......... ...... 484 488,187 (')82 HG,:l/0 
11. Kecler lfin<lema ... 2SU 41i7,209 1171 G3,01i8 
12. Dam1mrk........ .. . 3G!J 412,273 43:3 10G,7:ltl 

1

13. Österrikc-Unge r11 214- 3S7,-171 öG [ 2S,G l3 
14. C'frekland .. .. .... .... 13U 178,1:)7 2JO GG,!J57 
16. Brasili en............ 215 13H.,ö01 1 1171 28,ii80 
15. Belgien ...... .... .. 115 162,493 ')l 420 
17. Turkiet. .. .. .. .. .. .. 135 94,181 1 170 48, 70!1 
lU. Portugal .. ...... .. .. 48 57,1ili~ 1>Jii G:l)l!Jl 1 

18. Chile ........... . .. 52 G2,872 7ö 4S,l01i 
:20. Argen tina ...... ... 95 57,23}! 101i :30,40'i 
21. Kina............ . ..... 48 öö,721 1 l! i 3 

lO.HilS 14 .2G1 ,2ö·l l 
3,1:l5 2,750,271 
1,1701 2,1iii0,033 
2,:180 l,li40,81 2 
1,21 -1 1,ö50,f>li2 
1,171i !J::n,lif><J 
1,241i 120,!!01 

f,f! / li!J4,7 SO 
Uil3 li37,272 
1 ,OiiG i'>74,5:\7 

401i f>H0,277 
H02 öl :!,011 
270 416,084 
:lli!l 245,0U4 
:\:)2 1 63,087 
117 1G2,913 
ilO:'l 143,490 
20! L 11,050 
127 110,!178 
20 L ö7 ,G-lli 

Mi liG,2!J4 

Bcträffamlc siffrorna i ofvanståendc tabell g·ällcr, i likhut 
me<1 hvad som. är fallet i 1H98 års årsberättelse, J:o) att en 
<lel segeHartyg t1llhörarHle Grekland, Turkiet, Söclra RYsslan 1l 
oc~1 Holländska In<li cn icke ingå, i saknad n[ tilUörlitliga upp
g1fter, 2:o) att länderna äro onlna<lc efter summ<t tonnc\.ge för 
~egol- och ångfart.vg, för ångfartyg brutto-tons och för ' segel
fartyg netto-tons, och 3:o) att i dou första kolumnen don uno·c
färliga ordning angi fves, i lwilken läw lo rna komma, om h~n
syn tages till ångfartygens större transportl'örmi\.ga i förhål
lamlotill segelfartygen, hvarvi<l 1 nettoton per ångbtrtvg bru
kar sattas hlm med 3 nottotons 11er sL·o·elfnrtyo·. h . r-. 

Anledningen h varföre bruttotons an~ifvas för åndart,·o·011 ...... ...... " o ' 

vitl en jii.mförclsc !itmlerna emellan, iir den , att vid re<.luktio
ncn till ncttotom:, hvillm riktigare angifva tmnsportförmågan , 
skiljaktiga mätningsregler tillämpas i olik<t läwlor, hvari gcnom 
robtionorna lämlcrna emellan bld'va mindre öhcrensstämman
de mc<l <le t \'er kl iga förhållmHlet, än om t lessa, senare skulle 
rtngil'vas. 

Af en jämförelse me<l l RflH års tabell framgår , att i fråga 
om summa tonnage, H.ysslaml gått om 8pn,n icn, Japan om No
<lerlii.n<1crna samt Portugal om Uhilo. Yi<.l ji.imi'örelsc mellan 
tlon t.Yslm han<lolsflottan och Förenta, staternas bör dessutom 
iakttagaR, att 31 ö fartyg om sammanlagLit 716,2m1 tons a l' den 
senare statcnR ilotta trafikera <le stora insjöarna, och si'tlctlcs 
ej komma i betraktande vid konkurrenson å världshafvcn. I 
fråga om transportförmåga åter har Rysslan<l gått om J apan, 
Sverige oro Japan och Nc'<lerländerna (dessa tre länders trans
portförmåga är dock nära lika) samt Belgien om Brasilien. 

För att lättare kunna öh'crskåda förändringarna, inom dc 
olika ländernas handelsflottor girves i nedanståondo ta,bcll till
vitedon (+) och minskningen (-) såväl i anta,l som i tonnage 
!'ör lwarjo särskil<lt bn<l umlcr treårsperioden 1897- 1900, lik
som till växten och rninskningcn af t01magct uttryckt i procent 
at flottan s storlek 18\17 . 



27ti -

+++++++++++++++~+~~+~ 
~~ ~~~~~ ~~~~~~~ oo ..c::.. -:J ~ :.o -1 Q c,.-.: ..;;:. 1--1 \-{;::.. o er.;. l\!) ~""'~ 0 , 0 t-.::> 0 _ c..r:: c: 

+++++++++++++++++++++ ;-0 
(IQ 

-~ 
r l Q 

1+ !++1+1 1+1 1+1 

l + l ++ l + l i 1+11+++1++1 J) 
rD 

>-3 OQ 
2.. § ...., 

m ~ 
·~ 

rrq 

Angl.>åtsrlottnn har umlor troårsporio<lon, såsom al' tftbol-
len fram,t?.·år, ökats i all a l "Jl<ler sc·~v-;;J 1. t l t . . "' " " an ,a som onnagc, 
mon U11<lor clet att ökn ingen i <lot sonnre, ab:-:olut t:1gul, 1·arit 
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störst i Hrittiskft riket, rr_vRkbn<l, Förenta Staterna och Norge, 
har <lousamma, uträknall i procent, Yari t störst i Rysslancl, 
Danmark, Sverige, Portugal och Östorrike-Ungeru. 

För sogelfJottorna batva f\irhållanllona unuor samma ti<l 
ställt sig gnnska oli ka. Uniler J.ot att <lot soglanJ.e tonnaget 
botyJ.ligt Rjunkit i England och Norge och Llessntom i åtskil
liga andra länder, haha Frank rike, Förenta St<1torna och Japan 
icke oväsentligeu ökat detsanuna. Det vi ll häraf synas som 
om bättre ti<lor för segelsjöfarten skulle ran<las, men i do fall 
<lå ökningen ieke är beroowlo på inköp af gammalt tonnage 
från länder, som minska sina segcHlottor, tonlo J.enna ökning 
vara [ramkallad genom konstb<le mc<ld, såsom genom skepps
byggeri- och sjöfartspremier, h varföre den hilr och h var föro
kommawie ökningen icke är någon tillförlitli g mätare på efter
frågan af segeltonnage på fraktmarknaden. 

Det totala tonnaget har ökats i alla länder u tom i Grok
land och har, absolut riiknadt, ökats mest i England, '.L'ysk
land och F örenta Staterna, då det samma, i procent räknadt, 
ökats most i Japan, Hyssland och Tyskland. 

H mcl Sverige beträffar sttilla sig procentsiffrorna icke 
oförmånligt, siirskilLlt mo< l hänsyn till ångbåtsflottans till växt, 
mon en närm;tro granskning längre [ram kommor att vi sa osR, 
att rlet nytillförda tommgot är af on ganska tvifveln.ktig bu
skaHenh et. 

Särskil<lt anmärkningsvärd är (len låga procontsiffran för 
<hm norska flottans totala tillväxt, synnerligast då man påmin
ner st g, att det totala tmmaget i N or ge under närmast förc
gående treårsperiod gått t illbaka, mon dels har en betydande 
<lol af don gamla segelflottan strukits och ersatts med ångfar
tyg (omkring 200,000 tons), och dels har den årliga omsättnin
gen ai tonnage varit mycket stor, så att n iim 10 procent af 
hela flottan årligen afförts och ersatts med annat tonnage, 
dock ej alltirl nytt. Detta oaktadt utgör segelflottans trii- och 
composit-tonnage iinnu 7H,5 proc., järn-tonnaget l G,ö proc. och 
stål-tonnaget blott t) proc. af segelflottans hela tonnage . 

Buträflande <lot skuppsbyggna<lsmatorial, som blifv·it an-
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vändt uti do fartyg , lnilka inom resp. lt an<lelsmariner tillkom
mit under årsperioclen, som närmast föregått utgifnm<let ar 
Lloyds Hegistor för ticlon l Juli ID00-30 Juni IDOl , lämnar 
sagl1a regi ster nodanståenrlo uppgifter för följa]]( le sex hinder: 

'l'rä ell er com- Jern f' Uti Summa Total -
posit ~lHI11lJ:1 

§ '"" ~ § ::.0 c s [ M-o o; g E ~ ~ ;:J ~ g w ;:::. w ::.. w ~ a. "' ,., .. 
Svm·ige; 

nybyggua, segel G !)!)G 2 1078 i:i 207<1 
ånga 4 772 21j 22414 BO 2B I81j 

inkiipta, Regel 52 14-G!Jl ]()(; f> ;J H8;)7 
ånga - 27 21)0!)8 5 G300 32 324i:i8 123 72(j();) 

Nm·,qe: 

11yhygg<la, tiOgel l 334 - l 3il4 
ån g :t 4 24()6 2 275 41 4!37:)4 47 52524 

inköpta, segel 14 DliUi 28 25G74 - 42 352tiD 
ånga () 22:-l3 15 18ö2J lO 12G42 31 3ilB% 121 121 [>4;) 

Tyskland: 

nybyggda, segel 20 75G5 20 75G5 
ånga - !JO 211)();31 !)() 21G0:31 

inkiipta, segel 4 l il 53 7 5824 11 20021i 22 2720H 
ånga l 323 l '' a 1842G 3G G83!J!J 50 8714S JS2 B:l7!147 

F1·anlc?-ilce: 

nybyggda, segel 15 3379 38 70738 53 74117 
ånga l l il l l 200 28 574ö3 30 577i:i'1 

inköpta, ~e gel 22 52!J4 i3 llj2(j n 4i323 28 1124:3 
ånga 25 2!J7HO 23 4281G 48 7254G 15U 21;)()!)(} 

-
Italien: 

nybyggda, segel 20 G242 - 20 G242 
ånga ]] 33071 11 33071 

inköpta, segel 25 17515 l~) 20304 2 1425 4G B~J244 
ånga - 2ti 52Bl7 12 321;)2 40 849G!J 117 ]():)521i 

-
B1·ittislca ?"iket: 

nybyggda, segel l 144 - s 755G D 7700 
ånga 3 335 71 1381ö 438 l Ot:i1772 Gl2 109öD22 

inköpta, Regel 2 501 4 2UGtl l 1742 7 5211 
ånga ]l 11121 17 41712 28 ö28i3:J G5G l 1 !il()()!; 
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En granskning a[ denna tabell jämte motsvarande tabel
ler för tlo två närmast förogåemlo åren gifvor vid handen, att 
<lot. tonnage, som tillförts do s\·onslm och norska handelsflot
torna liksom den italienska, bul'vudsakligon är inköpt ollor 
gammalt tonnage, <lå 1le tro andra län1lerna hufvudsakligon 
öka sina flottor me<l nybyggda fartyg. Uneler nybyggda upp
tagas här såväl inom som utom egot laml nybyggda fartyg, 
hva1lan <lo inköpta redan äro mor ollor min(lre föråldrade för 
att icke säga uttjänta fartyg. För (lo tre redogörelsoåren 
d. v. s. JHD7-IH98, 1898-1899 och 189\)--1900 erh ålles för 
inom eget laml nybyggdt, utom egot land nybvggclt och för 
inköpt tonnage följamlo proconttal af hela det nytillförda ton
naget resp. år: 

Uindcr 

Sverige ........... . .. . 

Norge ................. . 
Ty,kland ........... . 

[ lallllet nybyggdt 

...... 
~ 
0 
l 

o o 

G,o 4,n 11,1 
14,8 11.7 21,:\ 

52,4 G:J,o :J G, 7 

Utom landet 
nybyggd t 

>-' >-' ...... ...... 
C/O C/O C/O en 
~ ~ ~ 'D _, 

OJ ~ -l 

l l l l 
~ '-0 o 'D 
(f; t;:) o (f; 

17,H 4,o 2:3,7 7GJ2 
12,8 2G,s 22,2 72,4 

l (),:l l !1,0 2U,:'i 31,3 

Frankrike ............ 32,2 07,5 [)3,:J 17,5 10,;; 7,!J 50,3 

In köpt 

91,4 

Gl,5 
18 ,n 

32,3 

>-' 
C/) 
-:.D 
-:.D 

l 
o o 

B3,s 

il8,8 
Italien .. ................ 24,3 14,1 24,o 3,o 71,s 85,0 7(),0 

l 

Brittiska riket (n ta u 

1 kolonier)............ 92,2 ~)4,1 9ö,o 7,8 5,9 5,o 

Ur donna sammanställning framgår tydligen det för vår 
handelsflottas målsmän föga moritorande förhållandet att, utom 
(lot sista året, procenten af det inköpta tonnaget varit större 
hos oss än i något af do anrlm f) länderna, och att vi det sista 
året öfvorträ l'fas endast af Italien. Under samma tid har 
procenten af inköpt tonnage hos don norska handelsflottan , 
F~om förut haft namn om sig att hufvuclsakligen bestå af gamla 
uttjänta fartyg, stadigt gittt nedåt. Sammanställer man detta 
[örh l\Jlancle mod förut omnämnda stora afskrifningar på don 
gamla segelflottan och don ansenl iga ökningen af ångbåtsJlot
tan , s,vnos det, som om <1u allvarliga ansträngningar, som gjorts 

1',idsk?·ift i Sjöviisendet. 1!J 
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för att rycka upp don norska handelsflottan ur det tillstånd 
af förfall, h vari elensamma iimm lör några år sellan hofann 
sig, krönts mod framgång. 

.Af von framgår ur procon t tabellen do resp . ländemas l"ör

måga att vid egna skeppsvarf produ cera det för hand elsflottan s 
ökning och föryngring edorderliga tonnaget, och bol-innos 
Sverige tifvon här stå lägst bland <lo sex länderna. Humm a 
nybyggclt tonnag;o ntr, absolut taget, under 18~19 , föruton1 i <le 
5 ofvannänmda länderna, iil"ven i Förenta Statorua, Danmark 
samt i Holland och Belgien tillsammantagna större itn i Svorigv 
samt under l H08 äfven i Japan. l•'ör utländsk räkning bygg
dos i Sverige m1der 18H9 enelast 3,09D tons och un<lor l 8\JH 
J ,004 tons. Då r åmateriali or för fart._vgshyggnad i riklig mängd 
förekomma inom landet och h_vggnn< let af våm örlogsfartyg, 
hvilka nästall uteslutande äro byggda a[ svenskt material, visat 
att brist på yrkesskicklighot icke saknas, är llet tyllligt, att v{Lr 
skeppsbyggeriindustri lider af on krtiJtskada, som mod det Rna
rasto måste opereras för att <knna industri må ktmwt konkur
rera mod don utländska, åtmin sto11e med afseon<lo på vår t 
eget behof af nytt tonnage. Att •kt mångbepris~.ulo tullskytl<1s
systemet åtminstone för •lcnna näring icke framkallat någon 
uppblomstring synes vara tydligt. 

För att än vidare belysa värllct nJ <lut inköpta tonnaget 
bör här påpekas, att flertalet al' cle af 8verigo, Norge och It,,_ 
lien inköpta fartygen är trä-, composit- ollor järnfartyg, hv.il
kot byggnadsmateriel seelan åtskilli ga år knappast mora kom
mer till användning. Under 189!! Yoro t. ex. 98 proc. af hela 
det nybyggda tonnaget af stål, och under 1900 t. o. m. öfvur 
99 proc. I li'ran krike och framför allt i Engla1Hl och Tysk
land förekomma bland inköpta fartyg förotriLdesvis stålfarLyg, 
således i allmänhet nyare fartyg. N~tgm siffror öl:ver dottn 
förhållande iiro särdeles lärorika. Sålund a Yoro nc<lannänmil:t 
antal procent af inköpt tomm;.;e i do resp. liiu clcrna af trii, 
composito ollor järn samt åtorsLodun a[ stål: :Sverige :·W, 1, 

Norge 81 ,u, Tyskland 22,7, Frankrike -~,;~ ,7, Italie11 7B,o ocl1 
England 25, l . 
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För tlo öfriga hau<lelsfl ottorna saknas tle llotaljorado sta
ti sti ska nppgil: temn , för att i nu herönln hänsecmlon jäml:örn 
llcm motl ol\·anniimmla :;;ex stator . Däremot 1inuas i Lloyds 
Hugister uppgirter om (le olibt flottornas sammansättning. Om 
nr <lessa uppgirter procenten ståltonnage beräknas för <lo vik
tigaru hi1Hlcrnas såväl ångbåt~:~- som segcUlotta samt för lw1a 
flottan e rh ållas Följnwle vii.nlen, onlnatlo o!'tor storlok: 

fii ·r hela flottan: f ö,· ångbåtsjlottan: fö·r segcljlottan: 

proc. 

'fysklnnd ... .... .. 7S,1 

E nglantl .. ....... 71 ,s 
H ollan d ..... ....... 70,7 

proc. 

'['yskland .. .. ... .. H5,o 
H,_vsslnml .. .. .... . 7H,fi 
England ... ...... 77 ,s 

proc. 

Frankrike .. .. ... .. Gl ,7 

Holland ........... . 51,2 
'fyskland ... ...... ~7,\) 

Österrike-Ung. G2,(i Hollan el ... .. . .. .... 73,3 England .. ....... 3H,7 

Spanion ... .. .... ... GO,l 
Danmark .. ....... 57,u 

Daurnark : ........ ö9,o 
Spanien ............ G-!,8 

Danmark ......... 1:~,~1 

Förenta Stat . ... 11,7 

Frank rike ......... 55,fi Österrike-Ung. G4,7 Japan ....... ....... . ll,o 

l~ysslancl .. ... .... 52,>l 
J apan ... ... ... ..... .45," 
Förentn. Htat ... . 37,5 

Förenta Stat . ... GO,r; 
Norge ... .... .... .. .. 60,:! 
Frankrike ...... 53,0 

Italien ...... ... .. ... . 8,1 
Norge .. ..... .. .... .. 5,0 
Ryssland ... ... ... 3,5 

Norge ............ .. 30,8 
Sverige ............ 2-+,2 
Italien ... ... .... ..... 23,0 

Japan .......... ... . 53,2 
Sverige ............ 35,G 
Italien ......... ... ... 33,3 

Sverige ... ... ... ... 2,4 
Spanien..... ... . ... 2,4 
Österrike .... .. ... O,o 

Aterstående proceutor utgöras af trä-, composit- och järn
tonnage. Proconten ar stål-tonnaget i de olika flottorna gifvor 
on ganska go<l bild af <len materiel, af hvilken de äro Si~m
mam:atta, ty ehuru ett järnfurtyg i och för sig kan vara_ hka 
go<lt som ott stålfartyg, så är det förra med all sannolikhet 
betydligt äldre ä11 llet senare, emedan järnfartyg numera cn
llnst mt<bntagsvis byggas. Samtidigt må här nämnas, att do 
länder, som uppköpa gammalt tonnage i E ngland, erh åll a 1 

genomsnitt lO a 12 år gamla fartyg, ofta illa eller iok~ alls 
mHlerllållna, i <lot att de engelska bolagen , som hafva for a1-
si k t att d ter så pass kort t ill försLLlja sina fartyg, ej nedltigga 
mor än <lo allra nödvtin<ligasto nndurhållskostnadorna på dom. 
Hvcrigo intagor, sftsom tabellen utvi sar , icke hiillor i detta llän
scoll< le någon förmiJ.nli g ställn in g. 
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Alven proconton af konclemnemclo och förlorade fartyg 
inom hvarjo hanr'lelsilotta gifvor i viss mån en bil<l af dess 
boskaffouhot, me n äLven af clot sätt hvarpå elonsamma s kötes. 
Här neLlfLn an g i l: v os för do sex länderna proconten af konclom
nonL<lt och förloradt tonnage samt procenten af försål<lt under 
hvart och ett ttf do tre redogörelseåren. 
-

l 
l Liind1•r 

Förlomdt SåldL 

- - --
~ ...... ...... 
C'O (/] J; 
c::: '"' :D 
- . J 'f "" l l 
- ~::' o 

C/J ~ c 

3.~ 11,8 4 ,1 

tJ, ,) r,,:> (),H 

2,1 1,!1 2,~ 

4,1 4-,G 4,n 
2,:) fi, l 4,o 

f 
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Ångfartyg: &egclfadyg: Segcl- och ångfrwtyg: 

Antal Bntltoton s 1\n tal Brullotons Antal Hrullolons 

l HKR -±58 757 ,0RJ Kl 1-\0,\H)D !13\1 H3K,0-±0 
JHH\1 506 J ,0Ki3, 7\li3 \) i) 12n,f>(;s (-)\)() 1,200,3G1 
JHDO (:if> l t, ()()] ,1)1\) \1:2 Ji3i3,0Hli 7-±i) ] ) 1 \).~, 706 

l H Dl Ii-U 87H,353 l Kl 252,4GB K22 J ,li30,R1G 
l H\l2 fJ12 H-l-l )3:1ti ] (j\) 2GK,5D+ G Kl J ,J O!l ,DöO 
1H0B -t3K 71 H,277 !l H llH,lOfi :)3li Hi3G,3K3 
]H()-± i)-± !J !)()..J.,!l2G ()Ö Hl ,5H2 (j J.± l ,0-±G,i108 
u; n ö 52 (i \10-±,Dnl :1:3 -±5, fJ7 () 570 \180,!)67 

JR% G28 ] ,J .13,1-\31 ()K 45,~120 ()\l() 1,15D,751 
lH\17 f>-±5 !)2-l-,382 .j.(j 28,10-l- 6!)] Df>2,+8G 
l 8\JH 7-±..Jc UW3,318 17 -+,262 7Gl l ,3G7 ,570 
11-\\)\J 714 1,41+,77-1 12 2,017 72G J,4Hi,7\H 
1000 ()()4, 1,-l-32,GOO 2H !l,l-\7] G02 1,442,-±71 

Protluktionon har Ullllor ] sno s<1Je<1es varit större än un
<lcr n 1'\,o-ot annat år. E fter il r ] :~ K \1 , cH\. procluktionen uppnått h 

ett maximum , sjönk denf<amnw icke OYii.sontli gt för att först 
1K0K åter blomstra upp , och iil'verstcg pro tluktioncm HlOO mo<l 
icke mindre Lln :!33,110 tons <lon liir lK\1\1. Uwlor Llet att 
cmollorticl J O proc. n f hd a tonnaget år l KHD utgjonlos af so
,,.o] Farb·o· sto<r cknna l'rocent intill lK\13 u p p till 10 procent, h J ~ ) h 

h var efter den hn Rtigt sjönk och l 8\1\1 omlast Yar 0,1?; under 
1!100 har elensamma något stig·it eller till 0,7 proc. Mct1 af
seOJH lc på materialet voro \lD , l proc. bYgg1la af stål och m in
dre ~in O,s proc. a f j äm. D o af i ärn by ggcla fartygen äro nä
s b t n utcslutamk afsC'cl<la för tnnrl fi skt' och öfyor stiga sällan 
2-±0 t onR. 

Af ofvnn anförda totab tonnage byggeles 1,102,!)6J tons 
ång fartyg och G,Gl-± tonR sC'golfartyg ollor ni1rmarc 77 proc. 
för ogen räkning, mot Kl proc. föregåonde år. 1 sammanhang 
härmed må nänmaR, att enli gt säll skapets \Ta k] i:-<tor under året 
strukits omkring 20(i tons ;'t,ngf<Lrtyg och 7G,OOO ton s sogolfur
t)·g; genom fursHljning till ntlnnclot afgingo r esp. 5()2 ,000 och 
116,000 tons, hynromot ar brittiska rederior inköpts r esp. 57 ,000 
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och 12,000 tons. Hela sogoltlottan har s~'tlcdcs n1insknts med 

J 72,000 ton s, m ol b n [mgbåtsl'lottan ökats mc d :~!12,000 tuns. 

Totalökningen a[ brittiskt tonnage uppgitl' 10ålcdes till omkring 

220,000 tons mot :HB,OOO rJn<kr 1)-)!J!J. 

ÖfYer 2:~ proc. iLro byggda för !ltlilndsk riLkning och för 

kolonierna mot ] D proc. under 1 :-\!l! l, 22 proc. unclor 1 H!J...;, 26 

proc. n]l(lor 1(;D7 ::<amt t. o. m. 30 proc. under 1H})(). Den 

största nJnitmnarm1 är, lik,,om un<lor l"örugiicJl(lo år, Tyskland 

JllOil 7) proc. af hola <lot ny !Jyp;gda tonnaget. lhreftcr l"ölja 

Österrike-Ungern, Holland, li'rn.nkriko o0!t Hpnnien . För SnTige 

hygg<les under år HlOO intet l'art,vg mot l) fartyg om !l)341i 

tons uncler ]H!l!l o01J 6 fart~'g om 5,716 unllor JHHH. 

Arven donna ärligull utkommande st·atistikon visar tyd

ligen <lon allt jiinJt stigamlo tondonsen att bygga större och 

större ångbåtar. tlå byggtles i E11gland år 18!l2 3'7 d. ängare om 

4,000 tons ollor dämtöl"vor, under 1SD5 h)'ggdos bO, un(1er 

HWH K3 och under lDOO 160 st., Lland hvilka H öfvcrskgo 

10,000 tous. Det stijrsta segeHartyget mi.itto däremot o11dast 

] ,!182 tons brutto. 

Uti awlra länller haha uutll'r sa1nma titl i~+7 {mgfartyg 

om ()0:2,98!! tons och 325 segelrartyg om 2öH, 703 tons, ollor 

tillsammans G72 I";Lrtyg om K(il,G!J2 tons gått nf stapel n , hvar

till komma 70 örlogsfartyg om l\l2,l00 depl. tons . Detaljerade 

uppgifter orllf"Llhs nr fö1jant1o tnlwll. 
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I främf-JbL rununet komma här Förenta Stnterna och ' 
) 

oaktadt af <leras 333,527 tons handelsrartyg icke miJl(lre i_in 

121,005 tons äro byggda för trafik å do stora insjöama åter

stå för konkurrensen å Yärl<lsfraktmarknadcn 21l,li22 tons 

eller mer än Tysklands 20-1-,731 tons . Af intresse torde vara 

att nämna, att al' do för i n;,jöarna bygg1la ångarna i u ko mm

dra tin Hl stycken mäta öfvor -1- ,000 tons. 

I Tysklaull , som komm or näst efter Ji'örent.a Rtaterna i 

pro<luktionon af hamlcls[artyg, hafva 5 ångare mod ö[vor 

10,000 tons g ätt n f stapeln, cläriblan1l ångaren Doutsuh la u< l 

om l 6,500 tons, <let största fartyg som ö f vor hufv ucl gått af 
stapeln uneler l !100. 

Den fran ska Se!tclflottun har Ull <ler året haft att o·li"i<lj"a 
~J ~ 

sig åt en bety dlig tillväxt af stora stålfartyg, lläriblan<l i)H st. 

om 2,000 tons och clärutöfvor, tack vare do i detta land in

[önla skeppsbyggeri- och sjöf'artsprcmierna. 

Sammanställas siffrorna i ofvanstftenclo tabell mocl do för 

<lct Brittiska riket bo·ifna finner man att rlot totala nvbyo·o·<la. 
1 J • hb 

tonnaget i hela Yärlclcn uppgår till 2,304,000 (2,03(i,000 ångare 

och 268,000 segel) tons. Om härifrån drages det un<lcr året 

förlorade, kondemnerade och slormclc to11nn,n-et (cnlio"t Llo)rds 
b h . 

Hogister), eller 702,000 (35S ,OOO ångare och 394,000 segel) tons, 

fram!!"år att ånbo·båtsflottan ökats med l G78 000 tons att seo·cl-
~ _, ~ ) ' ' h 

Hottorna minskats mod 12(i,000 tons, samt att den totala ökn1n-

gon för hela värl<lons baudelsflottor utgör 1,552,000 tons. 

(Forts.) 

... 

Årsberättelse sjökrigskonst och sjökr·igs
historia. 

"\f' l'öredmgrtndun, lc<lcwwLen C. Spar'l·c. 

L<~n tiurynHI al' m ora än 18 fLr har nu förtiuti t, sodan l 882 

fn·s stora parlumcnt.ari~ka sjöl"örsvarskommitte afgal" Jet viilbe

lmntu förslag till on1nallllc aJ Hvcrigos sjöl'örsvnr, SOill seder

mora varit af genomgripande betydelse för dem vidare utveck

lingen al sjöförsvaret. 
Det aE kommitteon Wrcsb.l!;na nybyggnacls-l'rogmnllnct 

omfattade on tiLlrymll af c.i mindre än 2~l år. Med hiinsyJJ 

tagen till <len rastlösa ut,·oukling, som äger rum inom sjökrigs

nw tcrielcn, var detta utan tvi l" v el en sär< le los lång till. Dock 

Ilar under do sedan tillän<lalupna åren nybyggnadsprogrammet 

i stort sodt blifvit följclt, och bättre vitsonl tol'llo ej kunna 

gifvas detsamma än att det me<l små moLlifikationer kunnat bi

bcbi'Lllas under on tid af 18 hr. 

Så hafva anskaifats l:sta kl. pansarbåtar och torpedbåtar, 

vissorligen oj blott af de ursprungligen föreslagna typerna , utan 

älven förbi.ittrad e, i rlcn mån materiolons utveckling fram

skridit. 
Utöiver l 882 års förslag hafva äfven några suabbgåonde 

kanonbåtar und er namn af torpedkryssare införlifvats med 

flottaus materi el, livaremot dess bättre ingen af de för insjö

försvar pansrnclc kanonbi't.tamo kommit till ntEörando . 

.Annu återstår cmcllurti<l Il år, innan programmet be

rti.knats blifva gonomfördt . 
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O~:~iikt J:mnu;tällor sig nu <lon frågan, lntn1\'idn <l otta pro
gmnt mod <liiri al' ll-\92 [m ; matorielkomllliLto l'örcsl:<gna mod i
!ikDtioner ol'örändraL1t bör allt fram gent tillii.mpa::; , el ler om 
det icke bör utvidgas, boträffanuo shvill an ta let l'artygstypor 
som <lut mim:ta <ental fartyg a l' de olika t,vponm, l!,·ilkot or
fordras för att tiottnn skall kunna fylla si n 11 ]_) [lgirt. 

11 va< l i n l'ömn<lot af nya fartygstyper beträffar , s tä, som 
bekant, två stycken på dagordningen , niimligon kr.\·ssaro och 
torpcdbåtl"örstöraro; härtill Lon le måki.nda JlJOtn en Jl i.i.ra [ram. 
Lirl kunna fogas UJHiorva tton sbt\.tar. 

10ryssarcn tillkomm or att ijfvor t<lga don del af bevak
nings- och mkognosoringstjiinston, ~Wi ll oj k<.ll t utoslu t.atH1c ni
föras af torpedkryssare ollor SltlätTo farlyg, Htan som erfordrar 
stora fartyg med hög såvii.l offensiv so m cl e l'onsiv kraft; mon 
ltvilken ej hällor lämpli gou kan utföras at l :sta klass pan f!ar
båtar på grund a l' dessas för sådau tjiinst otillräckliga l'lll't , 
samt därför att man ogilma vill splittra do J'htaliga l: sta klass 
pansm~_båtarna, bvilkn utgöra fiottans ogentliga kärna. 

Afvcn för andra sla~t af kri!!·sförotaa h vilkas ]ve kli u a ut-._.) ,, bJ J . h 

gång beror af mycket hög fmt i förcniJ Jg mod gnuska kraftiga 
o Hen si va och dofon~:~i va otrouskaJ>Cr äro krvs~aro a t t [örct1mo·a • J ) o) <~ 

framför l:sta klass pansarbtttar 
Af ofvan antyrlc1a roll för kryssaron l"ralllgår, att denne 

måste vara ett verkligt stridsfartyg oelt således pan sarsk~· Jtlad, 
enär don i annat fall har riuga utsikt att lyokas'} 

A rven {ör [redsbmk hnfva kryssame en mycket viktig 
uppgift att fylla, n iimligen att ö[\·crtaga clo årliga öl:uingsoxpo
ditionorna till främmande J'ann.tton . 

Det är hö!!· t i() att för dessa CX JlOditionor nm·iin<la fnrt\ '0" Ll 
• :::,' 

som värdigare än ö[niugskorvettor kunna roprosentom elen 
svenska flottan . 

Den gamla ås ikten, att genom expeditioner till n.fliigsnnro 
farvatten hant1elu ~:~kydcln s samt svenska flo t tan och därmod 

*) De enda~t pa.nHanhil'k~Rkyd<lrtde kry~~:trnc f:l numL'ra i ntlii.11d Hka 
marin e r rllltnwr:< t<in uppgift ins kränk!. till lmprtrckrigc t, H:tmt c r~iitt.a~ 
så~om rc koguo~c rings l'arLyg al' p:<nsn r k ryssarc. 
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Sverige göres aktallt hlaud i"rämmamlo bm1er, torde, ~å viclt 
det beror af sjii.Hnt de l'nrtyg, hvi lka !'öra <lon svenska Hag
o·an, vara l'nl lständigt Iör!"olml, o1 n öl'ningskorvottor sttiJHligt llll
~ändas därtill, ty bvnd skall ntbn<lot viLl tro om svoni:lka flot
tan, om donna ahlrig btor sig reprosontom s bortom engelska 
kanalen af amlra farlyg iin l.::orvottorna l3al<lor, 8aga och Ji'roja. 

'L'u11nt viigamle skäl tala ärven för att stridsfartyg bättre 
ti ll do lö; krigsbmk odugliga konottorna lä mpa sig för per
so nalons utbilLlning t ill verklig sjökrig::;tjii.nst -- och det är ]U 
omlast <l etta mål, som el'to rsträl"vas --- ; dock Ii n nor utbil<l n i n
o·on till vildors ännu l'ör~:~vmaro, hYilkn tillägga don sn.mtna stor 
botvdolse s[tsom grund för don krigsmossiga utbildningen a[ 
dCl~ del af personal en, som itr i t:jänst under en lilngre tid. 

Vare hiirmod hur som hälst, man mi\. boklaga nggons 
f(lrsvinnando o1ler oj, antagligt är dock , att don tid snart kom-
111 0 r, Lli'L riggoll i:i borttagawlo bli r nöclviullligt till fi.lljd. ar ovana 
hos porsonalon att uneler svi'Lm förhiillandon handhalva segel-

fartyg . . . . 
1.Jtbil<1ningen måste då öfvortlyttas ttll !'tndslnrtyg. Vis-

sorliucn tol'!Je l: sta klass pansarbåtnr ga11sktt väl kmma an 
vii.mlts såsom långreseJ'nrtyg, förutsatt att Llo hri sthilligl10tor 
afhjälpas, hvillm blifvit a nmärkta heträfl'ancl o dessafartygs sjö-

llll
"·l·t,,. l1ot m en deras beoTänsude koll"lirråd och deras lllrcd-~ ~ ' b ni 1~ 0· 'o·öra dom dock ej full t läll tpliga för dylika oxpccl itionor. 
a Det ä r si\.ledos el c m odorna kryssarn e, h vilka böra ö[ v er-

taga öfnin o·skorvettcrnas snart utspelta ro ll. 
Pi\. <l~ somtro åren har torpedbåtf'&-rstöra·ren i stor utsträck

niug antagits i utländska mariner. Arven inom svenska flot-
tan är typen numera föroslagen att in föras. . . . 

Den torde p[1, grund af utomordentl1gt hög lart, iram-
st.å0lu1c manöYerfönn ågn och ringa djupgående särdeles vii! 
s[wäl inom- som utomskiirs lämpa sig !'ör don uppgift, hvaraf 
<lon fått sitt namn. Den torde ocks i'L hos oss blihrn en vtirde
full hjälp vitl boYaknings- och rekognoseringstj f~nsten . 

Dess s:jö<lnglighot siigos vara så stor, att far tyget kan 
1
un

dor alla förltållam1on taga sig !'ram till sjös, och till sist )Ör 
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såsom en viktig ogenskap fra mhållas , att dess anskaffningspris 

oj är högre ä n att 111 ~111 kan hoppas, att ett s tör re H11tal ddikn 

fartyg ska ll bli[va anskaffaclt för flottan. . 

Undervattensbåten --- h varom mora här nerlan - torde. o tn 

d oJl visar s ig- h å ll a hvnJ som utlol'vas, in onJ vitr nJari11 kunn a 

erhåll a särdeles god användning, dels såso m ingåo n clo länk 

vid försvaret af str ategiskt vikti,g·a o mråden , de ls iiJvon för att 

skydela frå n brau<lsknttui ng vid kus ten h uläg11a stildor , h vi l k a 

ej a lls eller ondast m od ori mligt stora kostnnJer kunn a s kyel

das m edelst mineringar och batterie r, ocb hvilka äro så be

liiglla, att do ej ku11na pftr_~Lkua skyeld af vå r sjögående Jl ottt1, 

såso m t. ex . s ti1<lerna vid Orosund . 

'.L'ill lokalförs var afdelta torpedbåtar äro som n·o·el e
1
· j 

• ~ 
b . 

stanu att på dag;en förbindra IJraudskattning, hvaromot unrle r-

vattens båtar sy lJas vara mycket li:impliga härför, cl [t cle lämna 

ott ganska full stiiwligt skydel rw h betinga så lllåttligt pris, att 

au skuffancl c t af sådana bätur t ill st ort antal oj torcl o mlita svit

riglJ oter. Blotta m e el vota n det 0111, att unclun a ttunsbhtm Jinnns 

tillstädes, torde ofta afskr~lcka on rie ncl e frå n att niirma sig. 

Då naturli gtvis någon a uskaJfuiug af u ud orvuttensbätar 

till större antal ej kan ko111ma i fråga utan föru tgåe JJcl o g run d

liga prof för att utröna deras vänlo för vhra förlddlan dou , 
torde undervattensbft tens defi nitiva införlifvanclo mod vftr ma-

rin komma att förogfts af att on ell er ett par försöksbåtar af 

bästa tillgängliga olika m orloll or först anska1f.ls, JJ va<1an Frågan 

om unrl ervnttenslJfttars införande i sven ska tlottnn sålollos under 

den n ä rm asto framticlen torde blifva aktuell endast i hvarl rör 

anskaftand et af försökshåtar . 

Hvacl betriiffar llot min sta :lJ ltal hutvu· af do olika t)' -
• b ' 

perna, som flottan l.>ör äga fö r att motsvara på r1 onsammä 

ställda fordringar, beror <1etta naturligtvi s i hög grad af beskaf

fonhoten af de flottor, mot b vilka don kaJ J kom ma i tillhill e 

att uppträda. 

Om man in skriinker sig till att g ranskit vå ra nä rmaste 

stora mariner, skall man fin na, att dessa erhållit ett i11 iiktigt 

uppsving sodan l Hf\2 års svenska nybyggnadsprogram upp-
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gjordes. Visserligen kund e man rorlan d å antaga att l'örst

näm n da rnariner ej skulle förbli h· a stillaståemlo ; m en däremot 

var det ej liitt att lörut~o , att Ryssla nd och T ysklanll, tvänno 

dittills hufvucl sakligon la ndtmilitiira stormakter, skullo komma 

att ntveck ln så storartade an strä ngningar , som skott, på siwl 

marin ers utveckling. 

Båd a dessa makter hal\·a nyligen inLl.tit sig på jätte fil

r otagot att skapa stora sj ögående tlottor i jiiml'örolso med h vilka 

deras l 882 bolintliga fartyg omlas t äro att a nse sf\.som ett ringa 

kustförsvar. 

Efter in t rädet af rlessa nya förhftllandon sy n es d ot vara 

tvifvolaktigt, om 1HH:2 ars Hottprogram med däri 18!)2 föro

s lagn a modifikat ioner a lltjilmt. är t illfyllest för d on svenska 

flo tta n , eller om icke denn a kriif\rer on väsentlig ökning för 

att bli [ va vuxen sin uppgift. 

Vicl bedömande af denna fråga må man oj förlolla sig 

att tro , att den ut veck lin g, so m våm fartygstyper genomgått 

<let är en himmelsvill skillnarl mollan d en ursprungliga 

pansarbft tcn i::lvea och d o unrl er byggnad varande pansarbä

tam e A, B oc!J C - skull e kunna leda därhän , att vi nu med 

färre fmt,vg kunna åstadkomilla dctsammn., li varti ll på 18SO

tn.lot erfon1raclos ett s töno anta l. Våra fartyg hafva endast 

följt don inorn alla m arinor tilliimpade utvecklingens lag,_ och 

det relntiva värclot at vftn1 rartyg och utlandett; ton1o 1 <1 et 

stora hela varn detsn.mnm 11u som på 1 HSO-talot. 

SYens ka flottan komn1er <1ossutom att, när 13oc.lens fäst

ning fullbordats, erhåll a on ny och viktig uppg ift, n ämligen 

att förhindra landstignin gslöretag af stö u e styrkor i fästnin

o·ons rv o·o·. l i\inwnrot a[ Nonland ton1o i afgörande grad b ero 
h .l::-_,;-:, 

aJ, om flottan kan rylla d onna uppgi ft. 

J\ tt llonna oj låter sig utföra från n åg-o n bo rods kapsst~ill

ning i närh oten ai 8 tockhol n1 , framgå r a f on blick på kartan ; 

utan e rforrims påtag li gen. a lt on r eplipunkt anon1nas på lämp

li u lllats i Nor rland , och att on boty<llig sjijsty rka förlägges ,.., 
(l it för ait utgöra ott <lllvarsamt hot m ot Ji ontliga l'örotag öl'ver 

haf vet mot Non-land. 
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Afven i r1ctta förllftllnndc lim,.cr shlundn en maning att ;-,:-, ~ 

öka Hottan , enär det ej är tillr i\.t lligt att al'se sjöstridskrafter 
till Norrlands försvar pi\ bekostnad ar <10 siifler 0111 ,thlH1~lwl' 
beiJntliga sjöst~' rk o rna. 

Undervattensbåtar. 

lJnrlervattcnsbåtar haf\·a. 1mdor det gitngna året på allvar 
i 11 l'örlifvats metl sjukrigsmateriolen. fh'tLlana båta r hnfva vic;
scrligcn bli[vit konstrnora<le för åtskilli ga år sedan oeh viLekt 
boriittig<tdt uppseende, men dessa äldre typer kunna ej si\.ga::; 
hafva varit annat iin experiment utan 1·erkligt krigsvärflo. 

Det hr förnämlign::;t i Fra n kri ko byggandet af nn<lervat
tCilsbåtar på sista tiden i.Jedrifvits. Franska r egeringen tog 
redan !'ör [cm år seelan fn'I.gan om hand och utfänludc inbjud
ning till en pristi\flan om rlcn l.Jitsta konst mktioncn ni' UlHlor
vnttonsbåtar . \ rid tätiingstiJeus slut i Februari J H\17 hadu i n
k ommit svar från ej mindre än -±~ per soner; ar svaren voro 
<lock e1Hlnsi ö fnllständiga förslag. 

.Med Jedni1tg af clc prisbclöJl kt försl:1gcn L11tr sedormera 
ett betydligt antal undcn·attensl>åtar hlifvit anbcfall<lt i.i\1 
byggnad. 

l Nonlamerika har r egeringen också l'öranstallat om CI\ 
pristiifLIIt och s{tsom rosult:tt a[ <1onna byggt 011 undorvattons
i.J,"tt, med hvilkotl försiA verksi.ii\ll:,; , lmll'cfter et.t antal dylika 
båtar satts på stapeln. 

Al'vun om ingen al: do ännu l'mlll stiLllda. typonta kall hu
tecknas Såso m Cll i al\a afscon<lcn Jul\änllarl lösning ar dd 
my<;kct sn1.ra proi.JicuwL alt konstrnem en l'iir kri g;:; bruk liimp
Jig cmdcnattcllsbil.t, utan Wrl>i\.tt.ringar iLro i vissa al'::;ocndcn 
önskväl'lla, torde '1ot vara höjd t utom hvnrje tvif\el, aLt <1c 
senast pröh·ar1 c håtarno h:ti'Ya trtl<1L ur cxporilll ontsta<li ot oeh 
äro verkliga krigsrcdskap. 

En mängd dykni ti gsförtOök ha r med <lom uiJ(irts, ntan att 
uttgon o lycka in triif[at; '1 <' hah·n. mttll!,';fnldiga. gånger na\'igerat 
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l l ·a" 1· o··h uuder v·tttenvtnn· ii.lven ha[va åtskilliga oc 1 evo um L '-' L ., , 

lyckade torpe<lskjutningar ä~t ru1:1, stillaliggande och under 
o·ftno· mot såväl l'nst som rör_~Igt mal. . . 
"' o Då i en ti ll Kongl. Orlogsmalllmsiillsknpct nyllgen m-

l .. . , 1 1:;cl·1110.,."l·rift re<lo o·örol so lämnats för um1ervattensbå-<'tl1lll,t< .n!J >?'''- ' · 1'0 

tames konstruktion, tonlo det uj vara af nötlen att hiir n itr-
m ·u e beröra (len n a fråga. 

' [1'ör ntt minska svi\.righoterna vi<l unvigeringeu bör un-
dervattensbåten vi<1 ~}\ng i ntttoll.\'tan föra sitt styrtorn ganskrt 
h;·1gt och blott y i<l s]älfvn anfrtllet slinka f10Lsn mma under vat-

totrvtan. 
· Enär tornet crbjm1or mynket. ringa träffyta och <lossuLont 

l 1)
., 11 , •. , 1-... 1-,·fl <l·t" .]ioo·c r ,Jet niira till IJantls att ifrågastitta, <an {( .:~u, ;,-.:.... ( ,.:), ~h . . 

huruvida n hg;n neddykning öh'cr lmfvu<1 taget tir l>chöi11g Vl<l 

anfallets ntWran<1 o, e11cr om iekc en i vattenytan navigorande 
h ftt utan allt f(ir stor risk kan k0mma inom torpcdhflll (mo<1 
• . . l);;' ., 1, [10 .. •rsL '2()() meter). Motorerna s kul le d å kunnn 111 -uoss,t ''L" ,. ·J · • 

skränkas till en enr1a och stora förenkl ingar skulle kunna Yln-

nas i båtens konstruktion. . 
Un<ler vist:n Wrllållamlen torc1e ett anfa11, utlördt a l en 

i vattenytan gåen<1o båt, vorkligen hafva s annolikhet att kunna 
lyckas. Cfjon1a [örsök gil'va nämli?on v1d handen:, at\ e11 "}'t
l. ·· t . 1· l 1n ()'"J' och o·o<l hoJysmn•,. JCkc knn upptacL1.s lh lat1 , 1 o ua. )) v ( l (.lb '-' h o. ' b - . . . 

afsti\.nf1 än 1', men att det är sannol ikt, att dcn1ckc upptaekes 

J'iirrän på ännu kortnro nJstånd. . . 
Vill sådana anfall, <lär mall OJ nc;kornr att upptäckns nr 

bovn,kni11 gsbrtYg (-bhtar) o. d. t0r<1o sålun<la d_vknin?, (:.m än 
l'ördolakt i g , id;: c alltid vara oundgängligen nödvlLnLhg l or att 
\vekas ko~nrna inom torpo<lllfllL . 
· "\nttorlnnda ställer sig förhållandet, om dcu anfalhttHlc 
m i'Isto passom en bcvakningslinie. BcvakJ:ii:gsfmtyf!;Cl1 (-båt_nm:,t) 
iiro nälllligcn ytbätcn vida ötverHLgsna 1 lart O(;!J dclv1s l .ma
növeriörmåga, hvnL1an don senare båten, väl upptaeld al; dc 
fön:a, 1 Hll' a l la LLt.sikter ntt bli fy a nunmad, sprängd n:ed stnng
torpe<1 eller skjuten i sauk, om den ej kan räclda. sig gol.lOlll 
<lykniDg. Arvenledes iir det \:otydligt l ättar~ att gcno~n stnng-

11 .. · 0 el tl'"'·ta .. no-·t en vtlJitt än en un ncrva ttcnsbat. 80 JJ11QJ' . . LvoO C ,_,, J 
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Väl iir clct sant, att on ytbåt mången gång nattcticl tonlc 
kunna obemärkt genombryta en bcvnkningslinic, men det vore 
J:ön'ii'SO oklokt att konstruera c lo s. k. Ull< lervattensbåtarna si\, 
att. c leras an vtinclning hl ch e inskränk t till natten. N a vigering 
i shlrghnl crbjmlor ju allticl svårighotor vicl beuöman<lct nJ 
nfstånd, och å on i vattenytan n a vigerande båt torde c lessa 
svårigheter hlifva hanlt när oöfvervinnerliga, till följcl aJ be
fiLlha[ varcns uppställningspl ats inne i ett jämförelsevis lågt 
torn mecl nJ vatten ständigt öf'vcrf4tiLnkta små glasrutor. 

Dessutom är att märka, att nllllervattensbi\.tcn vill ku st
försvaret har till uppgift att kolllpl cttera torpeclhåten. Denna 
senare träclcr i verksamhet om natten, men är såsom stridun
cle af r i ng a nytta om dagen. 

U nclervattcnsbåtcn skall alltsä om dagen öl'vcrtaga tor
pcclb[Ltcns roll och måste till föl,icl härrti', i enlighet mccl hvacl 
förut bli[vit sagclt, kunna clyka uneler vattenytan för att mecl 
någon si:Lkerhct kunna genomföra si tt anfall. 

I likhet mecl torpeclbåten vid clcss första uppträ<lawlc har 
1mclcrYattcnshåten af mången l'ö rmonats skola åstaclkomma en 
rc \·olution inom sjökrigsföringcn. 

Yi vet.a r eclan i huru ringa gracl detta ulef fallet mccl 
torpeclbåtarne. 

Drömmon om torpeclh:Us flottilj orna, ]wilka skulle göra 
lmfvcn osiLkm J:ör fiewlon s slag:skc]>l> blef icke lånuvn.riu och 

, .J ' h bl 

trots ökning i clcplacement, sjötlugligltet, aktionsrmlic och l'art 
hal\ra torped båtarue så sm[ln in gom l'<'1.tt si n uppgift bcgriLnsad 
ti ll ku strörsmrut och till offensiva l'öretao· inom cle farvattun M . l 

som griinsa till egen kust . 
Dc skiil , lwilka Yarit hestämmandc hiirför, tala iil'ven l'i.ir 

likart:ul begriinsJti ng af umlorvattenshåtens ycrksamhct. 
Denna båt ii r således fram l' ör allt ett den svagares vapen 

gent emot clcn starkare, och clcss inl'örlifvam1c mccl sjökrigs
maturiel en bör häl sas mccl gläcljc nr do mariner, hvilka äro 
nöclsnka<lc att föra ett sjökrig invicl ogen kust. 

Bet riiJI'ancle llll<lUT'\'attunsh:\tcms uppträclanclc . inom cle 
till ogen ku st gränsande larvatt.llOil hyser ma u i Frank-
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rike elen förhoppningen att kunna genom undervattensbåtar 
göra osäkra såväl trafiken unclcr dagen i engelska kanalon som 
bamnan10 på andra sidan densamma, och de nyaste Iranska 
undervattonsbåtamc hafva tillräekligt stor aktionsradie fiir att 
kunna gå Fram och åter öfver kanalen . 

Det är ju tyclligt, hvi lkct i hög grad lockande företag 
ett anfall omedelbart e tter krigsförklarin gen mot en i hamn 
liggande engelsk flotta måste vara för clcn franska marinen, 
som genom en lyckli g t1tgång af ett elylikt större företag kund e 
i betydlig mån utjämna sin numeri ska umlcrlägscnhct gent 
emot örikets väldiga flotta. 

IIuruYicla dc franska större undcrvattensbåtarne besitta 
alla <lo egenskaper , som erforclras för dylika företag, därom 
är f. n . omöjligt att bilda sig ett säkert omdöme; men om 
hittills byggda båtar ej skulle lämpa sig härför, är det påtag
li gt, att inga ansträngningar skola sparas i syfte att framställa 
förbättrade typer med högre sjödnglighet och själf'ständighct, 
och man kan näppeligen bctvifla, att icke dessa ansträngnin
gar skola krönas med så<lan framgång, att undervattensbåtar 
kunna under någorlumla gynnsamma väderleksförhållanden 
förflytta sig öfvcr engelska kanalen. 

I England synes man äfven hafva börjat öppna ögonen 
för don fara, hvilken sålunda hotar, samt begynt söka efter 
mcclcl att af värja elensamma; och liksom torpedbåten på sin 
tid framkallade det snabbskjutan<le artilleriet , får man väl an
taga, att undervattensbåten kommer att gifva anledning till 
nya uppslag beträffande sjökrigsmateriolen. Det är i öfrigt 
svårt nog att bilda sig ett riktigt begrepp om de nya undcr
vatt.ensbåtarneS' egenskaper och elen erfarenhet, hvartill man 
anser sig ha[va kommit vicl clc mod olika båttyper föTetagna, 
vi clly ftiga l'örsökcn, enär mycket, som rörcr dessa båtar, strängt 
hemlighålles. 

I Llen täflan, som för närvarande pågår att bäst lösa 
problemet om umlervattensbåtar, har äfven en svensk, ingeniör 
L. K Enroth, deltagit. Jngcniör I~nroth har nyligen till sven
ska stato n rncd full egandorätt ötvcrlämnat ett af honont 1 

20 
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detalj utarbetadt förslag till en undervattensbåt, frukten af 15 
års arbete, vid hvilket ingeniör Enroth, som varit behjälplig 
vid byggandet a[ N onlenfelts unclorvnttonsbåt, kunnat draga 
fördel nf erfarenhetenm från försöken med clenna båt. 

Den nya 
längd 
bredd 
höjd 
(1epl. 

båtens dimensioner äro: 

)) 

såsom ytbåt 
nedsänkt 

25 m. 

4 )) 

3,5 )) 
142 tons 

= 14G 

Båten är försedel mod 2 st. trippolexpansionsmaskinor, 
verkande på hvar sin propeller. Farton är beräknad till 12 
knop i ytan och 11 ,5 knop nedsänkt, hvilken senare fart oj 
obetydligt öfverstiger de utomlands uppnådda farterna med 
nedsänkta båtar. 

Maskinerna clrifvas vid gång i vattenytan med ånga, levc
rerad från 2 st. vattenrörpannor, samt vid gång uneler vatten 
antingen med komprimerad luft eller ånga. Det magasinerade 
värmet och luften beräknas kunna framdrifva båten uneler 
minst 10 timmar med G knops fart. 

I de för- och akter-ut befintlign luftbehållarna samman
pressas luften till 20 atm. tryck. 

Båtens sänkning och höjning sker genom insläppande och 
utpumpande af vatten i. G stycken cylindriska pistontankar, 
hvilka kunna fyllas och länsas ntan att båtens jämnviktsläge 
ändras . Sänkning med användande af dessa kan ske så Yäl 
stillaliggande som under gång, på en tid af 20 till 30 sekun
der. Under gång regleras liiget i höj(lväg dessutom af de 
horisontella rodren i förening med tvänne hydrostatiska pl 
stoner. 

Den luft, som arbetat i maskinerna*), afkyles först i en 
kondensor o~h insläppes därefter i båten; den förskämda luf
ten bortgår genom propelleraxlarna. 

") .För att öka luften~ spiln~tighet, upph ettas <len en föt·vti.rrnarl' , 
innau den inkommor i maskinerna. 

l 

1 
Ma~mteldning användes; tankarnn innehålla maznt för 

ungefär 40 timmars gång. 
Stommen är konstruerad att motstå trycket på GO meters 

djup. Skulle detta cljup öfverskriclas, verkar en automatisk 
säkerhetsanordning för att medelst inpressning af luft i vat
tentankarna utdrifva vattnet ur desamma och sälolles höja båten. 

Bestyckningen utgöres af 4 Rt. 45 cm. torpeder hvilka 
liggande i rännor utanpå båten, utskj u tas i elennos lån~skepps~ 
riktning, 2 för-ut och 2 akter-ut. Sedan nedgåno-sluckan blif-, _. b 

vit tillstängd, äro torpellerna icke åtkomliga från båtens utre 
annat än för afskjutning. 

Telegrafering utan tråd. 

Ji'örsökon med telegrafering utan tråd hafva nu så fort
skridit, att apparater härför blifvit uppsatta å lle större far
tygen inom stormakternas eskadrar. 

Ehuru de resultat, som hittills uppnåtts, med skäl måste 
betecknas såsom lysande, framställas alltjämt nya förbättrin
gar i materielen, åsyftande dels att med lägre höjd på luftled
ningarne utsträcka telegraferingen till ännu längre afståncl än 
de hittills uppnådda, dels att försvåra för obehöriga såväl att 
afläsa ett afgifvet telegrammeddelanrle som att störande in
gripa på telegraferingen. 

Utan tvifvel kommer det af konkurrenson framkallade 
intensiva arbete, som tlgnas åt att förbättra denna genialisk~~ 
uppfinning, att leda till resultat, vida öfvertriiJ[ancle det redan 
vunna. 

Apparater för telegrafering utan tråd framställas för när
varande enligt fyra olika system: 

Marconis, Ducrotets, Slaby-Arcos och Schäfers. 
Dessa äro samtliga fullt praktiskt användbnra, äfvon om 

intet af (1em är färdigt . Det mest utvecklade är ännu Mar
conis, moLl hvilket enligt uppgift telegrafering ägt rum mellan 
St. Catherine - Liznrd , en (li stan s af vid pass 260 kilomrter. 
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Med Ducretets och Slaby-Arcos apparater hafva uppnåtts rtf
stånd af 75 km. och moll Schäfers GO km. Apparater af clc 
tre sistnämnda s.vstemen hal'va emellertid på senare ticlen blif
vit förseelda med hörtelefon och mikrofon jämte lolmlhatteri, 
inkopphele mellan ] nitlodningen och jonlen, och härigenom 
har längsta distansen för tolPgm!'oring blifvit botydltgt ut-

sträckt. 
Franska och ryska marinerna t.vckn.s hn.fva antagit Du-

cretets svstem, intet '"af dc öfriga systomen har cleliniti vt anta
gits. Sf~ pröfvas i England alla syr-;temen; i Tys~dand försö
kas Sla.by--Arcos och Schäfers system, och skola mncYaran<1e 
vår stora jämförande försök görar-; <lem emellan; i Italien pröf

vas Marconis system . 
Anledningen att Mnrconis system, trots elen plats i främ

sta ledet som det f. n. obestridligen innehar, icke blifvit Ull

taget i någon marin, torde få tillskrifvas det öfvcr hörvan höga 
pris, apparater enligt detta system betinga. 

I vårt eget land utfördes hösten 1900 ganska lyckade 
försök i Stockholms skärgård med två apparater af Sicmens 
och Halskes tillverkning. Härvicl uppnådeles en maximielistans 
af 30 km. , då högt land skilde afsändme och mottagare 

I början af detta år utskickades en officer för att stu
dera ofvannämnda systemen för telegrafering utan tråd och 
inhämta närmare upplym1ingar om Lle sista förbättriugarna af 

materielen. 
Såsom en följd hämr bestlilleles på försök hos Allgomeine 

elektrischc GeselischaH fyra fnlbtändiga stationer (för afsäm1-
ni ng och mottagande) enligt Slaby-Ar c os system, och iir a!·
sikten att förse samthga l:sta klass pansarbfitar och torpecl
kryssare, tillhörande årets kusteskatleT med apparater för telc
OT~fering utan tråd (en torpedkryssare förses med Siemens 
~pparat). Med de höjder på luftlc<lningarna, som ifrågava~ 
nmdo fartyg erbjuda, hoppas man uppnå en signahl1stans af 

(i0 km. 
'relegrafering utan tråLl konuncr att i hög grad gagna 

kustsignalväsem1et, göT telcgrafförbindclscTna mecl vår Yildiga 
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utpost Gotland oberoende a~ bcfintlip;n, mera eller mindre lätt 
afskurna telcgrnl'kablar, samt un<lerlilttar öfverbringanclet af 
medclclamlcn i nom en sjöstyrka. 

Deu kommer ii.fvon att ~tarkt inverka på bevakningstjän
ston, och den tid är förmotlligen e:j långt nflägsen, då en sjö
styrka för sin bevakning till ankars iir lika ohcroenclc a[ öm
tåliga tc]el'onledn[ngar med dem åtföljaJHle, ti<1sötlnndc utlägg
ning och homtagu[ng, som nu af röjantle ljussignaler, el. v. s. 
tlå hvarje befälhatvare för förpostdistrikt kommer att hlifva 
tillllelad en lätt transportabel station för tolcgra[cring utan trå< l. 

Utländska mariner. 

Det gångna året har utom lands kiinnetecknats a I ett. stor
artaclt arbete på flottornas utveckling 

I England fullföljes alltjämt elen utstakac1e planen att 
hålla flottan vi<l elen storlek, att elen är öfverlägsen en koali
tion af tviinne stormakter, hYilka som hälst. Landets oerhön1a 
resurser i industriellt a[scon<1e samt ekonomiska bärkraft hafva 
hittills visat sig vara eLt si\.dant förrtag fullt vuxna; däremot 
torde reclun nn i hi.i.mlelsu a[ mobilisering, v[ssa svårigheter 
yppa sig att tillfrc<lsställanclc bemanna hoJa flottm1. 

I betraktande af don m~rcket starka utveckling, hvari 
flera aJH1ra stormakters mariner befinna sig, blifvur ett fn.st
hållan<lc vicl n~·ssnämn<la fon1ran på absolut öfverlägsenhet 
förvisso betungande till och mc<l för ett sl'tclant land som Eng
land, is~'nnerhet som regeringen säges harva för afsikt att med 
anledning aJ kriget i södnt Afrika begiira en betydlig höjning 
af anslagen till annecn. Diirtill kommer, att elen eugolska na
tionen hittills visat afgjord motvilja att organisera si11 krigs
makt pt"t den allmänna värnpliktens grund - förklarligt nog, 
då denna krigsmakt till större delen J·i1mcr användning fjärTun 
från hemlandet - och, om icke mot förmodan ett omslag i 
det <1llmänna tänkesiittet slml1o inträffa, utan såväl flottans 
som anneens manskap fortfaramlc skall erhållas blott genom 
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värfning, tonlo det blifva ett m\·cket sYårlöst problem att an
skaHn bemanning till hela flottan, om t loss utveckling ska1l fort
gå såsom hittills. 

Arven utan numeri sk öfver!Ligsonhet öfver en koalition, 
tonle dock l•~ngland vara i sti\ml att häfda sin ställning, tack 
vare [t ona si <lan den svaglwt, som alltill utmiirkur koalitio
ner, och [t <lon andra Englands so<lan hinge fön1a, på sjökri
gets krar grundade utvidgningspolitik , livarigenom <let botritr
fan<lo replipunkter, kolstationer odJ telegraHörbiwlelser har 
stor öfverli.igsenhot ötvor aJHlra nationer. 

Ft·anslca rogeringen framln<le i början af år lDOO eLt pro
gram för sjöförsvarets stLirkawl o uwlcr <lo närmast följande 7 
åren. lhrvitl rmmhöll s, att, man oj kuntlo beräkna, att fran
ska rlottorna i Medelhatvet och Kawtlen skulle kunna vitlmo-

lJili sorino· förona si o· l1va<lnn do bonlu tltl!öm tvänne SJ.äll.stilu-, b . h' . (_) 

diga flottor, af hvilka hvnnlora lJOrtlo vid 1D07 års ingång 
best/\, a E: 

12 slagskepp, 
12 pansarkryssare, 
] eller 2 divisioner kustförsvarspansarfartyg samt orror

([orliot antal torl)e<lhiUsrörstörare, torpcubåtar och un-
"' clorvuttensbåtar. Dessutom skulle hnnas för kustför-

svaret odonlerliga sm~irro fartyg. 
ll'ör att uppbringa flottan t ill sagrlu stvrlm bogän lcs an

slag till nybyggnad af: 
G slagskepp, 
5 stora pansarkryssare, 

28 torpodbåtsförstöraro , 
112 torperlbåtar , och 

26 umlervattonsbåtar. 
Tillsammans med det förut bovilja<le anslaget Iör 1\lOl, 

sku!lt\ härigenom utgi\. till rartygsbyggnader uwlor åren 1\)01 
t. o. m. 1907 on summa af 712,212,000 francs . 

Därjämte bogi:ircles: 
till nya anläggningar vitl örlogshamnar, operationsbaser 

och replipunkter 13-!,260,000 l·r. , <ltimf för Bizorto, af lwilkon 
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plats skall skapas on hufvnrlopcr<ttionsbns ~\lodelhafvot, 3H 
millioner fr.; 

till F'rankrikes kustfiirsV<Il' ?-\6 millioner fr. , och 
till koloniernas törsvar 55 millioner fr. 

Det lJL'gänla anslaget belöpte sig sålumb till vid pass 
l millianl francs. 

Sjöministorn betona<ll· :-Järsk il dt vikten af, att program
met i dess holhet blofvo <lefinitivt antaget, på clot att de annars 
årligc·n återkommawie iin<lringsrörslagon, modföramlo stora kost
na< ler och försomvlo leYeranscr, måtte u n <l vikas. 

Ji'rankrikos representation visade sig vara si\. öfvcrt~rgad 

om vikten nf on stark notta för upprtitthållandet af lnll
<lots maktställning, att don hevil.ia<lc oj blott hvatl rogeringen 
hegärt och (läröfvor 50 millionor l·rancs till ytterligare hyg
gamlo af torpe<l- och un<lorvattenshåtar, utan äfven bestämde, 
att hela anslaget skulle utgå pft ett är kortare tid än rogerin
gen begärt, så att programmot skulle vara gonomfördt vid 
Hl06 års utgång. 

Efter det sålunda Hirhiij(la 
franska rlottnn att vid ing·angon 
och 66 undervattensbåtar. 

n d.>vnvnadsanslauct kont mor . . hh h 

ar Hl07 liga 300 torpedbåtar 

I Novomber månad fnunlatlos H\r deputeradekammaren 
ett lagförslag om anli.iggning af tolegraika blar mellan moder· 
landet och tles::J kolonier, åsy[tamlo att frigö ra Frankrike hån 
det engelska kabelmonopolot, on åtgärd, som i händelse af 
krig \'O re a[ största betydelse. l Ttföranrlot föreslogs att fördo
las på två perioder, så att i första perioden skulle anläggas 
de viktigasto och i den anclra porioclou do mindre viktiga 
linierna . Kostnaderna för detta stora företag äro beräknade 
ti ll omkring ] 30 millioner [rancs under första perioden och 
och 108 millioner francs uneler andra perioden. 

För tyska flottan kan rlot gångna Aret 1ned skäl botrak
tas såsom ett mi.irkcsår, i det att riksdagen antagit ett flott
program , som, när det blifvit geuomfördt, kommer att göra 
tyska riket till en sjömakt af första ordningen. 
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Dot 1 R\:18 antagna flottprogramlllot skall härigenom öka::; 

moll: 

a) i sla,g(tottan: 

l flaggskepp, 
l G slagskepp, 

2 stora kryssare ocl1 
~ små kryssare; 

b) i friimmande (ar·vatl cn: 

6 stora kryssare och 
5 små kryssare; 

c) såsom reserv: 

2 slagskepp, 
l stor kryssare och 
2 s mit kryssare; 

b varemot sagda progn1m minska.,· mod: 
8 kustförsvarspansarfartyg. 

Enligt 1900 års program, hvilket skull vara fiLnligt 1 \)j 7, 
skall tyska Jlottan således bestå af: 

a) i slagflottan: 
2 f-laggskepp, 

32 s lagskepp, 
H stora kryssare och 

2-! små kryssare; 

b) ·i främmande (wrvattcn : 

3 stora kryssare och 
J O små kryssare. 

c) såsom Teserv: 
-! slagskepp, 
3 stora kryssare ocl1 
-! små kryssare. 

Om från of vannämnda an tal dm gas redan behntliga far
tyg, och hänsyn tages till att åtskilliga a[ dessa senare kom
ma att intill j 917 utrangeras, boJlnnes det antal fartyg, som 
jLimli kt flottlagen skall ny hyggas, vara: 
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17 slagskepp, 
10 stora kryssare och 
2V små kryssare. 

Beträffande krigsbere<lslmpon är föreskri [vet: 

att ona l1älften aJ' slagflottall bihlur don aktiva slagr-lotta n, 
och den anJra hiil[toll roservslagr-loitan ; 

att samtliga fartyg tillhörande don aktiva slagfiottn.n oeh 
lmlfva antalet fartyg tillhörml<l o roservslagliottn.n ständ igt :okola 
vara i Ljänst; 

att on st::~ lm utom tjänst vanuH io fartyg, tillhörande rcsorv
slagfiottan, kunna rustas för att under kortare tid deltaga i 
manövrer . 

Boträifando porsonalun gäller, att underoUicerure och man
skap vifl rnatrosdivisionorna, varfsdivisionerna och torpedafclc l
ningama skola finnas till Iöljnncle antal: 

a) fulltaliga besättningar för fartyg , t illllöraudo aktiva slag
flottan, för halfva antalet torpedbåtar, samt för skoHartyg o. el.; 

b) reducerade besättningar (bost{wnde för maskin personal 
af två tredjedelar och för öfrig personal af hälften af fulltali g 
bes~lLtning) för fartyg till!Jörando reservslagf-lottan samt för hall' va 
antalet torpedbåtar; 

c) on och ou half gång fulltaliga besättningar för i friiuJ
mando farvatten befintliga fartyg; 

el) erforderlig styrka tör tjiinstOll i lalld; samt 
o) såsom ersi:ittniugsporsonal i) proc. af hela personalbo

hofvot. 

Kostnaderna för gonomföranJe af det boslutade DoLtpro
grammot beräknas uppgå t ill ungot:är 1,162,000,000 mark för 
matori olon. När personalökningen blifvit genomförd , beritknas 
donna öka de årliga ordinari e utgittorna för fiottan mod om
krin g ] 00 millionor mark. 

Slagskeppon antagas vara tjänstdugliga under en tidsliingd 
af: 26 år, kryssame under 2U år . 

Rysslanil fullfölj er i clot stora hola llon nybyggnaclsplan, 
som antogs 1~\.JB . 
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Vid iug<'mgcn at år l !JOO behwuv sig under hyggnu.tl l'ör 
ryska flottans rtUmiug p[t 18 olika verksläder inom O<.; !t utom 
landet sammanlagdt: 

7 slagskepp, 
2 pansarkryssare, 
G l:a kl ass kryssare, 
2 2:a klass kryssare stunt 

-lo~) torpoclbåts!'örstöraro och l :a klass lorpodbåtar. 
Arven inom ::; märro stator arbeta ::; il"rigt på sjöförsvarets 

stärkande. 
Så har u n der året framlagts el t ny L t holliind0kt fl ott pro

gram , enl igt h vilket flottan skull e beslå ar: 
l l stöno pansarbåtar, 

:3 monitorer, 
7 kryssare, 

21 större torpedbåtar, 
12 smilrro torpedbåtar od1 
1-! kanonbåtar, 

till ott sammanlagd t vänlo ar l l 2 million or kronor. 
Med afdrag af värdet på re<la11 heJiutliga ollor under 

byggnad varande fartyg orl"orc1rns för prognlmnHots genom [ö
rand o ou summa a[ 63 millionor kronor. Regeringen förosl[tr , 
att denna summa förrleJas ]J<'t en tid a[ 10 år , me<l (i,300,000 
kronor om året. 

För att sedormera vidmakthålla llottaH vid donna styrka , 
då torpedbåtames tjänstetid rtUmas till J 6 tu· och öfriga far
tygs till 20 år, anses ett årli gt nybyggnadsanslag ar (i millio
nor kronor vara bohöfligt. 

Krigshändel ser. 

Södm A(rika. 

Under året har en botycllig engelsk sjöstyrka varit sam
mandragen i farvattnen i närhoten af clou syclclfrikanska krigs
skådeplatsen. 
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Eburu ti ll följd ut :-;akens natur kriget mot 'l'ransvaal 
ool1 Oranjohistaten utoslutan(l o varit ott landtkrig, må dock 
den engelska flottans inverkan Jlå kri o·ots uto·åno- icke under-

"' b b 

skattas. l~n(la:-;t tack vare siu miiktiga fiotta, har Iflnglancl 
kunnat utan Jrämman<lc inl Jlamlning uppgöra sitt mollanhat
vunclo nJOtl <le bada boenopublikerna och IJostämdt afbujn med
lin g från främmum1e makter, hvilkon i annat fall sLlkcrli<,.cn b 

oj utoblifvit. 
}'lottan liar ii,[yon upprätthållit blockall ar vissa kuststräc

kor, veh <lot engelska sjöfolket har m od utmärkelse deltagit i 
striderna till bntls. 

Detta krig ktr nödviln<liggjort sjötransporter, l1vilka, moll 
l1 änsyn tagen till förbimlelselinions lä ngd och mängelen af 
transporteralle trupper jämte materiel m. m., sakna motstycke 
i his torien. Transportema hul'va likvill försiggått utan nämn
värda rubbningar i sjöfarten, ett kraftprof, som ingen annan 
nation f. n. vore i ståucl utL utföra, onJast genom anlitande af 
dc hjiilpkällor, som dess ogen han<lelsflotta m·bjudor. 

Kina. 

Om de ganska stora militära O[Jemtionor, hvilka utEörts i 
närlJOten af Kiuas lmfvudsta<1 är icke här platsen att ro(logöra 
i annat än hvacl rör företag rnot kustbofästningar och såclaua 
operationor till lands, som lm[vudsakligen utförts af fartygen::; 
porson al. 

~led anledning af don i Ki.na uppkomna s. k. boxare
rörelsen, lwilkon botade att tnga allt större dimeusionor, hade 
i Maj mö,nad l \JOO på sän(lobuclcns bogäran on boty(bndc in
ternationell sjöstyrka bli[vit sammandragon utanför PeilwJlodens 
mynning, för att utöfva sådant tryck på don kinesiska rege
ringen, att denna skulle förm å sig att återställa ordningen i 
landet och lämna europooma nödigt skyclcl. 

Då stämningen i land et började lJlifva si\, pass hotande, 
att sändebudon oj längro voro i säkerhet, afsändes från eska-
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dorn i ::;lutet af l\laj -tf>O man till legationeru as i Peking skydd; 

samtidigt härmod aEsändes ett detachement till Tient:;inlör att 

skyelda därvarand e onropeer oeb för att försäkra sig om donna 

plats, h vilken i händelse af frn1nryekning I not P ekin g vo re ~Il 

svnnerlio·en s tor vikt. 
•' b 

Ilära[ synes att man ~Lnnn ieke anade, ti ll l1 vilkon grad 

don främlingsfi entliga rörel sen i Kina skulle ko m11 m att griptt 

omkring sig, ty i annat fall kan al'sändand ot af llossa svaga 

afdelningar knappast försvaras. 

Kort eHoråt bosatte boxarn a hålla do till Peking lcdawle 

järnvägarna. 

På sändebudons energiska föreställningar utsändes nu sent 

Otusider regnliera kines iska trupper för ntt n uclslå rörelsun; r lo 

återkallade::; dock snart p [t grund al· ott alltför energiskt in

gripande. 
Den internationella eskadern vid Peihomynningen hade 

emellertid under hand förstärkts, oeh bos to< l i med Iot af .Juu i 

al' fö ljande fartyg: 

England 2 2 2 

l i'ran kriko . 
•) 

u 

Ttalien . . ......... . ... ...... .. .. 

Japan 
N ordamorika 

Rysslan<l ....... .. . 3 

Tyskland i) 

Östoniko . .. .. .. .. . . . . l 

l 

l 

l 
2 
3 
1 

2 

2 

--~-----4--~--~·--~~--·~--
Summa 5 20 lO 

Fartygen lågo utanför flo<lmyn ningen mod unrlantag nr 
kanonbåtarna: Algcrino (engelsk), L ion (l'mnsk), .tHngo (japan::;k), 
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Bohr, Giljnk och Korejot" (I'yt-;lm) samt lltis (tysk), hvilkn.s 

r inga cljupgåondo moJgirvit d om att viJ högt vatten passon1 

0 11 långt utan[ör mynningen befintlig bank och inlöpa i fiode11. 

Ahlste beLi.]ha[varu var engelske viceaminden Sey mour. 

ln[ör (lon betänkliga utvecklingen af händelserna började 

det omoll crticl blil'va tyc1 li gt , att legationerna mod sina svaga 

skydelsvakter sviif va<lo i stor fam, samt att on stark expedition 

skyndsamt måste nfgit lör att förstärka sky(ldsvaktorna, ollor i 

nörll'all berc<lrt i Peking varande europcor tryggMlt återtåg till 

kusten . 
r hast onlnados förberodelsomn för undsättningscxpocli

tionon , hvilk on samman::;attos af kontingenter från samtliga do 

virl Peihofloclon reprosontorado friimmande mnkterna, till ett 

snmmanlagclt antal af 2,100 nmn, hvarnl' nära hälften engels

män. 
Amiral Seymour ötvortog sj äH bofälot öfvor expeditionen. 

Don 1 O J uni antritclcle donna på fem bantåg fänlen från 'l'icni

Rlll t ill Peking. 
Det var förvisso ett lika orig inellt som vågaclt företag, 

att på cloita sätt l'änlas fram liksom umler djupn sto fred . Ingen 

känd e 11 ågot om ,Flrnvägens tillstånd, oj häller om, huruvida 

kinesiska röfvarhancl eller regnliera trupper i större antal bo

funno sig i närheten. 1\Jen man visste, ntt logationer·nn voro 

i bebof ar snar und sättning, om denna oj skulle komma för 

sent, samt att nJ::;tånd et till Peking (omkring 110 km.) jämte 

torrängen s boskattenhot gjonlo ett l'ramträngnnde på landsvä

gen omöjligt för on så ringa ::;t yrka , clärCf·t fienden fin ge tid 

a tt samla sig och viLltaga försvarsåtgärder. 

Framgången af företaget berod elo således lmfvudsakligon 

ar J on skyn<lsamhet, med hvilken elen sa mma utfördes . 

Till Yang-th sun g ick allt väl , mon där befanns jämvägon 

vnm skadad, dock ej värre, än att den snart reparemcles. 

Don 12 Juni uppnåddes Langfnng, clär järnvitgen vnr 

skadad till sådan om[attniug, att fi m·a dagar orfonlrades för 

rGparution . Umlor det donna pågick fmmträngcle avantgnnloL 

lll1d cr stiLwli ga strillur med boxarna ända till Arting. 
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llär befanns det, att vidare fram trängande t iH Peking på 
järnvi:igen var outförbart, enär <lonna var fullstälHligt förstörd. 
Amiral Seymour boslöt <lärför don Hi att gå tillbaka till Y ang
thsun och därifrån söka uppnå l'eking genom att följa Poiho
floden för att på donna transportom sina förråd. 

Återtåget från Arting skod<le oj ntan hinnbura förh1Rtor, 
då kineserna, hvarihlaud äfven för första gången visade sig 
kojserl iga trupper, gjorde flora häftiga anfall på clo förbundna. 

Vid återkomston till Yang-thsun gjonlos don lodsamma 
upptäckten, att järnvägen till Tientsin blifvit förstörd, )war
igenom förbindelson mod sag<la stad faktiskt var afsknren. 
Detta var desto betänkligare, som provianttillgängen var knapp. 

Vid sådant förhållanrle fttorstod enelast att söka längs 
fl oden draga sig tillbaka till 'J'iontsin. Efter ständiga strider 
uppnåddos <lon 22 don befästa och mod stora förrådor försedda 
arsenalon vid Sigu, h vilken togs mod storm. Här befäste man 
sig sarnt sände bu(l till 'r iontsin efter undsättning. Kinesernas 
försök att åtnrtaga arsenalen blofvo alla afslagna. 

Förlusterna hade hittills belöpt sig till 62 <löda och 228 
sårall c. 

Dc u tanFör Poihomynningen Yaran<lc amiralerna ha<lo emel
lertid under ti<lcn cl"ter den Seymonrska expc<litionons aftå.gamlc 
kommi t till visshet om, att kineserna>; kr igsrörelser voro vitla 
mera omfattallllc, än hva<l man Jörut antagit. Man fick vota, 
att regnliera kinesiska trnpper till stort antal närmade sig 
Ticntsin frän olika hål l och llotmle att a[skära återtåget till 
kusten såväl för amiral Seymour:> kolonn som för elen i 'l'ients in 
l"örlag<la styrkan. Den 13.Jnni arskars Jörbillllclsen med 'rient
sin; <len 15 förmärkte man, att 'l'akuforton vi el l'eihoflodcns 
mynuing börja< le sättas i försvarstillståull ouh atL minor i ngs
arbctcn fö rehades i flodmynningen. 

Det gäll<le n n att rädda de lan<lsatta tmppcrna tiCvensom 
stadon 'l'ientsin, h mrs förlust skulle varit ett mycket svi\.rt slag. 

Amiralerna. liito genom båtar kapa minkablarna samt bc
gänlo ar gm·emiil'l'll, att trnppl"iirrl.Yttninganta skulle upphöra 

m. m. Svaret härpå Iörblof otillfredsställaiHle, hvarpå den lG, 
efter krigsråd på ryska pansarkryssaron Hossia, ett ultimatum 
tillsWll<les kommon<lantcn på 'J'akufortcn mod begäran, att for
ten skulle före midnatt öfvcrlämnas till de alli erade, hvilka i 
annat rall komme att öppna ol<l kl. 2 f. m . 

Tillika landRattes ett Llotachemcnt af 1,200 man söder 
om 'rong-koo. 

Enär afståmlet från <lo utanför barren ankrade fartygen 
var för stort för att mo<lgifva dessa fartyg att beskjuta for
ton, Yoro do förbnn<lna hänvi sa<lo till att tysta fortens old med 
<let svaga artilleriet på kanonbåtarna innanför barren. 

Medyotcn om fortons oåtkomlighet från dc stora farty
gen oc;h förmodligen i tanke, att det oj skulle vftlla stor svå
righet att bekämpa kanonbåtarna, bovänligatle elen kinesiske 
kommendanten nyssnämnda ultimatum intet svar , samt beslöt 
klokt nog att före utgången af <len mcdgifna fristen, sjäU öf
verraskall<lo, öppna old mot fart.\·gen . 

]!'ortens sammanlagda bestyckning - ett stort antal mo
derna kanonor af intill 17 Cm. kal iber - var också Vi<la öf
verlägscn kanonbåtarnas; men det i.iT att märka, att cmlast ett 
fåtal a[ kanonerna km H [o riktas mot do innanför forten i flo
< lon ligganLle kanonbåtarna. 

Ombord å ryska kanonbåten Bobr, lwars chef , kapten 
Dobrowolski , var äldste cheE å fartygen inne i floden, upp
gjordes Llon l li Juni stridsplan 1"\ir tortons beskjutning. 

Det hoslöts härvi<l : 
att fart~· gen senast kl. 4 f. m. skull e haha i n tagit s ma 

platser; 
att chlon först sknlle koncentreras mot N. V. fortet och, 

när detta yar tystallt, mot norrlfortet sarnt sist mot sydfortet; 
äfvcnsom 

att på ö[\'ercnskommcn signal, se<lnn N. Y. fortet tystats, 
landstigningstruppen skulle sättn sig i bosittn iug aJ <letsam ma. 

N attcn den 1 (j-17 var klar me <l månskon; det Ya r <louk 
icke ljust nog för att forton sknllc tydligt rrallltriLda. 

1(. 1. l 1·. m. öppnade ki11cserna plötsligt okkll. 
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Kanonbåtarna lätta<lc så snart som möjligt och intop;o 
sma platser enligt stri<lsplancn på 1,100 a 1,800 moters aJstånll 
från N. V. fortet samt besvarade elden. 

Kl. -+,45 var elden från detta r ort tystad, och kl. n, l'> be
Rattas !"ortet af landstigni1 Jgc-: truppon. Vi<l samma tid fwgado 
fartygen utät för att beskjuta <l o norra och sö<lra forten. Dot 
W r ra var snurt bragt till tystna< l och storma<los tliirpå, h var·· 
ol"tor <less artilleri riktmles mot <lot sö<lm for tet, lwarr; ol<l forL
for mod oFörminskad häfti ghet. 

,,l. 7 upphönlo äfvon ol<lon rrån detta fort, <lot hosattof-l 
utan motståntl, och mo<l <loss artilleri boskötos so<lan r;tnuHl
battori ot och det s_ V. fortet, llYilka Lfvla snart utrym<lcs a r 
sina försYarare. 

Segern hacle kostat <le förbun<lna kanonbåtarna samman
lagdt 2G döda och 104 såm<l.c. 

Under striden hade särslöhit elden från fartygens lätta 
ss. artilleri visat sig vara af stor verkan och upprepallo gånger 
jagat fortens kanonbetjäningar från kanonerna. 

Den lyckliga utgången af striden måste i. första hand 
ti) Jskri f vas ohannätntHla förhålbJHle, att fortens hu.fvudsakliga 
artilleri kumle riktas mHlast utåt flodmynningen och oj mot 
<lo innanJur liggamlo fartygen, hva<lan dessa emlast bloh·o bo
skjutna mod ett fåtal, i n,llmänhot liittn.ro pjeser. 

AJ'venlcdes lärer hn,fva UJHler dc första timmarna hi<lra
~i t till r i ng a träffprocont från fortons kanonor de11 omständig
heten, att <lessa blitvit förcgåcn<lo kväll vid högt vatten inrik
tmle mot fart.'·gen , moll att l:\gt vatten rådde, <lå stri<lon bör
ja<lc, hmdö r projektilerna i allmänhet gingo för högt. EJ'tor 
lm1Hl son1 <lct <lagades, hlof emellertid fortons eld säkrare , och 
flora af kanonbåtarna ledo bot,v<lliga skn<lor. 

Värst utsatt var Uiljnk, hmrs skallar Yoro af följnndo 
beskaffenhet. 

I början af stri<lon genomslog en granat masten; af skärf
vorna döclacles ollor sårades sY[I,rt l ol' li ccr, l umlcrol'f·icor ocl1 
~ 1\1[!,11 . 

]<~11 svår granat krovorark i en tOJn kolbox; vid ex p lo-

~ ' flt. V;.f", •.. d 

- ---.:~. 

' 

Tic1skrift i Sj<'i-.rasmtårt Git är g 1901. fT..-lL S1 ab .T. i t. A11.st. 
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sionen förstöreles bland annat båda stora ångrören, hvarjän1to 
hela elektriska belysningen blof obrukbar; 2 man clöclados od1 
6 sårades. 

En granat genomslog siclan en llaU meter under vattmJ
linion . Vid krevaden genomslogs det vattentäta skottet till 
främre 76 mm. ammunitionsdurken, hvarvicl ett hundratal pa
troner bragtes till explosion. Vid donna explosion bortslotos 
däcken ofvanför durken, och eldsvåda utbröt på mellandäck, 
hvarji:i.mte 5 man dödarles smnt. 1 officer och 38 man sårmlos. 
Dot genom läckan instr ömmande vattnet spred sig i tre afdol
ningar och fyllde äfven 12 cm. ammunitionsclurkon. Trots 
det att ångpumparne voro obrukbara, lyckades man efter en 
kvarts timmes arbete blifva herre öfver elden. En plåt fästes 
sodan utanför läckan, hvarefter man genom ständigt pumpande 
med handkraft kunde hålla fartyget någorlunda läns. 

En kinesisk kryssare och 4 torpeclbåtsförstöraro, hvilka 
bcfunno sig i Poihoflotlen, gftfvo sig utan motsttln<l till do för
bundna; engelsmän, fransmän, ryssar och tyskar erhöllo h var 
sitt af de senare fartygen. 

Den 20 .T uni afgick fr[m 'l'akn on undsättningskolonn t.ill 
T'iontsin och inträfbdo därstädes efter åtskilliga förluster <len 
23 samt undsatte don ganska hånlt ammtta garnisonen. Don 
26 umlsattes amiral Soymours i Sigu instilngtla "tyrka, lt m l·
ofter arsenalen förstördes och öfvorgafs. 

Oaktwlt förstärkningen efter hand inträffa<lo, var dod;;: 
ställningen i 'riontsin långt ifrån lysande, och man var i utir
jan af Juli allvarligt betänkt att uppgifva staden. 

Dou vidare utvccklingeu af detta krig, ankomston af lH:

tydliga förstärkningar, tack vare hvilka 'riontsin kmHle hållas 
oclt don 4 Augusti marschen till Peking anträdas, stormningen 
af Peking den li'J Augusti, samtliga truppernas ställuncle nndor 
fältmarskalkon grefvo W altlorseos befäl, h varigenom enhetlig
het vanns i loclningon, samt do lliirpft följande händelserna, 
kunna icke anses falla inom r:cmon af donna f1rsberiittclse, då 
oskallrarnes däri lloltagam1o personal blott ntgjorrlo ett ringa 
fåtal af <lon opororalH lo st~Tkan. 

:n 
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bon kinesiska rtottan, obetydlig till numerären samt illa 
bemannad och utrustad, har ej spolat någon som hälst roll 
i detta märkvärdiga krig mot en del af midtcns rike. 

Stockhohn i Mars 1001 
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Vattendjupets inverkan vid höga farter. 

A L t vatten d ju pet v irl fartprof har on v1ss betydelse, är 
seelan längro tillbaka kändt, mon att denna inverkan är så 
pass stor, som af det följande framgår, torde vara öfverraskancle. 

I samband mod profbränning af amerikanska stenkol å 
torpedkryssaren »Clas O ggla » under sistliclno April m åuad 
hafva farter tagits genom gång fram och tillbaka på de utan
för Uarlskrona i hvarandras fortsättning belägna clistansernn 
TraslwJla ud<lo~Liinsman om l minut och Länsman- Gasta
skär om 1/ 2 minut. 

Djupet på don förra elistanson växlar mellan 11,75 och 
l 4,50 meter och på den senare mellan 13,o och 16,0 meter. 

Vattendjupet på elistansen Dyngkobben--Trulsöron i Stock
holms skärgård om cirka 3 minuter, där torpedkryssaren gjor
de profturer i Novomber och Decomber förra året, är minst 34 
och högst l 07 meter. 

Torpedkryssarons medeldjupgående har vid samtliga prof
turer varit m1gofär detsamma, eller 2,8 meter, h varemot fartygs
bottens förorening under 5 månader, om ock vintertid, oj all
deles får lämnas ur räkningen. 

I följande tabell sammanföras resultaten: 

Fart i knop på elistansen i 
Indikcr:ul 

l 

Carlskrona, Stockholms om 
hästkraft skilrgård l r;,-minut l-minut 

401 10,30 - 10,23 
G75 12,35 - 12,2'1 

1,545 16,15 - 15,43 

il,fiRO Hl,r;R lS,on Hi,n~ 

Förlust i 
knop. 

0,07 

0,11 
0,72 

{
1,4n 
2,co 
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Särskildt bör märkas, att resultaten från ofvan Legagna

do högsta fart erhållits under on dubbellöpning öfver båda 

Carlskrona-distansorna i omedelbar följd efter bvarandra, d. v. s. 

fartyget togs först öfvcr l-minu ts distansen, så öfvcr 1/ 2-minnts 

ena v ~igen och därefter andra vägen först öfver 1
/ 2-minuts di

stansen och sedan öfver l -minuts distansen - allt var sålunda 

härvidtag enahanda utom vattendjupet -- och medeltalet på 

den längre och grunrlare milen blof 16,8H knop mot 18,09 på 

elen kortare och djupare. 

Vid fartprof med samma torpedkryssare på den djupa 

distansen i Stockholms skärgård och på den grundnrc i Carls

krona förloras sålunda i Carlskrona vid 10 a 12 knops fart 

omkring 1
/ 10 knop, vid 16 knops fart omkring 3/ 4 knop och 

vid FJ 1/ 2 knops fart icke mindre än omkring 21/ 2 lcno11, under 

det att förlusten på don djupare distansen i Garbkrona vid 

sistnämnda fart inskränker sig till omkring 11/ 2 knop. 

l. E-m. 
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Den senaste förbättringen vid tOI·ped
tillverkningen. 

Oukta<lt VI ännu ej inom landet tillverka torpc<ler, är det 

ett svenskt bolag, som kan tillskritva sig äran af att åstadkom

ma ett nytt nppslag i torpccltillvorkniugen. 

På grund a{ förfrågan och beställning från f-lottan har 

nämli go n » S vonska stfdprcssn i ngs-aktiebolaget Olofström » sodan 

ett par [n· till baka exporimon tomt med att pressa exerciskonor 

till torpeder. 

Enär stålskalet skulle bafva en godstjocklek af 3 mm. 

och en längel af åncla till J ,02 meter, visade det sig, att benut

liga maskiner oj ägde nog styrka och presslängcl, men sedan 

nya, kraftigare och större maskiner blifvit auskaffacle, ba[va för

söken gynnats med så goda resultat, att en stor leveruns af 

koner redan bli tvi t för flottan fullgjonl samt att en am1ra love

rans skall i början af April besiktigas. 

Hitintill s ha laclclningskoner, bomliga rum och akterkonor 

bli[vit framställda af plåtar, som bockats efter önskade formen 

och sedan blifYit boplödda och sluttormnde. 

Såväl stritls- som exerciskonerna till de moderna torpe

dcrna göras nu bot.v<lligt trubbigare i sin främre del, och i 

samma mån har tillverkning enligt äldre metoden försvårats, 

uneler det att till verkningen mo(1elst pressning blir lättare ju 

mera afrundade konerna äro. 

. 'l'il~ följd a[ do svårigheter, som sålunda visade sig vid 

t1llver:knmgen, hade torpedfabrikanten Whitoheacl förgäfvcs vändt 

s1g tlll åtskilliga europeiska finnor för att erhålla pressade 

konor. 
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Uppmärksam på att svenska flottan gjort beställning hos 

Olofström satte Whitehoad sig i förbindelse med bolaget, som 

nu äfven levererar till torpedfabriken i Fiume. 
Sednn sålunda försöken att pressa konor lyckats, och nö

diga maskiner blifvit anskaffade, har Svenska stålpressnings

aktiebolaget Olofström sett sig i stånd att upptaga tillverknin

gen i större skala, och har bolaget nu utsändt ett på engelska 

och franska språken affattadt cirkulär , hvilkct blifvit tillställdt 

alla sjöfarande nationer och torped [abrikauter. 
Försra sidan af cirkuläret visar oli ka formor och längeler 

af ladclningskoner, hem liga rum och akterkonor tillhörande tor

peder från 35 cm. X 4,57 m. till 45 cm. X 5 m. samt prisupp

gifter för dessa olika tlelar, däribland äfven för exerciskoner 

af stål och stridskoner af fosforbrous, hvaraf framgår, såsom 

äfvon i cirkuläret angifves, att : 
>> A ny si z e and shape can bo made". 
Utom det att tillverkningen ställer sig billigare, vm nas 

mellolst pressning af Je olika parti ema följal1ll e förd elar: 

l) Tillverkningen af torpollen stiLl ler sig lättare ; 
2) 'l'orpmlon blir starkare; 
3) 'J'orpeden blir hållbarare; 
-1-) Torpedskalet l>lir absoluL lurt- och vattentätt, och nå

gon läcka i skarf kan aldrig uppstå; 
5) l<~ n torped, hvars skal under oxerels ollor vi1l annat 

tillfäll e skadas, kan lilttarc repareras; 
U) t)jälfva for111 on af' kon er, hem liga rulll oe l1 aktorkonor 

kunua göras fullkomligt korrekta, livarigenom torpedens gång 

blir si.ikmro. 
På grund af a lla <lessa fördelar tonlo pressningsmetodon 

åsta<lkomma en omhvi.lllning i torpedtillvcrk11ingen, och ilr det 

ett nöj e att erfara, att svcnslc imlustri och företagsambot ås tad

kommit ett så lysa nde resultat, på samma gång 1len tidpunkt 

synes närma sig, lli1 Yi inom landet själfva tillverka vårt Le

hof af torpeder. 
R. 
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