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Årsberättelse i minväsende, 
sprängämnen för 

elektr·oteknik och 
190 l. 

Af l'iircd rn g:1n dcn, ]c(hmotrn A. Ilcli n. 

Elektroteknik. 

Den tryckta ställningen inom industrien i hch Eu ropa 
bar också gjort sig gHllando inom elektrotekniken. E n mäugd 
fabriker ha[va måst helt och hållet upphöra, och de, som varit 
nog kraftiga att trots de dåliga konj unkturerna fortsätta, hafva 
afskedat massor af arbetare samt ofta lämnat sina fabrikat till 
underpris för att icke behöfva afbryta sin verksamhet. Det är 
clerat tydli gt, att nyheterna inom facket h varken varit så många 
eller så betydande som under gynnsammare år. 

För den svenska elektroteknikens utveckling torde för
tjäna om nänwas, att det under det gångna året med kraft ar
betats på StocklJ olms nya elektricitetsverk vid Yärta-hamnon 
och att anbud under året infordrats på all för detsamma er
forderlig elektrisk rnateriel, lwarpå ej mindre än -!3 anbml 
inkomm o. Häraf är ännu blott afgjordt öfver maskinern a; do 
elektriska generatoroma skola levereras dels af Maschinonfal>rik 
Oerlikon i Schweiz, dels af Allmänna Svenska elektriska aktie
bolaget i V esterås. 

Oaktadt framstegen inom elektrotekniken under det gångna 
året varit jemförelsevis ol>otyd liga, äro dock några anmärk
ningsvärda sådana att anteckna. 

1'iclslc?-ift i Sjöviisendet. l G 
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Den nya Edison=ackumulatot·n. 

Denna på senare tid mycket omtalade ackumulator skil 

jer sig från do vanliga doruti, att elen negativa elektroden bu

står af jern och don positiva af nickclsuporoxicl. Eluktrolytcu 

är 20-procontig kalilut. Medelspänning vid urladdning är l , 1 

\-olt. 1\:apacitet pr kilogram är omkring 10 watt-timmar hos 

bly-ackumulatorn, deremot ungdär i30 l10s ,]en Edisonsk<l. 

;{ormala eJ'I'ekten är 8,8:2 watt pr kg. vid 31/ 2 timmars ur lall d

ning, men urlaLldning kan utan skada ske på l timme me<l 

en effekt af :!G,~n watt pr kg. totalvikt. 

!'lattorna hro af O,(il mm. tjockt sU\.lbleck med utskurna 

hål, 7() mm . höga och 13 mm. breda. I dest>a hål inpas,ns 

små lå1lor af pcrforeradt, förnickladt stålbleck, 0,075 rntu. tjoekt, 

och i lådorna inlägges den verksamma massan i form af bri

ketter. Den sii t;ammnnsatta pbttan pressas sedermera med 

ett tryck af 100 ton, b varigenom dc små lådonut fullständi gt 

fastklämmas. Den färdiga plattan är blott 2,5 mm. tjock. 

Den positiya massan består af en järnförening i fint fördelad! 

tillstånd, blandad med sin lika volym grafit, hvilkct senare 

dock icke deltager i den kemiska processen, blol.t ökar Jc,l

nings[örmågan hos pulvret. Den negativa massan utgöres af 

en nickelförening med ungefär lika volym grafit. Vid ladil

ningen bortgår syre från järnclektroden, hvarcmot nickelelek

troden upptager syre, då nickelsuperoxid bildas. Vid urla<ld

ningcn är förloppet motsatt. Elektrolyten deltager ej i den 

kemiska processen, hvnr.före blott eu obetydlig mängd der<lf 

hehöl'vcs , blott 14 procent a[ bola ackumulatorns vikt. Den 

verksamma massan faller ej ut. Man kan utan skada full

ständigt urladda on siiclan ackumulator, ä[v8nså uttaga ]Jlat

torna och åter insiitta dem, iinnu efter on hel veckas förlopp. 

Priset torde, enligt Edisons ogen åsikt, icke stiilla sig högre 

än för en bly-ackumulator med samma kap<teitct. 
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Elektrisk drift af jernvägar och spårvägar. 

S\-crige har under 1001 fått siu andra elektriska spårväg 

(på . Södermalm i Stockholm), seelan Djursholmsbanan läng~ 

vant den enda spårväg, i egentlig bemärkelse i landet. mecl 

elektrisk drifkrnft. För verkliga ;jurnvägars tra.(ikeraude med 

elektrisk energi har i utlaJJdet arbetats, så hafva t . ex:. om

fattand e försök gjorts på linien Bcrlin-Zossen, hYillm hittills, 

för såvidt resultaten blifyit bekantgjorda, utfallit till stor be

låtenhet. I 8 \-erige har ett stort steg tagits framåt för att 

särsk ildt för jcmvägarna begagna den energi, som finnes i 

yåra vattenfall, i det att en kommitte i utlandet förota(l'it vidt

omfattande studier öfver vattenfnUens användning och äfven a[

gifvit berättelse däröfver. 

Inom belysningstekniken 

äro det förf-lutna årets framsteg icke afsevärda, dock torde 

några enskildheter förtjäna omnämnas. Den i förra ,årsbc~rät

telsen ~ korthot omuämnda Nernst-lampau, hvars princip upp

fanns för ungefär 4 år sedan af professor N ernst i Göttingen, 

har under 1901 efter många försök utkornmit i marknaden. 

?lödtråden är en liten .;taf af oxiderna af dc s. k. sällsynta 

J~rdme tallerna, h vilka oxider i kull t tillstånd äro mycket då

bga ledare, men vid hög temperatur leda elektriciteten till

rä~kli~t för att strömmen skall kunna med vanlig belysnings

spanmng genomgå dem, ehuru motståndet är tillriickli ot stort 

för att hålla dem i stark hvitglödning. Allgemeine Elektrici

täts-Gcsellschaft i Berlin, som ö[vertagit patentet, har li.ingc 

arbetat på en användbar metod för antändning af dessa lam

por, bvilken till en början måste göras med en t~indstioka 

ll1en i sådant skick var det omöjligt utsända lamporna i mark~ 
n~den, allmänheten vill icke t~inda elektriska lampor med tänd

~ bekor, och en automatiskt vcrkalHle elektrisk tändapparat var 

Icke lätt funnen. Emellertid har bolaget nu utsändt prospoU 

Uled prisuppgifter. 
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Dö, el en lysande lilla starven har en mycket hög tcm pt•
ratur och utsänder ett starkt J j u s, så om girves den med en 
vanligen matts1ipad glasglob, som gör ljuset mera behagligt, 
men å andra sidan absorberar en icke obetytllig del deraf. l 
lampans sockel finnes en liten elektromagnet, som automati skt 

Fig. l . 

urkopplar den för stafvens uppvärmning 
nödväneliga trådspiralcn, som omgifvcr 
lysstnfven, sedan den scnme blirvit til l
räckligt uppvärmd för att lel]a den clck
tri slm strömmen. Själfva brännaren med 
tillhörande porsliusskifva kan uttagas ge
nom att lossa den skruf, som förbinder 
c med c1 ((ig. 1), hvarjnmte en förväx
ling vid insättning af ny brännare und
vikes därigenom att röret a pnssrtr ti ll 
stafvcn a1 och röret b1 till statven b. Man 
behöfver således, när lampan är »utbränd , 
icke an skaffa en ny lampa, utan blot.t 
en ny brännare, hvilkens pris för de me
delstora lamporna är 2 mark, under det 
att lamporna kosta 12 a 15 mark. 

E n!i at bolaaets cirkulär skulle en 
b b 

100 watt-lampa efter Ncrnst-typcn gifv rt 
en lju sstyrka ar G5 .Hefncrenheter, under 
det att den med vanliga glödlampor skulle 
blifva 32 sftdana enheter. Emellertid 
hafva dc vid Chalmerska institutets ma · 
terialprofningsanstalt företagna mätnin
garna vi sat, att Nemst-lamvans företräde 
framför de vanliga glödlamvarna i detta 
hänseende ingalunda är så stort, då man 
i hvarje fall tager hänsyn till medelljus
styrkan i rymden. Dessutom hafva de 
visat, att Nemst-lampans ljuss tyrka vic1n 
hastio·are aftrwer än den vanli2:a glöd-o b ~ 
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lampans, Inrartill kommer, att det i allmiinhct tlröj cr mi nst 
en !mlf minut o[ter sedan lampau inkopplats, innan hon bör

jar br inna. 
l sa mmrtnhang med den mycket omtalade N ernst-lampan 

torde det vara lämpligt omnämna en annan såda n , nämli gen 
den af D:r Auer von 1Yeisbacl~ uppfunna Osmiu11l·lr,Lmpan. Os
miu m är on sällsynt met:\11 , besläktad med platina , men me(l 
högre smältpunkt, lwarföre en tråd a t osmium kan bringas 
till en högre temparatur än en sådan rtf platina, som först au
vändes i vanliga glödlampor. Svårigheten har bittill s bestått 
i att fmm ställa, en tråd af osmium, men detta har nu lyckats. 
Då osmium har betydligt mindre motstånd än kol, ägna sig 
isynnerhet osmiumlamporna för låg spänning och förLr nka 
mindre ström än vanliga glödlampor. I afseemle på cletta slag 
af elektriska lam por torde man lika som för N ernst-lampan 
böra afvakta den praktiska erfarenhotens dom. 

I frå.ga om elektriska båglam por finnas också nyheter. 
Hed an i J u ni HlOO beskrefs aE professor We!lding i Berlin en 
af Brerner uppfunnen båglampa, som oftcr åtskilliga förbätt
ringar för hvnrje ljusenhet förbrukar blott 1

/ 3 till en 1/ 5 af 
den energi, som en vanlig båglampa förbrukar. Detta ås tad
kom mes därigenom, att kolen indränkas med en lösning af 
någon kalcium- eller magnesiumförening, hvarjemte kolens 
ställni ng till hvarandra är något olika mot i vanliga båglam
por. Utom den ringare energiförbrukningen skola de Bremer
ska båglamporna hafva den förd elen, att den blåvioletta färg
ton en i vanliga båglampor icke finnes. Kolförbrukningen Lir 
icke större än i de vanliga båglamporna. 

Ett engelskt fartyg »Discovery», som på eftersommaren 
1901 afgi ck ti ll de södra polartrakterna, var förseclt. med ett 
täml igen ovanligt maskineri för elektrisk belysning så\·äl om
bord som i land på kortare a l'ståncl från fartyget. Till drif
kraft skull e vinelen begagnas, et t system, som också anviintlts 
af N ansen på »Fram, . Drifkraften bestod af en vindmotor, 
der vinghjulet hade en diameter af ungefär 6 meter, och på 
dess axel voro kopplade två dynamomaskiner1 af hvillm den 
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ena hade en effekt af 1 ,25 kilowatt viu 50 volt, den andra ] 

kilowatt vid 40 volt, båda kopplade i serie med hvarandra. 

I bådas elektromagnetlindning fanns ett automatiskt verkandr 

regleringsmotstånd, medelst h vi l k et spänningen skulle hållas 

kon stant viu varierande hastighet hos motorn, så att den se. 

nare kunde variera från 500 till 2,000 hvarf i minuten utan 

att spänningen märkbart ändrades. Skall belysn ing anbringtts 

på land i fartygets närhet, ledes en kabel från kontaktställen 

på fartyget till den önskalie platsen. Om Yindons hastighet 

är 24 kilometer i timmen, gifve r vindmotorn 3 häs tkrafter . 

Ehuru icke egentligen höraude till bclysningstekuiken, 

mon sammanhöraJl("le med denna, tord e också böra nämnas 

de försök, som under det gångna året gjorts öfver den lj u· 

dande och till och med talande ljusbågen . Att denna und er 

vissa omstäudigheter åstadkommer ett pipande eller susan<l t' 

l j ud, är en jämförelsevis gammal iakttagelse, men dessa ljud 

hafva under sista ticlon kunnat göras mera »artikulerade» , sh 

att ljusbågen verkligen kan tjäna som telefon. Försök i denna 

riktning bafva hufvudsakligcn gjort.s af professor Simon i Er

langen, hYilka visa, att ljuden bero på, att vid hvt=trj e förändring 

i strömstyrka uppvärmning aE de ljusbågen närmaste luftlagren 

gestaltar sig olika , hvari genom motsvarande svän gnin gar upp

stå, som gifva npphof till ett ljud. Det enklaste sättet att 

uppYäeka dessa svängniugar består deruti att i serie med ljus· 

bågen inkoppla don ena ledningen af en transformator, lwnr~ 

andm lodning står i förbindelse meJ en mikrofon och motsnv 

rande batteri. När ett ljud alstras i mikrofoneu, uppstå för 

iin<lringar i ljusbågens strömstyrka, hvaraf ett motsvarande 

ljnd alstras. .l\Ied tillhjäl!J af en fotofon af selen kan syste

met utvecklas till ett slags »telefonering utan tråd >>. 

Telegraferingen utan tråd 

eller, s<\som det lämpligare bör kallas, gnisttelegraferingen h n r 

under det gångna året allt mera utveckla ts enligt olika system 

i olika länder, principen har dock förblifvit densamma, arbe-
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tet har hufvudsakli gen afsett att kunna allt mera öka afst.fm

clen. En särskild anYänclning har detta system fått genom, 

såsom det vill synas, ganska lyckade försök att clermml styra 

torpeder, antingen från land eller från ett fartyg i närheten. 

Ett sådant försök har gjorts i E ngland enligt en af Cecil Vari

cas uppfunnen metoll. Principen härvid är så go<1t som fullstän

digt den ursprungliga Marconiska med små förändringar för än

damålet. l\[ottngningsapparaton, som befinner sig på torpeden, 

är på ett såda n t s~itt förhunden med rodret, att detta står still a, 

när koherem unrler lika långa tider påverbts och icke pf'wcr

kas af elektriska vfl.gor. Om <lärcmot de tirler den påverkas 

äro längro än do, under hvilka den icke pftYerkas, vritler sig 

rodret åt ena hållet, i motsatt fall åt det andra hållet, allti(l 

desto rncra jn större ti<lsskillnadcn är. F0r att åsta(lkomma 

dessa afbrott med lika eller olika långa tidsin tenall är på afsäml

ningsnpparatcn inkopplad en cylinder, som med tillhjiilp a[ 

ett urverk Yri(ler sig med likformi g hastighet. Donna cylin

der är gjorcl af ett Llåli gt leclanrle ämne och försocl(l med en 

metallbckläLlnnd, som vid dess ena änrle går rumlt om hela 

b cylinuern, men är utskuren i tun

gor (fig. 2). Den ena kontakten, a, 

från afRiindningsn pparaton, h vilar 

hela ticlon på cylimlerns nwtallbo

klilLlna<l , den andra, b, är r0rlig p1t 

en med ;-of försedd skruL Ligger 

denna kontakt Yid den Llcl ai cylin-

, a tlcrn, c, der metalltungornas hredtl 

Fig. 2. är lika med mellanrummens, så står 

följ aktligen ro(lrct stilla, men om skrufven medelst vehcn ni

des så att b kommer på ena eller andra siclan om mcdcllinicn 

c, så vriLlos rodret åt ena eller andra hållet, och torpeden kan 

styras utan att någon dirokt förbindelse finn es. Afyen till do 

Marconiskn vertikala trådarna , som uppfånga oterv[1.gorna och 

föra dem till mottagningsapparatcn , finnes här en motsY~wig· 

het, i det att den uneler vattenytan betlntliga torpetlen Lir för

sedd med en metalltråd, Y id h vars amlra ände är fästt=tclt ett 
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slags tlöte af metall, som simmar på vattenytan och upptagt>r 

de elektriska vågoma. 
Det framsteg på detta område, som kansko mest låti t 

tala om sig, är likväl det nyligen bekantgjorda system, som 

uppfunnits i England af en svensk ingeniör Orling och on en

gelsk Armstrong, hvaraf systemet blifvit kallaclt »Armorl» . 

Här har kohorern blifvit ersatt med on på helt andra priu c·i

por beroende apparat, som säges vara vida känsligare. Den 

grnndar sig på ett sodan 1873 genom Lippmann bekant fono

mon, att elen s. k. kapillaritetskonstanten vid on beröringsyta 

mollan kvicksilfvor och utspädel svafvolsym i ett glasrör än

urar sig mod vätskornas elektriska potential; härigenom fö r

ändras beröringsytans form och dess läge i ett fint rör. Pä 

denna princip grundar sig en af Lippmann konstruerad olek

trometer. Den Orling-Annstrongska apparaten förekommer 

i flora former, hvaraf ett par här nedan må beskrifvas. 

I fig. 3 är f ett häfvareformadt rör, som fasthålles af ott 

stöd g och går mellan kärlet a med kvicksilfver och kärlet b 

rned svafvelsyra samt på botten något kvicksilfver. Atvon 

röret f innehåller kvicksilfver ända till den fint utdragna spot

sen h, der således kvicksilfret står i beröring med svafvelsy

ran, d. K vicksilfret står vid i i förbindel se med den positiva po

lon till ou strömkälla, svafvelsyran vid j med don negativa polon. 

Om potentialskillnaden mollan dessa aldrig så litet ändras, ut

rinner något kvicksilfver ur röret f och faller då på den ona 

änden m af en omkring eggen l lätt rörlig häfstång k, lwar:-; 

andra ände n därigenom berör on klack o, och sluter en bat

teriström p, i hvilken t. ex. en Morse-apparat q är inkopplad . 

För att hålla kvicksi lfverytan i kärlet a vid konstant höj(l e, 

så att trycket vid boröringsytan mellan kvicksilfret och syran 

må bibehållas oförändradt, nedstå i a ännu två rör s och t i 

förbindelse med en reservoar r, från börjr.n innehållande kvick

silfver. Röret t slutar nedtill med en öppning u på samma 

höjd som kvicksilfverytan e; sjunker denna, så inkommer luft 

genom u och kvicksiliver rinner ned från r- till c, till dess 

kvicksilfvret just täcker öppningen u. 

-- 2H -

Fig. 3. 

Do elektriska vågor, som träffa apparaten, äro tillräck

liga för att föräwlra kapillaritetskonstanten så mycket, att 

kvicksiHver utrinner genom h. I stiillot för telegrafapparaten 

q kan naturligtyis lika väl inkopplas styrapparaten ti ll en tor

ped, och det var på detta sätt apparaten an \·ändes vid <len 

förevisning, som låg till grund för meddelandena till elen s\·on
ska tidningspressen . 

En liten förändring hos ap paraton bostår däri, att häf

stången k (fig. 4) icke all s går ned i svahelsyran, utan kär

l~t b är trattformigt v mod en mycket liten öppning w nod

tJI!. I närhoten af denn<t innehåller tratten kvicksiliver och 

därofvanför svafvolsyra. Kvicksilfvermängden är så nfpassad, 

att den just kvarbålles genom kapillärkraften, mon så snart 
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kvicksilfvermängJcn ökas genom tillströmning [rån röret h, 
så utritmcr en motsYaram1e mi:ingJ ur tratten och träHar m 
på Ramma sätt som för ut. D et utrnnna kvicksiHrct stan nar 
naturligtvis ej på m, utan a fr inner omedelbart, l! variöre strö111-
m en p ondast är sluten så hinge elektriska Yågor triilfa 

apparaten. 

}'ig. 4. 

r stiillet för häfsti\.ngcn k anvilmlos också ett kort nJbrort 
X i :-;trönJlmnnn p miclt Hlltkr truttons Öppning 'W, lwilkot a[

hrott slutes, si't snart kvicksilhor utrinner ur öppningt' n w 

((ig. 5). 
E n nmwn föräiHlring består slutli gen 

a~ -- -e; tbrnti , <ltt ett smalt rör y af: ololLtn<lu ll J:J-

~~ torial bildar cm i'tt båda sidorna svagt uppi'll -
~w böj<l vågbalans och innehällor vill mic1h'n 

P~.x;- 'hr p något sm[,·elsyra och på båda sidorna <ler-

Fig. 5. 0111 kvi cksilh·er, så att balansen är 1 Jänl ll · 

vikt. Om dc bå1la b·i cksilfvermängdernn få olika potential
viinlcn, skur en förn,,·ttning af hela vtttskeinnehållot, så ntt 

;jilnmviktcn störes, lmlunsen gör ett utslag och en mo<l ~lons~tm: 
ma förennit tunga, 7, åstadkommer kontakt med endera al dv 

i närheten anorakta kontaktknapparna, 8 och 9 ((i,q . 6). 
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Fig. Ii. 

, Detta systom synes itnnu icke bli [1·it i sh stor omfattning 
försökt, mon omöjl igt är icke, att clonna mottagningsapparat 
kan få större betyclclse än do hittill s använda, då den säges 
vara botyllligt känsligare. 

I dc allmänna ti<lningarna haf\·a andra uotisor ntrit syn
liga, enligt lwilka gni sttelegraferingen på en gång sknllo halva 
gjor t rent af häpnatls \·äckande fram steg. ~Iarconi skall t. ex. 
hafva yttrat, att han inbm den närmaste framtiden p[t detta 
sätt tänkt telegrafera direkt från E nglnnd till Goda Hopps
udden, och elen bekante Tosla skulle cHligt en annan notis 
anse sio· kunna utan syåri bu·hct telebo-rafora t\'är t igenom ]·orden. 

' b ' , , ' 

Dylika notiser måste naturligtvis upptngas mctl stort misstro-
ende, ty ett rykte unllergår stora förändringar innnn !let hin
ner från el en ursprungliga källnn till on allmän tidning, ]nar
förutom det Yäl är möjligt, att sttclnna stora uppfinnare m ån
gen gång uttala sig bra uog sangYini skt om lwnd som kan 
ligga inom möjlighetens områllo för den närmasto framtiden. 

Inom omt·ådet för telefoni 

har en upplinning spelat en viss roll, som visserligen icke l"r[tn 
början tillhör året HlOl , utan snurare det närmast föregåen<1c 
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året, mon likväl torde böra omnämnas, då don icke för ut i 

t i< lskri Eten afbamllats; det tir don at do u <h n sko ingcniö i'('l\ 

lValdcmm· Poulsen uppfunna telegmfoncn ollor som don oek:<å 

ol'ta kallat; tclcfonografcn. Principen för densamma. är föl jan

de. En stål- eller nickeltråd ilr spiralformigt upplindaLl ph ('I I 

vals, som vrider sig omk rin g en gänga.d axel, ungefär på SHlll

ma sätt som valsen till en fonograf. Då valson nieles Oin

kriug, förflyttas tråden mellan ]JOlerna till en fast li ten ol d;:

tromagnot, som ilr inkopplad i don sekuJ1(1ära lodningen till 

on imluktionsrullc, hvars primära lo(lnillg ilr förhumlen mu<l 

en mikrofon och ett batteri. Yrides valsen omkring och mnn 

talar i mikrofonen , magnetiseras t.rådon ph olika siitt på oli ka 

ställen, allt efter strömstyrkan i elektromagneten, och donna 

magnetism stannar till större <lelen kvar i tråden. Om nu 

valsen ännu on g<'mg vrides, så att tråden passerar emell:tu 

elaktrornagnetens polor under det att elektromagneten är för

bunden mod en telefon, så förändras strömstyrkan i dessa, allt 

efter trådens magnetisering, och man erhåller i telefonen sam

ma ljud tillbaka, som alstrat elen olika magnetiseringen. Dut 

hela är således ou kombination. af fonograf och telefon. Ett 

dy likt »fonogram>> kan åtcrgifvas, praktiskt taget, hur mftng<L 

gåugor som hälst, men hvad mera är, det kan med störst<L 

lätthot »utraderrrs » blott genom att . undor valsons kringvri<l

ning mata elektromagneten med en konstant strö m, hvarofter 

pi'L samma tråd. ett nytt fonogram h::an upptagas. Apparaten 

har blifyit utförd på flera olika sätt, och Y~ickte på utstä1ln ill

gon i Paris l 900 ett b.erättigadt uppseende. Firman Siemcns 

& Halske Aktiengosellschaft i Berlin arbetar för närnna]](1c 

på att göra idecn praktisJ.::t användbar, såsom t. ex. för au to

matiskt mottagande vid en telefouapparat a.f ett, under abon

nentens frånvaro ankommet meddelande, m. m . 
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De i den närmast föregående årsberättelsen omtrrlado och 

aärm are beskrifna elektriska anorcluingarna å våra nynre ör

logsfartyg hafva gått sin fullbordan till mötes, och då de redan 

ärO utför ligt beskrifna., torde vara öfverHödigt att nu närmare 

därpå ingå. 

Om de försök med gnisttolegrafcring, hvilka förlidet år 

utförts å kusteskaderns fnrtyg är al'handladt i G-l:clo årgångens 

5: te häfte at Sällskapets tidskrift, hvartöro det bi:ir förbigås. 

En belysningsanläggn ing, afsedel för de praktiska till

lämpningsöfningarna i elektroteknik vid fiottalls undervisnings

verk, har und er det gångna året å Hottans stations i Stockholm 

varf del vis utförts (strålkastaroafdolningon). An läggningsför

slaget omfattar äfven en glödlampafdelning samt ett ackumu

latorbatteri med tillhörande kopplings- och regloringsapparater; 

häraf bar dock i:innu enelast några. m indre detaljer kommit till 

utförande. En utförlig boskriJning öfver nämnda anläo·o·uin o· 
bb b 

tord e möjligen ej sakna intresse, men blofve för vidlyftig att 

i donna berättelse intagas . 

Sprängämnen. 

Beträffande nyheter mod hänsyn till häftiga spr~ingämnen 

må antydas, att uneler 1901 hafva likasom de närmast före

gående åren bomullskrut, pikrinsyra och nitroglyeerinspräng

ämnen sinsemellan täfiat om företritdet vid olika slags spräng

mngar. Bomullskrut tyckes fortfarande bibehålla makten i 

fråga om min- eller torporlladclningar. Som anspråken på bom

~llskru ts hållbarbet för upphettning under tiden uppdrifvits 

hl! det 11 iistan omöjliga, t. ex. 90 min. upphettning vid 80-

H,O grader, hittade en fiffig fabrikant på ett sätt att dölja reak

tionen genom tilll'ogandet af kvicksilfverk lor i d, detta medel har 

nu blifvi t ganska allmänt, och torde ej utgöra en fördel för 
sprängämnet. 

Pikriusyra, särskildt som lyddit, har under sydafrikanska 

kriget hart betydlig användning inom engelska, arrneon till 
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granatfyllning; svårigheten att bringa detta sprängämne ti ll 

lullständig explosion och sålunda att uttaga fulla effekten har 

föranledt ganska ofönlelaktiga omdömen om denna sprängilm

nesgrupp, äfven de ofta återkommande oförklarade explosio

nerna ha f vu tillbakabållit pikrinsyrans utbredning; i de fl osta 

fall torde dessa bero af pikrinsyrans direkta anlag mot joru, 

koppar d ler annan metall; pikrinsyra, aldrig så litet fuk ti.!2:, 

upplöser och vorkar frätande på metallen, därvid stötkänsli ,t.;a 

pikrat uppstå och vid obetydlig rubbning föranleda spräng

nmg. 
Sir Hiram Maxim. har ökat sina öfriga uppfinningar inom 

sprängämnesteknikon med ytterligare en sprängämJwskompo~i 

tion. Nitroglycerin gelatinerad med nitrocellulosa gifvcr som 

bekant, med intill 16 procent af det senare, olika slag af spräng

gummi och spränggelatin, men ökas mängelen nitrocellulo;-;;t 

till hi:Ufteu och mera, erhållas krutslagen nobelkrut, cordit o. d. 

f:lpränggelntin är ett häl"tigt sprängämne, känsligt för stöt, nn

Jer det att nolJelkrut är ett krut, h vari känslighoten för stöt iir 

särdeles nedbragt. Genom att afpassa nitrocellulosa-halten till 

30 procont m ot 70 procont nittoglycerin, orlJålles ett spräng

ämne, förenande spränggelatins ogenskaper med nobelkruts ~ii

kerhet mot stöt, och h vilket torde få stor användning, om, som 

är att förmorlu, det blifver hållbart. 
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Årsberättelse navigation och sjöfa1·t. 

~ \r [ii red mgrmdcn, lcdn.mot!'J I A. li:kst•J'iim. 

I. Navigation. 

Den astronomiska navigationen har uneler senast förf-lutna 

år varit föremål för ett lifligt intresse bos mt\·igationens måls

män i alla ltintler. E tt tydligt bevis härpå är don mångfald 

af un dersökn ingar och metoder, som förekommor i naniislm 

tid skrifter, spocielt tyska, och som bar till äwbmål dels att 

förenkla och underlätta räkningarna för deu praktiske sjöman

nen, och <leJs att utveckla och förbättra nu brukliga metoder. 

Dessa sträfmndon gälla, såsom naturligt är, i Iriimsta rummet 

den astronomi ska navigationens viktigaste problem, eller ort

bestämning genom 2:ne ortliui or. 

Allt sedan captain Sumner år 18-±3 först offentligen fäste 

uppmärksamh eten på de astronomiska ortliniorna har utveck

li.ngen af detta problem hufvuc1sakligen varit riktall på att för 

SJömannon förenkla räkningar och konstmktioner i kortet vme 

sig det Yarit fråga om latitudsmotoden lono-itudsmetodon' eller 
h ' b 

öjdrnetouon för att bestämma ortliniemas li\o·o och riktnin o·. 
F·· . b ,., 

or att serlan finna sitt observerade st.ällo geuom att bestäm-

Ula skämingspnnkten af två, genom någon af ofvanutimnda 

metoder funna ortlinier, finnes för närvarande ett så stort an

tal olika siitt, att man liitt stannar i villrådighet om , hvilka me

toder äro att föredraga. Som emellertid det stora flertalet a[ 
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dessa mctoilor, om dc rätt tillämpas inom för hvarj o m o(o(l 

angifn a gränser, uppfyller flo fonlringar på noggrannhet so~n 

rimligtvis kunna begäras, skall jng här icke sysselsätta mig 

med en redogörelse för rloras olika värde, utan fastmor llll'U 

de kvarstående felkällorna vid ortbestämning till sjös samt i 

hvad mån dessa kunna anses uppfylla fordringarna på Jliig

granubot i jämförelse med noggrannheten hos de olika beriik

n in g s- ollor konstruktionsm etodorna. 

Hvad de tör beräkningarna erfor<lorliga astronom iska 

efemeride·nw angår, böra dessa uneler alla omständigheter kunna 

uttagas ur Nautica l Alm . m ed för ändamålet erforderlig nog

grannhet. Däremot kunna höjd och .Ar. Med. Tid vara un

derkastade så stora fel, att noggrannb eten af dc beräknade re

sultaten på intet vis motsvarar don noggrannhet, som beriik

ningsm otodcrna mcdg ifva. 

Höjden torde, hvad dc instrumentala och personliga felen 

beträffar, under gynnsamma omsUindighoter kunna mätas på 

l' när, dock uneler förutsättning af ett förstklassigt instrumeut, 

hvars fel blifvit undersökta och bestämda, då däremot rätt bo

tydliga fel i höj elen kunna förorsakas af sjöhorizontens sämre 

beskaffenhet och i ännu högre grad af refraktionen. 

Refraktionen var redan känd af den gamla tidens astro

nomer, men några tillförlitliga taheller öfvor dess storlek till

komnw ej förr än i början af Hl:cle århundradet. De m er'lcl

värden å rcfraktionskonstantcn, som för närvarande komma till 

användning, vari era mellan O,OGö och O,os·»), mon de med cl cc::-a 

olika konstanter beräknade refraktionerna skilja sig i.ckc i :oå 

nämnvärd grad, att J etta har något infiytande på den pntk

tiska navigationen . Däremot hafva de senare å rens undersök

ningar på detta omri\.dc tydligen visat, hurusom stora afvik

ni ng ar från dessa medel värden å refraktionskonstanten i eke 

blott kunna förekomma utan till och med äro mycket vanliga 

i all synnerhet på sjön. 

"') JUed refraktionskoefficienten betecknas äfv·en ofta det !lubi> la 

värdet af de i Llenna uppsats angifna värden, såsom i dc ö~terrikitika ;J t· 

haudJingama, hviJka Jigga till grund för denna afhandling, m. il . a. 

- :!4~) -

Af sii.rskil (1t in tresse ~iro 1lo un(1crsökningar, som blih·it 

o·J·0 rJa af c1åYaran<le Lini onschiffs-LientnanteJJ numera CorYct-
ö ' 

ten-Capitän r-;:arl Koss i österrikisk-ungerska marinen dels un-

der en hydrog-ndisk expeclition i llötla h nh"ct 1H87-88, dels 

å fortet Y o ruel olla i närhoten af P oh Dessa undmsökni ng ar 

]Jafva nämligen icke blott fört till en del förändrwlo åsikter 

om variationerna i rcfmktionOJ,1S storlek Yiil olika höjrkr öfl•cr 

hafsytan utan äfvcn till för clen praktiska navigationnn Yiir<le

fulla resultat. 

Vill reduktionen nf öfvor sjöhorizontcn miittn höj<ler till 

sanna geocentri ska höjd er mftstc häns:\'n tagas såYäl Lill den 

astronomiska refrakti onen som till terrester-refraktionen . 

Då do sonare Undersökningarne a[ refraktionen gihit Yid 

handen, att afvikclscrna från mo< lrlvärdona hufvud sakl igen iiro 

beroende af temperaturen i (le olika lufthgrcn -- tempemtu

rens till- eller altaganile från vattenytan uppftt - och enda;,:t 

i mycket obot_y(llig grad af mocleltemperatnr, barometer och 

fukti ghotshalt, kommor den astronom iska refraktionen endaRt 

undantagsvis att afvika [ri\.JJ sitt medch-ärde, (lärcst den mätta 

höj (len icke är alltför liten och oj heller observ<ttörens höjtl 

öfver vattenytan alltför L\g. Då clet är stillt eller clå. lnftdra

get ej uppgår till 2 a rl enligt Boanforts skola, kan ilet (lock 

lätt hän(b , att olika Yarma luftln!.!:er komma att ]io·c·a la<>Tacle 
~· 1-:lb b 

o Evanför h var n m l ra f':å att tem l)eraturon OJ. aftan·or ,. ämt Ull]>å t 
1: ' b . _j_ ' 

eller till och m oJ att ett varmare luft,lao·cr kommer a1 t lio·o·a 
b Mh 

öfver ett lmllnrc, h var ig('llOlll äh·cn i <len astronomic;b rdrak·-

tionen bety(l1iga afYikningar från mctlelfraktionen kunna upp

stä.. Dessa afvikninc:·ar äro dock iinnn Cj. tillri:iek1iut kiinda 
•• . M 

och unllall(lraga sig (le,;sutom Yår förmåga, cli't man icke btn 

mäta temperaturen på tillräckli;.;t mtmgn. olika hö:id<'r ii[n'r 

hafvet vid hvarjc obsermtion. 

An norlunlla förhåll er det ~i g mod tcrrc:-<tcr-rt>fraktionrn 

och clc~s inverkan p i\. den riitta(ll' hiii clcn . Dc uti Kliitts Ta

beller uppdragna viinlena pil. horizOJ;tens clnlning ii ro riiltadL' 

för tenostor-refraktionen unrler nntag.mde nr en nd"rnktions

koci"Acicn t af 0,07 . Dc östorriki:-<ka nnclersökningarna hni'Yn 

Tirl.sk?-ijt i 8jöuiiscndet. 17 
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omollorticl visat, att refraktionskoefJ-icienton för torrester-rl'!'rak

t ionen kan vari era m ollan värden + l ,37ö ocb -- 0,260, hYarn[ 

tydligen framgår , att användandet af do vanliga vänl ena på 

hurizontons dalning kan införa betydliga fel i den matta ltiij

don. Resultaten af de ofvanuämnlla iakttagelserna h:tl\-a 

lyckli gtvis äfven Yisat, att ([et icke är omöjligt att erhålla nog

grannare Yänlen på harizontons clalning. 

ltosultaton äro sam manfa ttario i följ ande fyra punki.n : 

l. Harizon tons dalning tir proportionell mot skill naden 

mollan luftens och vattnets temperaturer, utan att baro nwit·r

tryck, fuktighot eller molnl'örhål landen u töfm något mär kl >art 

inOybmt'lo på den samma. 

2. Den vinkel , som sjöhorizonten kan höjas ollor sänkas 

- - intil l 3' uppåt och nedåt -, kan erh åll as [ör olika tenq>e

raturskillnader ur en kurva eller beräknas ur ne(lanst[H•nrlc 

formler: 

Y id (j,r, m. höj et ... böjning - 2,12 d + 1:\"o -

)} 10,2 )} )) )) 2 ,1-1-!j + 17,11 \l 

)) 15,1) )) . . . . . . . . . . ···· · ·· · )} 2,207 .d + 2 7,":, 

)} 41,8 )} )} )} 2,01)6 .4 + i)() , o 

Inarost .4 uttrycker lufttemperatur vattnets tempera tm i 

tiondedels grader. Höjningen (negativt sänkningen) plus den 

geodetiska, d. v. s . den utan refraktion beräknade dalningen 

g ifver den för tillfället r ådande dalningen. 

3. Höjningen, r esp. sänkningen , förorsakas af tempera

turens aftagauclo med hö jrlen; ctenna te m paraturminskni ng ut

gör, rlå luftens och Yattnets temperatur är lika, 0,01G 0 per nJo

ter (1 ° på GO motor) och ändras genom en temperaturskillmtd 

m ellan luft och vatten; är vattnet varmare (kallare) än lu ften, 

så blir genom Yännoutbytet, som ständigt underhålles af ,·in

den , det närmast vattnet befintliga luftlagret uppvi:inmlt (af· 

k?ldt), hvarigonom temperaturminskningen uppåt förstoras (lär

minskas). Denna förändring är större i de nedre i:in i dc öfre 

luftbgron. Refraktionskoefficienten k kan erhållas ur fornwlu : 

2 k = a (- 0 ,016 + 0 ,034 + d J ), hvarest a enligt uppgi f-
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ter af Jonlan och Jlelmort vid 10° lnfttomporatur är G,:3ii 

Ji)O » 6,14 

20° )) 5,1)J 

25° )) 5,7± 

Tormen 0 ,031 är boroenrle af lufttryeko t och iir för obser

vationer tagna v i<l Vtlttonytan, såle(los praktiskt so<lt fii r alla 

obser vationer på sjön , konstant; på större h öj cler af tager elen 

något. Tomporaturgmdiouton - 0,01 G föränrlras deremot en

ligt observationerna med .4 J, der // är lika med lufttempera

turen vi <l ögats höjrl minus vattnets temperatur, uttryckt i 

tiondedels gratler, och J vid 6,5 m. höj <l är 0 ,002ö0, vid 10,2 

m. höjd = 0,0019J, vicl 15,0 m . höjd = 0,00158 och vid -11,s 

m. höjd = 0 ,00094, hvillm värclen för beräkn ingen af J för en 

gifven hiijrl h i meter gifva forme ln : 

J=v'~s , 
af hvilkon formol J erhålles i enheter a[ 4:e decimalen. 

4. De angifna formlerna gälla dock endast cHt ett luft

drag af 2 till :3, enligt Uemtforts skola, blaU<lar de olika luft

lagren mocl lwarar;,dra . Yid svagare vind kan ett varmt lllft

lager lägra sig i höjdon utan att vimlcn förmår blan<la det

samma med det kallare undre, bvarigonom et t abnorm t till 

tagande af tomperuturen uppåt, J. v. s. en stor +-gradient 

framkall as och härigenom en stark höj ni ng af horizonten. I 

ett dylikt fall iakttogs en ol'torm idclag en hastig men jämn 

höj ni ng af sjöhorizonten, t ills densamma, som fn'm 1 G m. h öj<1 

skulle ligga 7' JO" un<lor <len apparenta borizonton, L\g l ' 711 

öfver densamma, lJ varest Llen förble f under on timrnes tiL1 till 

solnedgången. ViLl samma tillfälle höjdos don på 1U m. höj (1 

öfvcr vattnet, clor den skulle ligga 15' -111 un<1er den apparonta 

hor izonten, till 3' HJ" öfvor (lonsamma. E n mätt hiij(l skull e 

Vid detta tillfälle blifva 9' felaktig. YiLl ett am1at liknall<lo 

tillfälle höjdes sjöhorizonten halfviigs till elen npparonta lwri

zof!,ten . I clet första fallet erhåller man genom boriikning on 

maximirefraktionskoefficient af 1 ,3/ö och i rlot Stm<ll'O 0,GG5 samt 



- ~52-

on tompe ratmiikn iug uppilt nf resp. O,w0 och 0.)\! 0 , h vilka Yiir

don Yi.il stämma öfvorons mod d.o Yid tillfällena o1)sonnad 0 

temperaturerna vi(l olika höjder. 
Yi(l likmtn(le tillfä llen, vid mycket svag bris eller stil tje 

måste man ___, afvikande från den i punkt 3 gifna form oln -
nppmi.itn temperaturförändringen por meter fn\n vattenytan 
till ögats bi.ij(l samt begagna donna till beräkning af refrak
Liol ~.~koefficienten . 

\ rill Jiknancle och tifven vie! nllllra t illfällen bar det l1 c:-;:-<
utom s-isat sig, att clalningen åt olika håll varierat betydli gt, 
och vid det senare af ofvan omtahule fall visade sig hori zon
ten i tuben, som hade on synvinkel af 1/ 2°, på högra sidan 
nonnnl, rlå den dere mot i den venstra kan ten låg 2' högre. 

Såsom närmasto resultat af ofva.ustående inkttagelser torde 
följa, att cle nu brukliga tabellerna för IJOrizontens dalning i 
(lo nautiska tahellverken utbytas mot nyn, ur hvilka llalningen 
kan uttagas mot argmnenten, ögats hi.ij(l och t.omperntmskill 
naLl en mellan luft och vatten , att dalningen ej angifvos pit 
sekunden ni.-i.r, utan högst på halfva minuter sam t att afsb\n
(let till sjöhoriwnten utsättes på hela minuter när. Vidare 
torde man ]Jlifva nödsakad att vid höjdobservationer ti ll Rj i!s 
antingen fö r h varje gång uppmäta dalningen eller iakttaga 
luftens och vattnets temperatur, åtminstone till dess någon på
litligare nrtificiol horizont än Fleuriai's gyroskop eller ni vt'l
soxtanterna göra dessa försiktighetsåtgärder öfverftödiga. Äfven 
räkningen mo<l sekunder i <lon astronom iska refraktionen bord(~ 

bortläggas och korrektioner såsom solparalaxen alldeles bo rt
kastas. 

Att oregelbun (lonhotor i terrester-refraktionen ofta före
kom ma framg;l,r bland annat äfven af den kända omständi g
heten , att fyrar vid still t väder samt klar och skarp sikt ofta 
blifva synliga på betydligt större elistanser än hvad fyrljus ets 
och dgats höjd under normala förhållanden skulle medgifva. 
En i.ikning af ämla till 50 proc. af lysvidden är icke alldele~ 

OYanlig, och fall finnas omnämnda, då fyrar blifvit seJda p <1 

tr lt till tre gånger den distans, på hvilken de i allmänhet sy-
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as. Detta sakförhållande har äfven varit föremål för en teo
~eti sk und ersökning af professor H. Gylden, hvilken i en , i 
öfversikton af Kongl. Vetenskaps-Akademiens förhandlingar in
tagen uppsats benämnd >>Formler och tabeller för beräkning 
af fyrars lysvidd>>, redan 1872 visat, att dessa stora oregelbun
denheter så godt som uteslutande äro beroende ph ojämnheter 
i temperaturminskningen uppåt samt att lufttryck och fuktig
bet blott inverka helt obetydligt. 

Vår kännedom om Greenwich medeltid ombord är, som 
bekant, uteslutande beroende på kronometrarna. Frågan om 
våm dagars kronometrar uppfylla den fordran på noggrannhet, 
som motsvarar de astronomiska observationernas noggrannhet i 
andra hänseenden, kan besvaras jakande uneler förutsättning 
af ett förstklassigt instrument samt en rikti g och omsorgsfull 
behandling af detsamma. 

rrillverkningen af kronometrar har företrädesvis i Eng
land uppnått en mycket hög grad af fulländning, och belöper 
sig priset för en vid kronometerpröfningsanstalt klassificerad 
kronometer till omkring tusen kronor. För att kronometern 
emellertid skall fylla fordringarna på noggrannhet måste den
samma m1tingen vara försedel med hjälpkompensering eller 
också måste dess tomperatmkoeffi cienter vara kända, ty tem
peraturförändringar kunna icke undvikas ombord. Af dessa 
båda sätt torde för närvaramle clet senare utan gen::;ägelse 
vara att föredraga. 

Bland do många metoderna för hjälpkompensering ha[m 
visserligen en (le!, då kronometrarna justerats af fullt sakkun
niga och kompetenta personer, lämnat mycket goda resultat. 
Icke desto mindre har man fi.ir nautiskt bohof nästan alltid 
återgått till elen enkla kompenseringen och i stiillet anskaffat 
temperaturkoeff-l.cientor, emedan de mera komplicerade meka
nismerna med hjälpkompensering ä l'o vida lättare underkasta
de störino·ar och ore(relbundonheter och därigenom blifva min-t? D 
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llre tillförlitliga . Detta gäller i främsta rummot de s. k. di"ko 11
_ 

tinuorliga hjälpkompcnsoringarna, el. v. s. hjälpkomponst'l'i n

gar, som endast triida i verksamhet vid de extrema temlH'l' l\ 

turerna. Då vid on dylik kompensering äfvon ringa spfu· af 

dam och olj a ansätta sig under tidernas lopp emellan oron 

och anliggningsytan af hjälpkomponsatorn, så kan detta sit\'äl 

fii ranloda, att hj älpkompenseri ngen för tidigt träder i vorksu 111 _ 

het som att anliggn ingsstycket klibbar fast och sedan pli'•ts

ligt lossnar. Särskildt det sonare fallet har ofta visat sig Y: 1ra 

anlollningen till betyclliga stäringar i gången. At:vonle<les har 

det unclerstundom visat sig, att vid dylika hj älpkompen seri n

gar gången blifver olika allt efter som man vid stigande t'llt> r 

fall ande temperatur närmar sig en vi ss punkt på temperatur

skalan. Härtill kommor slutligen , att man icke kan öhvr

lämna on kronometer med hjälpkompensering till hvilken ur

makar e som hälst till rengöring eller reparation, e1nedan bilr 

till fordras en alldeles sär skild erfarenhet i vissa detalj er af 

justeringen, hvilken icke kan förutsättas hos hYarje krononre

termalmre. Å andra siclan har erfarenhoten visat, att en <'n

kelt kompenserad kronometer, rätt behandlad och med mwiin

dande af sorgfälligt bestämda temperaturkoefiicienter, gif\(· r 

lika goda och tillförlitliga r esultat, som en m ed hjälpkompen

soring försedd kronometer. 

Enelast undantagsvis torde det emellertid inträfFa , ntt 

temperaturerna på en rosa, uneler hYilken longitudRbost.äm nin 

gar m ed kronometer förekomma, icke Yariera så mycket att 

en korri geri ng härför skulle vara öfvorfiödig, om observati ons

resultatens noggrannhet skall stå i öfyerom:stämmelso metl dl·n 

noggrannhet, som nodlägges på beräkniugon , i all sYnncrlu t i 

de fall , då ondast en kronometer flnnus om bord. 

Bland de frå gor inom den astronomiska navigationen, 

som för närvarande i främsta rummot påkalla en lösning, torde 

på grund af ofvanståendo framställ ning böra framhållas n ijd-
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vändigll oton a[ att mod dot sunrasto införa uya tabeller för 

borizontens dalning motl arg ument för höjd- och temporatur

skillnad samt att tilUäll o beredes att inom lanJet kunna bo

stämma tompornturkooHicicDte rna för dc kronometrar, som 

komm a till am·ällllning inom Båvitl örlogs- som handcls llottan. 

H. Sjöfart. 

Do senasto uppgi !'ler angåondo rikets sjö far t, som stått. 

att erhå ll a för denn a årsrodogörolso, ilro do, so m vi sa handels

flottans ställning m. Ln. Yid början a[ å r J !JOO, och hYilka häm

tats ur kommorskollegii undon1åni ga berättobo för år löDD. 

Ur denna berättelse framgår följand e. 

Svenska. bnnclclsr1ottans far tyg om 20 registortons och 

cl eröfvor (mcel det angifna tontalet nfsos i clemw borilttolse 

nettodräktighot) utgjorde vid 1899 års början: 

segelfartyg. Ångfar tyg. 

Antal. Tons. Antal. Tons. 

Befintliga v-id årets början ··· ····· ·· ·· ·· · 200-! 291392 fl l7 2Gfl99-! 

Nybyggda inom riket .. . .. ................... 31 317(i 35 5315 

Köpta från utrikes ort .... ..... .. .. ........ 117 190(i7 53 4u922 

Ökning hos förbyggda eller om mätta 99 4DG 

Summa ökning 151 22:342 t>S :-J2'i33 

Förolyckade ··············· ········· ····· · ··· ·· · 38 tl12G 7 (i5()1 

Komdem nem< le ell er slopad e ..... .... ... G3 10591 5 101() 

Sålda till utrikes ort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 5:282 21 12132 

Minskning ho~:; förbyggda ell er omm lltta 487 597 

Snmma minskning 115 24-bSG 33 2030() 

Befintliga vid å ret~:; slut.. ............ ······ 2040 289248 872 291l-!2J 

Resultatet af cle unel er året inträdda förändringarna tir, 

att segelflottans fartygsantal ökats från 200.1 till 20-±0, men dess 

dräktighet minskats från 2913\12 till 2802-±8 tons, medan ångfar

tygens antal stig it [rån 81 7 till 872 och deras sammanlagda. 

tontal från 2t)50-±± till 298-121. Af donua tillväxt i fråga om 

ångfartygen knmma på Göteborg 17 fartyg och 8567 tons , på H el-



- 256 -

singborg G fartyg och G687 tons samt på Stockholm 6 far tyg 
och 82-1-2 tons. I clet hela lw,r alltså år 189!) att uppvisa en 
ökning hos don svenska hamlobfi.ottan, uppgåonde i fråga on1 

antalet till Dl fartyg och med afseonde på dräktigheten til l 
30~8:1 tons. Till underlättuncle af jiimförclse moJnärmast re,,._ 
flutna tid intages hilr, jämte 18\j\) års siffror , motsvaranc.lu fiilt
ror för {n·on 18!JG, 18D7 och 18\18, bvarvid do mod + lic
tockna ökning och (lo mc<l - min skning. 

:·legclfrntyg. Angfartyg. Scgel- o. {l ngfart,q;. 
AlltaL Tons. Antal. Tom;. Antal. Ton~. 

189G. .... - 17 - 10872 + 23 + 24688 + 6 + 1381G 
um .. . ... - 11 1356 + 30 + 28672 + 19 + :n:1o1 
J S~J8 . .. . . . + 2 + 1902 + 31 + 31358 + 33 + 33:!(i0 
1899... ... + 3G - 214J + 55 + 32427 + 91 + 30:!.';;) 

Om åter hvarje ångfartygston med afseende å frakteffek
tiviteten räknas lika med 3 segd[nrtygstons, ställer sig den 
svenska httn<lolsftottans boräknarlo tonnage för ifrågavarande 
år sålunda: 

Ångfartyg Segel- och l Ökning. 
,h. segelfartyg ångfartyg 

l berälm. tons. 

bcräkn reg.·tons. 
rcg.-tons. beräkn. tons. tons. 

]F\f)(j 290855 20596± 6178!!2 ~108Ui l -

18D7 28fWIO 2i3463ii 703~10R ~19 3:308 84(;51 

11'!18 2D1392 2G599-l 797982 1089[)74 95!J7(j 

189~) 289218 2~J8-l2 1 8952G3 llfWiJl 95131 

Yiirdet af don ökning i tonnage, som tillförts handeJ,.;
fiottnn och synnerligast ångbåbftottan unrler senaste åren. fö r
ringas dock betydligt, när man besinnar, att denna ökn ing hufvw1· 
sakligen utgöres af från utlandet inköpta fartyg, ofta gamla oc:h 
uttjänta. Den årliga minskningen i tonnage på grund aJ för
olyckade, slopade eller kondemnerade fartyg är också inom 
S\'Cnska h ftJHl elsflottan nästan enastående stor. 
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För år 1899 och nätmast föregående fem åren meddelas 
här ncclan en jämförande tablå öfver antalet och tontalet af 
de segel- och ångfartyg, som hvart och ett af dessa år upp
gifvits dels såsom nybyggda inom riket eller köpta från utri
kes ort, del s såsom förolyckade, kondemnerade, slopade ollor 
sålda till utrikes ort. Öfversikton har ej, på grund af brist
fälliga uppgifter boträf1'ande lanelsbygdens fartyg, för riket i 
dess belhot kunnat utsträckas till tiden före år 1894. 

Nybyggda inom riket. Köpta från utrikes ort 

År. segelfartyg. l Ångfartyg. Segelfartyg. J Ångfartyg. 
-

l l l l l 
~ ~ ~l ~ 
::l Tons. ::l Tons. :::. Tons. el Tons . .,.... 

~ 
.,.. 

~ E.. ~ 

1894 ............... 7 1380 (j 779 lO 3907 l 5 414,1 

1895 ········· ····· · 11i 1290 16 2021 32 7448 12 109i:i0 

1896 ........... ... . 29 1740 14 1479 55 12591 22 27314 

18D7 ......... ...... 25 2749 21 3449 69 17244 37 35:)56 

1898 ······ ········· 31 l 367:3 

l 
22 

l 
2424 

1107 1 
24973 45 39372 

1899 ............ ... 34 3176 35 5315 117 HJ067 53 46922 

Förolyckade. Konden,uerade F:ålda till utrikes 
eller slopade. ort. 

·-

1~1'. Scgclfar· i 1"i11gfar- ::legclfar· i1ngfar· Ncgclf:tr·i Angfar· 
t\"1)', tyg. tyg. tyg. tyg tyg. ·" 

~ r ' O r• "" l 1 ~ 1 ~ lons. l ~~lons . 
?:- l--1 ==-1 
~~Tons. l~ ~ Ton~ . 

t:" l l :::1 l ~ Tons . l El Tons. 

l l l 
1804.. ... . ...... 28 9711 - - 26 3GG1 l 51 D 2134 6 9!!3 

1895 .. .......... 'l G 1G72D 5 447~) 46 lO !BD 5 ]2;)2 1G 2450 l D 2225 
1896 ............ 42 l ::' G3D 3 IG12 4(i 7G!l9 - - 18 34D3 s 212-! 

1897 ...... " ... · 1'39 7772 7 2640 52 D58G 5 14!!5 14 3202 16 62G3 

~ :~8 .. ......... ,:D 8697 6 

""'i''" 1130711(i l 733 21 1 6301 14 396fi 

9 ............ 38 () 1261 71 ()061 631 105D11 5 lO l G 141 5282]211 12132 
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Vid utgången af i't r ISDD voro rn e1l afseende å hem orh'n 
den svenska lwndelsflottans fartyg fön1e lacle m ellan de si1 r

ski lda hinen sålunda: 
Ncgel farty g. Angfartyg. SUll1lll :1. 

A n tal. 'J' on s . Antal. Tons. A n tal. TunN. 

Ntoek holJJ JS >Jtac! ... 
s tockhol m~ 
UppRaJa 
RödcnnrmlaudH 
Östergötlands 
.TönköpingH 
l\:_a111IRr 

("otlands 
Blekinge 
K ris tian st:vls 
J\Ialmölms 

J L1llamls 

län 

Götehorgs och ]~olms ' 

42 575:\ lli3 GG120 

271 :37%8 29 29,±4 

2 82 7 71};3 

Hl Df)fl ö f!Oö 

fll GS~l1 :3:.! f>4W; 

7 28!) l o 1112 

2~JJ 40348 1fJ 2D~H 

i) .j Ll72ti 7 172() 

h l f)258 18 7WJO 

21G 3G8f!O 
302 G1 47G 71 5G228 

C5 Gi)GO 10 350ti 

205 
:3()1) 

n 
27 

12i3 
17 

iW3 
(il 
f)!) 

21() 
373 
75 

2:!9 4554:! 224 fJ74(i8 523 

E lfsborgs GG :31}87 37 2G9il 103 
Skaraborgs 92 'l91D 9 1007 101 
Vemtlamls 31 11i99 fl() 8075 90 
Örebro 14 628 13 li332 27 
V cstm~nlamls l G 580 3 446 18 
Kopparbergs 12 457 2 135 14 
Gcfteborgs 2D 8~14ti 40 1G21D G!:J 
VestcrnorrlalJils 27 11323 70 13D57 97 
Jemtlands !:J 347 9 

70k7:\ 
411!112 

71-'i) 

J kl iii 
12Til 

1 11ll 
4:>:312 

G-1~>-l 

171-t:-1 
iJ()f-:()0 

117 7113 
:•s;:,1; 

14i)017 
(j:)f-;1) 

5!J2() 

9774 
1!)()0 
1021) 

5!12 
2511)fl 
2f)2:-i0 

347 
Vesterhottens 7 317 9 15Hi ](j lt' :H 

Summa 

:;-;:on botten s ____ .:..._ __ _;4:.._ _ _::1.:::.5:.:..a_......::.2.:::.i3 _ __:1j.:::.(j..:.Q;_9 --::-:--2~::-' --::-:-1::-i~-.:' 1
7
;2 

20-10 28D248 872 298421 2D12 587CW 

Hem mahörande i rikets städer och köpingar voro af sr
geHartygen i. fråga om antalet 30,\J proc. och mccl hänsyn t il l 
snmffillcb drtiktighe ten 52,0 proc . sa mt ar ångfartygen t ill an
talet 79,2 proc. och till toutal et \13,7 proc., m edan sålundrt till 
landsbygden hörde af de förra , efter antalet räknadt, 64c,l 
proc . och efter dräktigheten ± 7,7 proc., men af n e senare resp. 

20,8 proc. och G,3 proc. 
De syenska sUider, h vilkas handelsfartyg vid J 89B års ut

gi.wg hade en total dräktigbet öfverstigamle 10000 tons , voro 

fö]j,Lncle: 

Göteborg ·· · .. . .. . ··· · ····· 
stock bol m .. . ...... .. ... . 
f{elsingborg . . . .. .. ... .. . . . 

Gefte .... . . .. · ·· · · · ·· · ·· · ··· 
Malmö .... ..... ... .. ...... . 
Simbrish amn .. . . ...... . . 
Oskarshamn ..... . ..... . 

- 2G!:J 

8cgL·1f~rtyg. 

i\ 11Utl. Tons . 

27 
4tl 

17il33 

:.'020:2 
7100 

11408 
111 ~Jl 
~!l! 5 

_I ngfar tyg. 

Antal. Tons. 

182 
lG:l 
W l 

14 

4 

E'tl(ii32 

G51:-'0 
illi11D 
HOGi 

t\li72 

H 9G 

~1111111\ft . 

"\ n ta l. Tom;. 

2:32 
20G 
11 4 

41 
'4:3 

27 
52 

105%G 
70ö7H 
;,6::171 

2115:! 
20130 
l1191 
JOC11 

Medm1, sl'tsorn häraf framgår , Göteborg oc;h Stoekholm 
komma först i fråga om fartygens samfällda såväl antal som 
tontal, inta ges deremot, när afseondo fäst es vid enelast t;egol
fartygen, det främsta rummet n r· Hel si ngborg. 

Huru de svenska handelsfartygen fö rdela Slg på olika 
dräktighe!sgrupper, framgår af nedanstående : 

1) Om 
2) 
a) 
4) 
5) 
G) 
7) 
8) 
9) 

10) 

20 intill 

50 
100 
200 
300 
400 
500 
700 

1000 

50 tons ... 

100 ' 
200 > 

300 » 

400 ' 
500 » 

700 
1000 
2000 

8cgclfmtyg. 
Antal. Tons . 

CD8 
57 U 
2!)7 

22D 
113 

5J 
40 
28 
11 

24723 
i39~JG8 

43001 
ö72US 
38fl44 

241GG 
23 ~J 2f) 

233f>G 
138Sci 

Angfar tyg. Jiiist· 
Antal. Tons. krafter. 

lGS 
122 
211 

77 
46 
39 
f) l) 
80 
75 

57GB 
8836 

2788!) 
1R888 
157f>O 
17539 
297 72 
GG808 

402G 
4021 
D021 
G±25 
cl5:H 
i)(jf)3 

5747 

2000 tons oc h dcröfver 4 
n1m1o 
10081 

11017 
1:3844 

1115 ----------------------------------8umma 2040 28~)2-18 872 2D8421 li24AO 

Procentförhållandena bärl'ör äro fö ljnnde: 

Grup p. 

1) 
2) 
il) 
4) 
5) 

G) 
7) 

8) 
9) 

lO) 

Regdfart~·g. 

Antal. Tons . 

34,2 8,5 
27,9 13,8 
14,ii 14,9 
l1,2 19,s 

G,5 13,5 
2,7 8_,:-~ 

2,o 8,3 
1,1 8,1 
0,5 4,8 

Antal. 

1 !:J,:l 
14,0 
24,2 

8,8 
5,:3 

4,5 
3,7 
D,2 
B ,r; 
0,4 

.\ngLutyg. 
Tons. IWstkrafter. 

l,!J 

3,0 

G,:J 

5,:1 
Ö,D 

W,o 
22,t 
32,5 

:3,-1 

{j,!) 

(;, -1 

14,-l 
10,:3 

5,7 
5,D 
n, ~ 

17,6 
:n., ---'-' ,-' 
],s 
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Af oJ'vanståeiiUO frnmgår att, såsom grupperna här an

ordnats, största antalet segelfartyg, eller 3-±,2 proc. 1-itmos inolll 

clou första gruppen 20-50 tons, och största anta let ångfartyg, 

eller 2-±,2 proc., inom don tredje , 100-200 tons , medan i h·åga 

om saml'i:ilkl dräktighot den största betydel sen tillkommer bland 

segelfartygen den l'j erde gruppen, 200-300 tons, med l \I,R 

proc., blanrl ångfartygen clou nionde, 1000--2000 tons , mu1 l 

32,5 proc. 
Men om man för vinnande a[ on jtimnare gruppering 

sammanslår de båda första dräktighetsgrupperna till en O<;h 

fördelar do högre grupperna efter jämna hundratal, så lJoti.n

ues det, att i fråga om antalet såväl inom segel- som ångl'ar

tygsHottan fartyg af en storlek un eler 100 tons äro de oj iim 

förligt talrikaste , medan med hänsyn till den samfällda dräk

tigheten, hvilken bäst torde uttrycka de olika gruppemas verk

liga betydelse, bland segelfa rtygen c1e båda grupperna om ~O 

--100 och 200- 300 tons spela den största rollen, hYrtremot 

bland ångfartygen de båda grupperna om 100 intill 200 tons 

och om 700 intill 800 tons intaga dc främsta rummen. 

Ano·fartvcrens maskinstvrkc1, uttryckt i nominella hästkraf-
n t.l o • l 

ter, har, i förhållande till dräktigheten , i medeltal per lUO 

tons inom de olika dräktighotsgrupperna utgjort: 

Första gruppen li9 ,s hkr. Sjette gruppen 21,1 hkr . 

Andra -±5,ö Siunde 1!),3 

Troll je i32,:l Xttonde l G,6 » 

Fjord e » 3-±,o N i onde J -±,3 ,, 

J1'c mte 22,·! Tionde l 1,1 

Samtliga grupper i genomsnitt 20,\J hkr . 

Öfvcr lmfvurl ta.o-ot o·ör t;io· alltså ett starkt aftac:flndc af 
b b b ~--' 

ä ngfarLygens maskinstyrka i mån af c.lera.s storlek tydligt gii.l-

lnudc. Omstiim1igheter, som yjd bedömandet af detta förh tll

lande icke böra lemnus ur sikte, äro, bland annat, att i grup

perna. af smärre fartyg i n går ett betydande antal af bog:-wr

ångnre, att de mc1l kraftiga maskiner försedda bergnings~'\n

garnc och islJrytarefartygen icke häller pläga utmärkas af ni\-
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gon större dräktighet samt att snal>bgåendc passagerareångfar

tyg inom vår ångl'art.yg,.;flfltta mora iiro att finna blauu små 

och medelstora än bland stora fartyg. 

H vnd förhållandet mellan scu-ol- och åno·fartvcr beträffar 
<J b ,) b ' 

ställ de sig detta viu 18D8 års slut sålunrht, att dc förrn. ut-

gjorde 70,1 proc. och dc ,;eumo 2:"J,~l proc. n.f hela antalet far

tyg, hvaromot i frå.r;a om dri.ikti,r;ll cicn segelfartygens andel en

ditSt uppgick till 49,2 proc. mot ångfartygens 30,8 proc., oeh 

är 18UD det första år, då ångfartygen tagit ('öndcqct framför 

segelfa rtygen i afseende å saml'ällda dräktigheten. 

Venu a skillnad i det i11bördes förhållandet emellan do 

båda fnrtygsslngen, allt efter som det ses ur flntalets eller ton

talets synpunkt, snmmanhänger naturligtvis di.irrncd, att ång

fartygen äro relativt talrikare representerade inom dc högre 

clräktighctsgrnpporna, hvilka, om 1lärtill räknas fartyg om öOO 

tons eller uii.rö[ver, upptaga 2-± proc. at ångfartygens, men en

dast 3,\J proc. af segelfartygens hela antal. Ett uttryck af 

smnma skillnad är äfven den olika mcdoldräktighoten, uppgå

ende för segcHartyg till 1+2 ton~, men fiir i\ngfnrtyg till ej 

mind re än 3-±2 tons. 

Fördelas fartv~en I"> å trenne h u f VtH1 "TU J) r) er uiiml i O'ClJ · 
J......, b , b . 

småfartyg om 20 till 200 tous, medelstora fartyg om 200 ti ll 

bOO tons samt stm·a fartyg om 600 tons och därutöfver, bli r 

medeld räktigheten J' ör: 

småfartyg, segelfartyg .... .. ......... . (iD tons 
ä ngfurtyg . .. ... 85 )) 

medelstora fartyg, segelfartyg .. i) O+ 
» ångfartyg 3~2 )) 

stora fartyg, segelfartyg .. ... .. .. ... .. 774 
» ångfa rtyg 975 )) 

Huru of van · berörda förhållande utvecklat sig sedan år 

1 ~70, frnmgår a[ efterföljande sammanställning, vicl hvars af

l~sniug dock bör tagas hänsyn till föräudringama i registrc

l'JLtgsskyldigh et, i det att från och med 18!)6 uppgifterna en

dast oa1fatta fartyg om 20 tons och diiröi'Yer. 
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Rcgclfartyg. j\ ngfartyg. Medeldräktighet i t.,11, 

_.\, r. Ant,tl. Tunt:c l. Antal. Tontal. Segclf:nt. ,\ngf,lrt. 

"/o o/o o jo 0 /o 

1870 • • • • • o • • • • • • • • • 89,1 92,0 10,!J S,o 101) 75 

1875 ... ... ... .... .. 84,:3 83,ii ] 5,7 16,'1 11~J 125 

H:iSO ···· ··· ·· ······ ö:2,(; 85,1 17,1 Ll,0 12!1 J(IH 

JHS0 ...... ...... ... 77,!J 7R,7 22,1 21,3 13:! 12ö 

1RfJO ··· ···· ········ 'iB,s 72,-l 26,2 27,0 12!1 1:l!J 

lö~J5 ... ..... .. ... . . 7:1,5 62,5 2f)/> 37,5 149 247 

l ö9G . . . . . . . . . . . . . . . 72,7 5S,o 27,~ 41,5 l <J<1 27:2 

1897 ·· ··· ··· ·· ·· ··· 71,8 05,~ :28,2 44,x 145 2!J~) 

HmS .. .. ..... .. .... 71,0 52,:J 29,0 47,7 145 301i 

l i'lD!) . . . . . . . . . . . . . . . 70,1 49,2 29,9 50,8 142 342 

Af do ti ll sven ska hand elsflottan hönuHlc fartyg voro un

der å r 189\1 i sjöfart använda 2900 (9D,G proc.) om tillsamm ans 

5H3\15V tons (GD ,J proc), h varemot 12 (0,4 proc.) om 37 J U t. ll lS 

(O,G proc.) legat overksamma i hamnarna. I uteslutande inri

kes sjöfart sysselsattes under året 1153, eller 39,8 procen t at 

samtliga använda far tyg, och utgjorde den i denna fart dispo

nerade totaldräktigheten 88-1-14 tons, motsvarande 15,1 proc. at 

hela det i såväl in- som utrikes fart använda tonnaget. I ut

rikes sjöfart åter voro under år 1899 sysselsatta 17 4 7 far l.\' g 

om ..J-95: .. >-15 tons, motsvarande resp . G0,2 proc . och 84,\J proc. 

af samtliga använda fartygs antal och tontal. I h vad m ån dc 

två särski lda hu [vudslagcn af fartyg, segel- ocb ångfartyg, <kl· 

tagit i in- eller utrikes sjöfart framgår a[ fö ljande samman· 

ställning: 

l _l I inrikes sjöfart. I utrikes sjöfart. 

- -- l 

Antal. Tontal. Antal. Tontal. 

-
~\bso· ip Ab~o- 1 p Abso- 1 p . Abso- 1 p ·oc. 

lut. roe. lu t. roc. lut. toc. lu t . 1 

- l 
Bege l fartyg .. .... G91 59,!1 353721 40,0 1341 l 7G ,s l2527471 51,1 1 

Ang[artyg ... .. . ... 4G2 40.1 530±2 GO,o 4.0G 23,2 24279S 4~1 " 

Snmma ! 115fl ! 100,o l 88414! I OO,o l l 747 ! 100,o 149554i>I 100,o l 

- 2G:.l --

Med afsccnclo ii <l e grunder, som tillitmpas vid fart 1, ,.011 s 
. . . . • h 

fönlelnmg 1 stntJ:;ttskt härtsccndu p å in- och utrik es sjö[;nt, 

torde böra omfiirmälas, att fartyg, som under året besökt ut

ländsk hamn , upptages som sysselsatt i utrikes sjöfar t, iiJvcn 

orn det hu fvml::;akligcn gått i inrik es fart. · 

Enligt by.r;qnadsmatcrialet förel oJa sig elen R\'Cnska han

delsflo t tans Ltrtyg pft följ a n< le shlt : 
i'iegel f:utyg . ,\ ngfart~r g· . Summa. 

An t :el. Ton~. A n tal. Ton~. Antal. Ton~. 

Af tri.i. . 19!JO ~G+8-W ciD 5:->()i) 203!! 270362 
)) järn 33 2120() 70\l 27 Di3!HJ 7+2 :300G06 
)) trii och :jii.rn 17 3HJ:3 11+ 1 i3:) 1 D B l Hi7l2 

Summa 20-!0 2HD2-!8 872 2D8-t2J 2! 11 2 687(j(j!J 

De motsva rande rela tiva talen voro: 

Segelfartyg. "\ng f a rt.yg. S unllllfl. 

Antal. Ton~. Antal. To ns. A n ta l. Ton s. 
0 /o 0/o 0/o 0/o 

AJ trä .... .. .. ..... . ~)7,G 9l,G 5,H J ,D 

" järn ... ... .. ... ] ,6 7,:'1 81 ,:3 9B,ö 

trä oolt ;järn O,s l,J J i),J ..J.. ö 

"/o "/o 
70,0 ·W,o 
2;\G ö1,2 
-l ,ii 2,8 

Summa 100,0 100,0 100,0 IOO,o 100,0 100,0 

Sålunda _utgöres den svens ka handelsflottan, efter fartygs

antalet sed t, t rll mera än två tredjedelar af trtil"artv•r och till uprrc

fär en fj crdedcl af järnfmtyg, u;1dcr det att fart.);·~~n af b l ancl,~lt 
byggnadsämne endast uppgår till 4,6 proc. af hda antalet. 

Räknar man däremot efter dräktigheten, så befinnEls järnfar

tygen utgöra något mera än ll ä lften (51,2 proc·.), träfarty:rcn -1G 

proc. och furtygen af både trä och järn endn;;t 2,8 proc. ~f 'bela 

tonnaget. Skillnaden i detta h änsccude mellan sooel- och :uw-
f h c b 

artyg vi sar sig vara stilrkt utprcgla rl, i det att träkonstruktio-

nen ä r li ka l'örhcrrslmudc blnnd de fcina som jämkonstruktio

noen Ll and de senare. Af segelflottans hela tonnage kommo 

salund a 92 proc. på träfartyg och blott 7 proc. pi't järnfnrtyg, 

tnodan cl c motsvarande __ talen för ångbåtsflottan utgjorde resp . 
2 proc. och 9+ proc. A fvenledes framgår att, jämkonstruktio

nens betydelse såväl för segel- som ångfartyg växer, allt efter 
80lll t onnaget ökas. 
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Af de år 1899 Från utrikes ort till Sverige ankomna O('h 

der i från till utlandet afgångna så,-äl lastade som barbst:u [p 

svenska och främmande fartyg (= rosor), utgjorde hela anta

let 68500 med en sammanlagd dräktighet af 1638-17-17 ton,, 

såsom af följande specifikation inbomtas : 

Ankomna. Afgångna. l 
~ l 

Antal. 
l 

Tontal. Antal. 
l 

Ton tal. l 

l segelfartyg: la;;t.ade 8656 

l 
G131181 139ii0 

l 
11 f)O:t~l ··············· 

barlastade 0628 fj/2101 4417 120!1iil 

l 
. . . . . . . . . 

Sumn111. 1t):!i:)4 

l 
1285:W:J l lö31li 

l 

l00! :312 

Angfartyg: lastade ............ ...... fi050 ;\:35:!öl:H 8047 4<50Ll·J l 

barl::tstade 0874 ;)()47408 786D 220fi (i211 
···· ········ 
Summa liJDL4 l li~JUU:3!J2 

l 

15Hlli I~U/ ~Hil 
Segcl- ot:h ållgfart.yg: lrtstade ... 147uGj 3tJiitiU02 2<!UOG 57t>1G i>~J 

b::trlastade 19502 4~l1H509 122RG ;,>.JTiiill 

Summa å r 189!1 M2Ui:) 

l 
tJHliJ511 

l 
i.l4<!U2 

l 
öl}J\J:!Jti 

"!\fotsvaran<lc år 18D8 34702 7700352 34(j2l 7612/:l!l 

Hufvucldnwen af sjöfarton mollan Sverige och utlaadl't 
"' . . 

äh·ensom sYonska fartygs andel i samma sjöfart år 1899 1 Jilln -

förolse med förhållandena under do närmast föregi'tende år<' n 

och femårsperioderna inhämtas af nodanstående sammanfalt

nina hvilken aEser såväl ankomna som afgångna segel- och 
bl 

ån o· furtya · < "' o· 
- ,_m "'.,... ~ '·l 

lsallltliga 
w ~-'< ..-: H;(Ji~~ r:' 

f::trtyg. De ra E svensk::t. "' a q (t> 
00 _.(D ..... 

;::::! 'V CD :l 
;~~ ?.1 ~d~ "' Årligen. 

Antal.! 

---

Antrtl.l 

'-•("') ~ ~~·~ ;o l a~ . "' Tons. Tons. "' ~~......., (JQ -: ::. ~· rp 
H; E~ ~~~ ~l 

-
l a) Lastade och ],ar-

lastad e fartyg: 
1876-1880 ............ 4il301 G428333 1fJ565 227Hcl7 45,1 35, :~ 

1881-1885 ............ 537!:)<3 843105[) 25fJ5H H03G018 48,2 :lli. ll l 

188G- 18DO ... .... . . ... 55652 !J8688JG 2[)149 3~541!10 45,2 ;{:-,,n 

1801- -1895 ..... . ...... 5~172!i llUOl!:li'>G 28fi::!3 4011511 47,9 i}L7 

18% ... ... ............. .. Gö58G J4mJ804 31731 461JGH2 48,-t 32,7 

1897. .................... G5G22 14877Slil 32(t!tS 529%23 50,!3 3f>.n 

18!)8 ...... ············ ... G!Jil23 15373091 3552[> 571 ~)4001 51,2 in ,~ 

18!J9 ..................... !i8500 16384747 35044 6:!710HD 51,2 3H,a 

-· :!(j!) -

.A rl igcn. 

.tntal. l Tons~ Tons. 

h) Lfls t::td o fart.\' g : 

J t>~G-1880 ...... .. .... 2Mili7 1 400Slii0 

!881 - 1885 ... . .. .. . .. . 2D:l2d 51!100!1:) 

JtklG -- lB~JO ............ 2!Jl:l7 G0iHI8~ 

1801--1895 ... ...... .. . BJ!JJ(i 7172C5'l 

12037 J Gl1788 fl2 ,o 41,s 
lfji)!Jfi 2;J(i(),j31 !j[),(i 4i1,:> 
lli041 2.i61 -ll6 5:\l 4-3,o 
18L70 :3030():28 51i ,!l 4') •) -," 

1896.. . ... ... ... .. . .. . .. . ~33~· 81 78!J7:30B Hl584 3±51G2:l 5Fi,:l 4:3,s 

1807. ....... .......... ... 3447iJ 8il1Wi87 20:)0j :3!!187 19 liO,r; 41i,s 

1898 ..................... 3li3711 81i li fiG3iJ 2Hi22 <1140810 GO,:l 47,s 

1SG9 .. . .. . ...... .. .... .. Hli712 GGd'7G(>7 2In~J5 4511979 5D,u 4f;,8 

Den ansenliga tillväxt, som sjöfarten mellan Sverige och 

utlandet allt i'O(lan år 188G haft att uppvisa, har unrler år 

18()9 fortgått och i:in ytterligare stcg:;ats . Af ökningen under 

året, som i sin helhet, oitor tonnaget räknad, uppgår till 1011156() 

tons, fall er elen största delen, eller 5511539 tons, på svenska 

och ondast -!GOO 17 tons på friimmande fartyg. För lasta< lo 

fartyg bar tillväxten uppgått till oj mindre än 981032 tons, 

mot endast 30G2-! tons för barlastade. I detta hänsoondo rå

der emellertid en märkbar olikhot mollan svenska och främ

mande fartyg. Medan sålunrla till växton för svenska lastaclo 

och barlastade fartyg uppgick till resp. 371100 och J 80500 

tons, ökados för do utländska fartygen det lastarla tonnaget 

med G09D23 tons, mon minskatles det barlastade mccl 1-lflDOii 

tons. D otta förhållan<lo afspoglar sig också uti do rolati ,.~1 

talen här ofn.m, som visa, att dc S\'Onska fartygens an<lcl uti 

hela det i skeppsfarton mollan Sverige och utlandet syssolsatt-a 

tonnaget visserligen öbts från 37,2 proc. till i38,3 proc., mon 

att denna an<lel, om hänsyn ondnst tages till lastaclo fart.'·g , 

nedgått från 47 ,s proc. till -16,8 proc. 

Bland främmande nationaliteter hafva isynnerhet don 

tyska (med 1G-l1184 tons år 18!19 mot 1313-!0-l tons år 1808) 

sa n1t den norska (me< l 18] fl-lOD tons i\ r 18DD mot ](i701i-l~ ton R 

år 1808) varit starkare reprcsontera<lo än året förut. , nndrr <ll't 

att on mera afsevärd tillbakagång inträdt siir,;;kilrlt för l'art\',[!," 
l'idshift i Sjöviisenrlet. 1 :-; 
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ti llhiintn1le Danmark (fr<'m :~8\)0/t j () tons ;\r 18\ lR t ill 38:Z ::?Ii:-~: ; 
år 1800), Nec1e rläm1erna (!' rån 2:21-\ 1+3 tons år 1 S\ll-1 t ill 112-W\1 
[t r 1 /'IDD) samt Spanien (från 113-!Gl tons år 18\!8 t ill ;-)\l ~:3o 
Lons år 18\)\1). Beträffande i ö l'rigt förhållanrl et mellan <le ol1ka 
nationernas an<1cbr i sjöfarten mellan Sverige och utlandet un-
11cr fl.r 1 S\l\1 b än visas ti ll nc1lansti1.ondc tablå, h v il ke n , om l'n1-
tnnr1e s[w ~d sYenska som främman de, lastade eller 1Jarlas 1nd~' 
ankomna o0h afgångn;t h1rtyg, till ika mo(ldclnr jämförande 
pro0enl si !hor för åren 1800, 11-\80 od1 1810. 

D riik t i g h ct~procenl. 

Nn.1 ioll:tlilct. An t:tl. Tons. --

1-
l l 

18D!I lti!IO lö80 !Hl !l 

Sven~ k" . . . . . . . . . . . . . . . . . . a:,o4± li:211 0:\!1 Hf-k~7 i\3,fiG 37,1'1 i11 ,l ' 

D:m~kn .. . ...... . ...... .... . l !llii"1ii ilt-\:2:/(i~i:J 2:-J,:~a :2:~,08 17 .~8 fl,~IO 

Hritli ~ka ···· ··· ······· ···· 1i:lOG J!)(j(i71 i8 J :!,oo 20,!',() l:l ,-17 H ,tl 

::\or~krt ... .... .. ............ 4-170 18 1 ~14()!1 11,11 ~) , :1:} 18,:J~ i\il ,;; 

T,,· ska ···· ······ ·· ··· ······ 4;);15 l(i41 18-l 10,02 7,:!t> ~),(] ;),~d 

Finska ..................... 2:1 1-1 45H71i0 2,Ril 3,fi2 4-,17 f> ,t i';" 

N etle r\ Li n <l~ lm ·· ·········· 2GG 112.JO!J 1,o5 ],;)!J l,Gl 2,11 

Sprtn~krt ··· ··············· 411 fJDSi"lO 0,~7 O,JH 

Ryskrt ····················· 204 G2:'>Rl 0,:12 O,:Ju 0,1!1 11, ::\ 

FranHkrt .. ................ 3!"1 ;1:1!1:32 0,21 0, "1 8 1,:n l ,:\1 

ÖRterriki,;b ............... 3!'1 30CIG8 0,1!) O,n 0,0-l 

]1elgiHkfl 24 25010 0,15 0,01 0,01 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
.l tal ic·11~krt . . ....... . .... ... . 27 17GOO O,u 0,0 1 

A n~trali~lm ····· ·· ········ 4 70-18 0,0-1 O,on 

(-freki~krt 2 i\!J,J(i O,o:J --

l 
-........ . ......... 

~i:tn1esit:ka ··············· 2 118-1 0.01 -
V c~Li n d i:;krt ... .. . ........ . 2 G28 0,01 

Hr i ttiRk -::\onl:tmNik:[t 2 2:>8 O,O:l 

l 
0,1!1 

Annn11 nnt ionalitPt.. . ... 0,112 0,10 O, l'\ 

Hnn 1n1a l litli"JOU lii0S4U7 I 100,uo l lUO,uo 1 1 UO,ou l 101 1,1111 

l 
l 

l 

nlan<l mora rd.f-loviinla, ur Llonna talJlå fnwJgåcn1lo rc~r
iillllringar i fi\rhå.llaudet mellan 1lo olika nationaliteterna tordl' 
bi'1ra särskildt hcmiirkas ökningen a[ <lanska fartygs 11räk1J;.;
hctsprocont !'rån 6,00 år 1870 till 2n,:J:J proc. år 18\l\:l och ru i n ~k
ningon för nor::>ka fartyg fråno 33,77 proc. 1let fi_irr~ af d c~"' 1 

;\r till 11,11 proc. <l et senare. Ar 1870 var 11 0rska l ar tygs n n-
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del i <lon u trikes s_jöl'arton på Sverige till och mcil större iin 
Sveriges ogen handelsflottas. Ji'ör StorhritanniEns flagga, som 
är 1800 vm jälllförolscvis starkt representerad (med 20,r;o proc.), 
har under innevarande årtion1lo en återgång ägt rum , så att 
procen t ta let för år 18\:l\:l enelast uppgick t ill 12 ,o proc. l''ör 
tv ska far tyg har sc1 lan 1870 ökning inträ(lt (från 3,•i 1 proc. 
till 10,02 proc.), mellan minskning träffat blaJHl andra finska 
(från 5,67 proc. ti ll 2,so proc.), Noderländska (i:rån 2,~ 1 proc. 
till l ,05 proc.) och franska (från 1 ,8 1 proc. till 0,21 proc.) 

Me el a fseonde på om !'att n ingen af Sveriges sjöfartsförbi n
delser m od särsk ilda länder i Europa och mod främmande 
världsdelar, mätt efter summan a[ do från och till resp. län
der och Ytirldsdolar ankonma och afgångna fartygens tontal , 
ställde sig förhållandet år] S!l\) (i afseelll1o på dräktighotsprocent 
ti.llika jämfördt merl motsvaranr1e förhållanden åren 1880, 11-\80 
och 1870) så, som nc<hnståon1le tabell ariska öfversikt utvisar: 

Land e lle r vä rldNdcl , h vrtr- ~ l l 
if rån resp . livartil l [rtr1.y- Antal. 'l'ont:tl. l 
gen rtnkommit. och rtfgått . 

DräktighetsproccuL _ l 

l l 18!1!) 1R!JO 1R80 1870 

J8"t 
l 

48302G71 2!J, IS 

l 
31,-J!l B5,2ö 4-;~,] [) 

;D5 10i'i0Gfi4 l 24,7~ 2f), 21 2:2,:1!) l G,Gfi 
87 Bf>7fi050 21,8:\ t:-.; ,3~ 11,:\1 7,ss 

E uropa: l 
Storhritannie n .. . . . ... . .. . ... 7f 
Danmark .. . ............... ... Bli 
Tyska ri ket . . . .. . .. . . . .... ... 127 
Neder lilndcrnrt ... . . . ... ... ... V (j J 10i3GOG5 G,a~ i1,-!7 3,08 4,:1:, 
l:l.ySHlflnd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ] r )·l l S4ili3tll fl,l;") 4,18 3.H:l 2.~~ 
Frrtnkrike . . ..... . .. . . .,. ... ... 7 02 4H/7(j7 2,mo~ G,OI 0,7~ JO,!IS 
'Norge . .. . . . . . . . . . .. . ... ... ... . . . !); l~)() 4rJ7(iD4 2,7D a,ns 4,ii:l f>,::!:\ 
Finlrrnd . .. ... ... . ........ . . . ... 27 ~ J t) 1-10~015 ~,(;0 D,oo 2,k:l ':J,S!l 

f)( j 2G±l-1:J 1,1;1 1.~~ 0, 1:l i), o o 
ll~l 7(1)(j21 

0,-17 1,17 0,7!1 1 '70 

~11-i 27:1811 O, 17 (1, ~>' O,!il 1},1\:i 
'l•\ 2:)~,7 0 0,1(; 0,:J7 0,:.!:2 O.!il ;) ,) 

J l"1:1:3 1 4 0,01 l - - -

l :Il il il 0,01 - -

l 
-

:J ll:.'4 - -- l 0.01 -

- --- -- - !1,111 

nclgien ...... .......... .... . ... a 
Sprr ni en ......... .. ............ . 
l.'ort.n g:tl . . . .. . .. ... . . ......... . . 
Hrtli cn . .. .... . ................ . . . 
C:rukln.nd . ........ ........... . 
Rrtlll iin ipn ....... .. .. ... ... ... . 
l ~ ha [v('t .................. . ... . . 
'l'nrk icL ..... . ............... . . . 

)(jll Snmma fi',r Enmp:t Ii~:. 11)1:211585 ~)H,;m !1:-\,:l!) ~J 7 '~):~ !Jt),I!l 

Arrib . . .... ... . .. .. . ..... . ..... . 20 1 :ZllSG 0,7l O,:i1 0,1\!1 11 , 1~ 

An1 crik a ............ ... .. . ..... . !)O fHili~r) 0,3!1 O,oo 1 , o~ OJD(i 

12 il0(i:Jii 0,1!1 (1,1):\ 0,117 O.:H 

Hl l ]51i55 O. o!l 0.-17 l 0.2!1 
j ( )l) l !(iKH4Ui IUO,oo I IOO,ool lll() ,oo lllll,!hl l 

~~ ~i;111 rt·l ·i~-.~· : :::::::::: ·.::::::::: 
~l l llllll:1 IJHf 
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Drmmark, med h vilket land Sverige år 1806 iigllc tlo lil'
ligastc sjöfartsförbi nclelserna, har sedan dess stått tillbaka i'i) r 

Storbritannien och Irland, som, ehuru antnlet fartyg, hvarmed 
förbindelserna till och från <lotta bnd underhållits, ej ens upp
gått till fjcnle<lelon af det, h varigenom trafiken mollan Sver ige 
och Danmark förmedlats, likv~il efter tonnaget riiknadt nnd<·r 
öx 1S~I~I upptagit 2~) ,"18 proc. af Sveriges hela utrikes sjö fa rt, 
medan motsntrande tal för Danmark ontlast uppgått till 2-l- ,7 2 
proc" För tyska riket, som i förcvamnde fall intager det iredj<• 
rummot uto-J·on1o <lräktirrhctsrwocenten 21 ,88. Norges au dd 

' b L.) 

var, trots det höga fartygstalet, ondast 2,7a proc. och Finlan<b 
2,ca proc. Utorncnropciska länder nådde tillsammans id::c 

högre än till 1,Gl proc . 
Jämförelsen mecl motsvarande procenttal för äldre år gif

vcr Vi(l han<lcn , att storbritaunions relativa andel af SvorigPs 
utländska sjöfartsförbindelser nu är Yida mindre än förr (-±3,lö 
proc. 1\r 1870, mon enelast 29,-±8 proc. år 1800), hvaremot Dan
marks procei1ttal stigit från 1f>,56 proc. år 1870 till 2-!.,72 proo. 
år 18\JD. I öfrigt visar sig en mer eller mimlre betydande 
rclati v ökning hafva inträd t i förbindelserna med tyska r i kl• t 
(från 7,88 proc. år l 870 till 21,83 proc. år 1899), N ederlämloma 
(från -!-,35 proc. till G,32 ]Jroc.), Ryssland (från 2,22 proc. till 
5,15 proc.) och Afrika (från 0,48 proe. till 0,74 proc.), uu<lN 
det att on relativ återgång framträder, bland annat för Frank
rike (från 10,~18 proe. år 1870 till 2,a8 proc. år 18~)0) samt fö r 
Norge (från 5,23 proc. till 2,7\J proc.) och Belgien (Irån ;~_oo 

proc. till l ,G l proc.). 
Rodoo-örolsen Iör sådana svenska fartyg, som under året o - v 

ankommit till och afgått Irån främmande hamnar, eller med 
andra ord för omfattningen af svenska sjöfarten på utri kes 
orter visar, bland annat, att år 1~\)9 ankommit till olika ut
län<lska h am nar dirokt från hemlandet 120-H svenska fart5·g 
om t i l l sam rna n s 2009738 tons och från utrikes orter 6-±\)0 far
tyg om inalles 2~17071 tons eller sammanlagdt 1753l far tyg 
moll ö726809 tons totaltlräktighet. Från utländska hanm ar 
hafva samtilligt nl"gått 1 912G svenska fartyg med en sammanlagd 
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rlräkti ghet aE 57ö2G31 tons, h varaf 1:38-±7 om inalles 303-± 183 
tons ti ll Sverige. 

Af redogörelsen framgår vidare , att det samman lag< la ton
naget för svenska fartyg, som traJ-ikontt utlätHlska hamnar, 
under år 180\J ökats mcrl ej mindre än 120-±-UG tons, ollor 
11 ,7 proc., don största absoluta tillväxt, som något år haft att 
uppvisa. Denna ökning faller uteslutande på ångfartygen, 
hvil kas tontal stigit med inalles 12-±5453 tons (15,2 proc.), me
dan däremot segelfartygens tonnage minskats mccl 41037 tons 
(2,0 proc.) Angfartygstrafikens tillväxt skulle hafva visat sig 
vara ännu större, om här medräknats elen trafik å linien 'rrol1o
borg-Sassnitz, som uneler iiret uppehållits med svenska far
tyg och hvilken, såsom icke redovisad af någon konsul, ej 
kunnat upptagas uti ifri'tgavaran(le rtfdelning af sjöfartsstatisti
ken. Enligt hvad tullverkets uppgifter synas gifva vid hand en, 
skull e denna trafik under år 18\J\l ha[va ökat i'tngfartygons 
tonnage med omkring 500000 tons. 

De 1\r l 899 af svenska fartyg i utrikes sjöfart in tjänta 
bruttofrakter hnfva, enligt därom från svenska oeh norska kon
suler inkomna speciJieerade uppgifter, utgjort 5220803-± kronor , 
hvaraf influtit i fart mellan Sverige och utlandet 37~220% 
kronor och i fart mellan utrikes orter för fartyg ankomna till 
svenska konsulsstationer 143Sö\138 kronor. .A[ totalsumlllan 
belöpa sig på segelfartyg 1253~4(:)3 kronor, mott>vuramle 2-± 
proc., och på flngfarlyg 3\JliGDö71 kronor, e llor 7 G proc. För 
bedö mande a[ förhållandena i förevarande hänseend e uneler 
år 189\J relativt till motsvaranflo förhällanelen under de tre 
närmast föregående åren samt årsmedeltalen för femårsperio
dertJa från och med år 1876 mcdclelas följande öfversikt: 



l 
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--I fart m ollan Sverige I fart mellan utrikes 

l och utrikes orter. orter. ~ ::--1.> 
~ """":: ;::: 
~=::::; 

Af segel- l Af ångfar- Af segel- l Af ångfar-
,... ~~ 

1rligen. 
"'~-och ång- tyg. 

och ång- tyg. :-: ";- ~ 

fartyg. fartyg. 

1000 kr. l 1000 l Proc. 1000 kr. l 1000 l Proc. 10011 kr . 
l kr. l kr. 

1876- 1880 ... 189G5 8±75 44,7 l 16549 l 3699 22,4 
Il 

ilfi311 

1881-1885 ... 1fJG52 10175 51,8 H2G-! 3107 21,8 3:l~l1 () 

1886-1890 ... 20877 12235 58,6 12551 4525 3li,1 3il!:!~ 

1fl91 - -1805 ... 21893 14li47 Gli,G 10527 4884 4li,4 il2,>:!1) 

18~JG ............ 2G31i2 19040 72,2 10149 5G75 55,9 i3G011 

1887 .. . ......... 30387 22575 74,3 11020 fi5871 59,D 

l! 

4UOI 

11898 ...... """l 33350 248941 74,D 

l 
12064 8112 G7,2 4i'>~ 11 

11898 .. .......... 37822 29005 76,7 14386 106ti51 74,1 522(1:-; 

Sveriges utbyte af den utländska handelssjöfarten hur , 
enligt hvad ofvanstående siffror utvisa, år 1899 varit afsev:in1t 
rikligare än under det närmast föregående året och öfverst1gor 
betydligt h vad hela den ifråga varande perioden i detta hiin
seende haft att i genomsnitt uppvisa. I förhållande till år 
1898 hafva de af svenska fartyg i utrikes sjöfart insegl ade 
bruttofrakter ökats med 6794460 kronor, motsvarande l ö proc. 
af det år 1898 i samma fart intjänta fraktbeloppet. Denna 
betydliga ökning faller hufvudsakligast på ångbåtsfiottan, h vars 
relativa betydelse för den svenska fraktfarten, såsom synes, 
varit i fortsatt stigning. De af ångfartyg intjänta bruttofrak
tema hafva nämligen under år 18\19 ökats med 656357 7 kro
nor utöfver motsvarande belopp år 18\18, medan däremot (i k
ningen för segelfartyg uppgår till allenast 230883 kronor. LT ti 
dessa från konsulerna insända uppgifter rörande intjänla brutlo
frnkter ingå emellertid icko uppgifter rörande don inkomst, 
som inseglats uti s. k. tidsbefraktning. Då nu denna form af 
befraktning under år 1899 förekommit i långt större utsträck
ning än uneler närmast föregående år (124738 tons år 1f'D\I 
mot ondast 63686 år 1898), så följer !Järaf, att ökningen nn
dor år 18D9 af den svenska hnndolsllottans inkomst al don ut-
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ländska fraktfarton skulle, derest man ägde kännedom om äfven 
de belopp, som genom tidsbefraktning inseglats, Yisa sig ha[ va 
varit ännu större, än li vad siffrorna här ofvan angi[va . 

I Wroståonde siffror ingå oj de af svenska fartyg i frakt
fart mellan Sverige och N orgo äfvensom mellan hamnar i N orgo 
inseglade bruttofrakter, om bvilkas belopp kunskap saknas, bo
roende därpå, att från Norge hiirWr ej lämnas redogörelser, 
motsvarande de af svenska konsulor i öfriga främmande län
der moddelade uppgifter. 

Det utan jämförelse viktignste fältet för lwm1elsflottnns 
verksamhet i.i.r sedan gammalt Storbritannion. Samfälh1a bo
loppet af de bruttofrakter, som svenska fartyg under år 18\JD 
intj änt vid transport af varor mollan Sverige och Storbritan
nien samt från skillda utrikes orter till sistnämnda land, upp
gick sålunda till ej mindre än 23915-i28 kronor eller mer än 
2/ 5 af fraktförtj änsten i dess helhet. De olika !ändornas bety
delse i förevarande hänseende inhämtas för öfrigt af nedan
stående tablå: 

Länder, ti Il h vilka sven- ~ JTart~' g·. Brutto frakter. Brullo-
sim lastade fartyg an-

Dr~tktighot . 

l 

frakt 
kommit uch från hvilka Antal. l Kronor. P rue. pr ton. 

de afgii.tt till :::lvorige. l Tontal. 
l 

Proc. Er. 

Finl and ........................ B4:J I 72438 1 ,~11 56907(i l,o!l 7,8li 

Rysslancl ...... .. . ... .. ... .... G07 242G5fJ 4,07 25S4822 4,!Jii 1 O,!i5 

Danmark ·········· ···· ····· ·· 51~)1 GS4SG2 1Lts 3581786 G,BB 5,~. _1 

Tyska rik et ........ .. .. .. .... 54GG 121G405 20,:JB 84214G7 1ti,l3 (),9:~ 

Neclerländerua . . . . . . . . . . . . 2Gti 201i98ti B,-17 :20:!7772 4,o:J l O, !:l 
Belgien ...... .. ................ 331 218-!78 ;3,GG 2287öG3 4,:J.s 10,-17 
Storb ri tam1ien o. Irland 45:):\ 2GBti SOG 4'J.,2J 2il!l15428 ttu,Rl 9,06 
Frankrike .. . .. . .. . ........ . .. . 51 G :J8(i4.98 (i, 18 4492078 8,61 ll , G~ 

Portugal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G5 31i894 0,6~ 457523 o,~k 12, 1u 
Spanien mod Gibraltar ... 14:2 87438 l,G3 801128 1,63 H, 2~ 

Italien l110d .Malta ......... 59 ö708G 1,12 901346 l ,7:l 13,.11 
Ös.terri ko- U n "'Or n .. .. ..... 2 1859 0,03 23208 0,0·1 12,J8 

" Europeiska Turkiet 1582 O,o:J 3ti320 0,07 2~, 011 

Grok lar el 2 1383 0,02 218~JO 1,27 15,83 Norda'.\ ......... .... .... . ... ~ l fllka . .............. .. . 28 3tl535 0,6-l lili531i!l l 1,63 17 ')7 
Öfriga delar af Afrika ... 42 30372 O,iil 848181 1,60 27:; () 1 
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Liindcr, till h vilb. sven- Fartyg. Bruttofmkt.er. 1;,. tt". 
Nk:l l :l~t:ldc b rtyg :1.11- --~- Il .: · j·f 1 t ~- l l'r;tk i 

kon1111it or h från hyillm Antal. · t,L' t g tC -· - Kronor . l'rot;. li' r lot t. 
dc :1.1'g:\tt til l Rvc rigc. T() n tal. l Prot;. 1, r. 

----------------~--~~----~--~------~---~--
1\ nHtralicn ······ ···· ····· ··· Ii Ml2 O,O(j 801i30 0,1:1 <.J•> l -;,Ii:: 
Nurd:1.m crilm ····· ··· ··· ···· 5 37Utl O,oo 28274 O,on /,'i l 

\' c~t,i ndieu ....... ........ ... 4 JGf:>!J O,n:; 2141'i 11,04 1:!,!1\ 
11ntt:>ilien ······ ····· ··· ···· ··· l ö 8 147 0,1-1 213 bö81 0,-11 :!li,~ o 

Öfri g:1. do !::L r :l t Syclan1c-
rika ··· ·· ·········· ······ ··· fl flO-l G 0,15 147ll iö t o.~s Jl,.:!i 

Num:n:l år 189U ............ 17ti3G 5Uii83-13 

l 
lUO,oo 5:2:208004 J ~,\10 1 - X.";";) 

i\ [ OLSI':ll':l!ldO [u· 1898 ... ... 1GtiGii 540:2717 - 45413574 K, u l 
> > 18U7.. .... 1G4Gfl 514()494 -- 41407374 ~,o;) 

> » 18!JG ...... 1G431 4895217 -

l 
36511 0Uij - 7 il' 

> » 18!J5 """ 1-18-13 43 J()<J:\1 - 32105715 - ~ , .. ,, 
l > > 18!}4.. " " 15594 4538174 - 32537134 - 4 ,17 

(Förutom fartyg, som trafikerat lutmuar i Norge, bal'nt 
i summan för år 1899 uteslutits inalles 305 fartyg om 22:->--J.Ot) 
tons, beträffande hvilka uppgifter om intjänta bruttofrakter ej 

kunnat erhållas. Af dessa senare hafva 151 fartyg om 12-i73i-\ 
tons gått i tidsbefraktning). 

Mod afseende å de uppg ifter , som i tablån mo(1cl olas ho
träffande de fraktgående fartygens antal och dräktighot sattl t 
do i medeltal på hvarj e ton intj änta bruttofrakter, bör anmär
kas att -- jäm te det sådana fartyg uteslutits, för hvilka brutto
frakten icke uppgifvits, emedan de antingen gått i tidsbefrak t
ning eller ankommit med endast transitogods m. m . - å an 

dra sidan öfriga lastade fartyg mod hela sitt uppgifna ton· al 

ingft i beräkningen äfven i do fall , då blott större eller mi ntlro 
del a[ fartygens dräktighot varit n p ptagen af last till ved m·! •ii
randa ankomst- resp . destinationsorL Den i verklighetc11 il. 
b ntrje befraktad ton i mecleltal belöpande bruttofrakt m å:-: te 
därför i åtskilliga fall va m högre, än h vad do i tablån upp
tagna medelsiffrorna angifva. 

Man finner vidare af tablån, att näst Storbritannien itr 
tyska riket det viktigaste området för den svenska handels
Jlottans verksamhot1 hvaroftor kommor i tredje rummet F rank-
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rike samt i fj en1o rummot Danmarie Blaud utomeuropeiska 
länder har uneler år 1899 Sydafrika varit den för våra han

delsfartyg förnämsta fraktorten . 
Af fartyg, som enligt förefintliga ta boller idkat sjöl'art 

mellan inrikes orter, l1aEva under år 189\) verkställts 1077!)8 
resor mod l 083-1:12:1 tons i ingåondo och l 09884 resor med 
114708G8 tons i utgående fart, medan af fartyg, som gått i ut
rikes fart från ?,i,trikes orter ankommit 2~)003 om tillsammans 
U303480 tous och till utrikes orter afgått 2680-t fartyg om 
8731280 tons dräktighet. Iläraf framgår sålunda att vid rikets 
hamnar och lac: tageplatsor iurikes sjöfarten under år 189U om · 
fat tat med nfscende på fartygsantalet 76,o proc. och med hän· 
syu till dri\.ktigheten 55 proc. af rörelsen i dess helhet, under 
det att utrikes sjöfartens andel i berörda tralik endast utgjort 
respektive 20,4 proc. och 45 proc. 'rrafikens fördelning på dc 
tvänno hufvudslagrn af fartyg inhämtas af följande tablå: 

Inrilers fm·t: 

Segolfnrtyg. 
AntaL Tons. 

AnkOJIIll <l ................. 35092 
Afgångna ........ . ......... 366;)2 

Summa 7222-i 

Ut·rilces fart: 

18G5706 
1955070 

3ö2U775 

Segol Fartyg. 
A11t.aL Ton::;. 

Ankomn a .. . .............. J 17h2 
Afgångna .................. 10l>31 

Sumrna 22383 

1323213 
12-t3020 

25()l)233 

.Angfartyg. 
AntaL Tons. 

720()6 89681 18 
73i1ö2 05lt>798 

1-i54lö 1ö4tl421G 

Angfartyg. 
AntaL Tun~. 

17261 7D8U2G7 
1()173 7-if\8800 

33-1:2-i 15-1:0\10()7 

lli\.r meddelade siffror utvisa, bland annat, att af hela 
antnlet fartyg G5,·t proc. yarit å ngfartyg och att aE hela totala 
dräktighoten ö-1:,2 proc. tillhört ångbåtsHottan. 

Till jitml'örelse med förhålland ena i afseende å hanmtrall
ken unel er närmast föregåend e år meddelas efterföljande öfver
sikt nf antalet och dräktigbeten för do till hamnarna och 
lastageplatserna ankomna fartygen . 
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I iuri kcs l'art. I utrikes far L. 8Uill lli;l. 

:\.r. Anta!. Tontal. Antal. Tontal. Antal. Tunt a l. 
löH4.. .......... 102187 J 00'17254 :!i'J08fl 7022!!1G 1~7271i J lilli() 1(1) 
1H05 ............ !)8912 9G3!J:'>(12 24GIG G!J2197~J 123187 ]Ii Iii 1 0·11 
18!JG ............ 1075!J~ 102:231j81 2717!) 78!lö(i2(i 1iH771 1 ~~ :.':!:lo7 
Jö!J7 ............ 1027:11 l03G210!J 27158 8073518 129041 l ö l:!Gi i27 
18!18 ............ 105800 10G41il00 27GOiJ 82808GO 13:3504 J ö!I:!~ Hi!l 
J8!J!J ............ 107758 10834123 :29003 9303480 13G7Gl :!OJ :l7GO:l 

Såsom häraf framgår , visar don ingående trafiken i ,liL tn
Iörclse med år 1898 i a l'seom1e å fartvgons antal on öktii no-

" M 
af 3257, motsvarande 2,·1 proc., och i afseende å clräkti f!;hdcn 
en ök11ing af 120~-13-1 tons, mots,·araude (j,.t proc. T otni·tgd 
för fnrtyg i såväl inrikes som utrikes sjöfart är större iLll nit
got föregående år. Den starka tillväxt, som dessa siJiror :tn· 

gifva, beror delvis därpå, att trafiken å linicn Trcll eborg
Sassnitr. först från och med år 1890 blifvit medtRgcu ut i up p
gifterna öfver hamntrafiken. 

Antalet af de vid rikets sjömanshus inskrifne sj iJmiin, 
som år l 899 varit an vända i sjö fart med syeuska farty g, Ilar 
utgjort 23000, af hvilka sysselsatts i uteslutaudc imikec; ~i ö

fart -120 fartygsbdälhafvarc samt 1G2-l maskinister, clLlu rc och 
andra sjömän, eller tillsammans ~053, medan i utrikes sjnl'a rt 
användts 20G9 fartygsbefälhufvare samt 189G8 maskin ister, 
eldm·o och andra sjömän, ell er tillsammans 21037. Föregående 
året, 1808, uppgåfvos såsom i sj()tart med landets fartyg a u
v~Lncla inalles 2219G å sjömanshus inskril'ne sjömän, 1\I:U i 
uteslutande inrikes oc!J 20:203 i utrikes fart. 

Genom svenska sjömansbus förhyrdes å fränmHIIHk fa r
tyg år 1809 dessutom 038 (mot 10-1-1 år 1898), däm[ ~G lw
ftLllwJ \'Ul'e. 

Dc för inkommande och utgående fartyg crlagLla ln~t

pängnr uppgingo år 18\lD till sammanlagett Gl-1079 kronor eller 
4()7\)1 kronor mer än år l 8D8. 

Talagsersättningsmedlen för rikets samtliga stapel stilder 
uppgingo år 1899 till 31738D2 kronor mot 27!1\:!065 kronor un
der år 18D8. 
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UuLlcr år 1890 bar genom 0 olika konsulat hom siinclb; 
af svenskt sjötol k sammanla.gllt 2Hll8 kronor, hvilken summa 
unelerstiger såv~Ll det under år 18!)8 hemsända pänningbclopp, 
som ock mot:;varandc summa i genom snitt under föregående 

åren. 
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Jätteföretag inom sjöfarten. 

Det \·älcliga uppsving af industri, handel och sjöfarL rår 

mäktige granne j söder, clet tyska riket, under clc senaste <le

cennierna haft att uppvisa och hvarigenom detsamm a nn n1e ra 

intager andra platsen bland världens sjöfartsid kande in<ln st ri

ländcr, endast öfverträffadt af det brittiska riket, har i hög 

grad isynnerhet under senare åren fäst Europas oeh för i\l'rigt 

alla kulturstaters uppmärksamhet på den tyska nationens J'ö rc

tagsambet, energi och lifskraft. 

En den kraftigaste häfstå ng till denna storartade blo m

strin g och utveckling, isyunerhet inom lmudelns och sjöfurll'ns 

område, lwfva de båda tvska bolao·cn >> Nordtvska Lloyd, i 
J h J • 

Bremen och >> Harnburg--America>>-linion i Hamburg var it. 

Såsom handels- och sjöfartscentra hafva Bremen oeh 

Harnlmrg galll la anor. Redan under Hansamaktens blomstri ngs

period voro dessa båda städer bland dennas förnäm sta och mi k

tigaste rnedlc lll mar. 

Efter Ilansamnktens fall och under dc inbördes strider, 

som seelermera rasade i rryskland, råkade handel och sj öLu-t 

i lägervall, lwilket fortfor att vara fall et tills i slutet af 1100-

talet, då den tyska sjöfarten så småningom åter började visn 

tecken till pånyttfödelse. 

Vid denna tid börjude nämligen en allt lifli gare trans

oceanisk sjöhandel att uppstå mellan de nyss från Englands 

öfverherravälclo frigjorda Nord-Amerikas Förenta sta ter och de 

nordtyska sjöstäderna Bremen och Hamburg. 
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Denna sjöfart Llof und er ft rens lopp allt mera botyJan

cl c, isynnerhet seelan den, genom det fördrag som afslöts i 

December 1827 mellan Bremon och förbund sstaterna, få tt 

fastare grund va lm att utvockln sig på. Präktiga am erikanska 

snällseglare , s. k. >> Klippers>>, lastade m ed produkter från de 

hastigt uppblomstrant1c ha ndelsstäderna på andra sidan ocea

nen, började numera allt oftare inlöpa i de tyska nordsjöham

narne. En resa mell en af de vanligtl >>Packets » på cl enua tid 

tog 60 fL GO dygn i anspråk, dock kunde de bcrötncla »Kl ip

pers>> mell god vind ofta korta in tiden ti ll 30 a 40 dygn . 

Föga auade m an då, att något mera än ett haHt sekel 

fram åt i tiden väldiga fartygskolosser, inredda som palats, med 

svindland e fart skulle kunna tillryggalägga samma elistans på 

den ocrhördt korta ticlen af 5-G dygn. 

P å slutet af 1830-talet började do förstu transatlanti ska 

ångarne att plöja oceanens vågor , och år 1847 gick den första 

Bremer-ångaren >> \Vashington >> från Bromen till N ewyork. 

Ungerär vid denna tidpunkt grundades dc båda företag, 

>>Nordtyska Lloyd » i Bremen och >> Hamburg- Amorica-linicn » 

i Hamburg, bv ilkas utveckling till den plats de för närvarande 

intaga såsom världens främsta på sjöfartens område varit a[ 

den största betydelse för det tyska rikets nuvarande blomstring 

i handel och sjö fart . 

"Nordtyska Lloyd", dess gt·undande och utveckling. 

>>Nordtyska Lloyd>> grundades af Konsul H . Meyer i 

Bremen den 3 Januari 1857 genom sammanslagnin g af fyra 

små, förut bestående, bolag. 

U t i dess af Bremens senat fastställda bolagsordning bo

stämdes bland annat följande. 

Bolagets ändamål är : 
att upprätta regelbundna å ngbåtslinier mod europeiska 

och transatlantiska länder, 

alt Cifvortaga f-l od- och sjöassuranser, 
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att underlddla och utvidga rleu nuvarande lokala ån gLMs
traf-iken för pnssagerare och gods sarnt 

bogsering af fiod- och sjögående fartyg på W eser oc]1 
dess bifloder. 

Aktiekapitalet utgjorde tre millioner Thaler Golcl. 

Under första året öf>pnades en linio på England me1l tn' 
ntindre ångare, samticligt som för transatlanti sk far t fy ra Ni_,·c

ken större propellerångare beställrlos vid engelska och skot;,;ka 

varf. 

Dessa ångare lastade ungefär 2000 tons iuclusive bunb·rs 

samt gjorde resan öfver på 121
/ 2 clygn. 

I J n ni 1858 lämnade den första af dessa fmgare, » lhe
mcrl>l, på resa till Nowyork \V esern, moiltagan1lo 1 kaj n te;- ()('h 
\)3 mellandäckspassagera1'e samt 160 tons gods, och under ~'\.rds 
lopp insattes äl'ven de öfriga ångarn e )) \V eser», >>l-f ud son » !l('lt 
,,Newyorlo> å .linicn . Härigenom var on regelbunden fjo rt()n
dngars förbindelse öppnad mellan Tysklund och Nordmuerib. 

Redan nästa ftr öfvertog bolaget befordringen nf 1l on cn
gelskc:tmerika.nska posten, hvarigenom det unga förotnget stilll
eles i jämnbredel mod do båda redan i l<~nglancl existerm1dc 

posUit1iorna >>Uunnrrh och dnman-Lin e». 

»lll'C111C11. » 
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Under c1o HiLrmastc f1.reu llaclo >>L loyd», [lå grund al' det 
ras ~cn do iJt bördoskt·ig, som llppllammat me1lnn unionens nor<l
ocb sydstater, och lwilk et verkalle i hög grad hämmande p[l 

handel och sjöl'art, gan sim hårda ticler att dragas med. Oak
taclt de motgångar, som häraf blefvo on fö ljd gellom miusknd 
såväl passagerare- som godstm(ik, oaktadt do många svårighe
ter at teknisk art, som ju mocl llOn tidens ofullkoml iga ma
skinerier ol'tn förekommo, ut\'eckhle sig dock bolaget under 
gorl ledning statligt och säkert. 

Efter krigets s lut öb<les iHer handeln och sjöfarten på 
ett glädjnmlo sätt i en förut icke anad omfnttning. Sedan 
akti ekapitalet ytterl igare höjts mecl e11 million, anskaffades nya 
moderuare fmgnro, sam ticligt som turerna å lin i en ökades, sft att 
förbi ndelse uppehölls ltvnr åttonde c1ag mellan resp. plntser. 

Oaktac1t cle stora kostnncler dessa nyanskaffningar me<l 
förd e, blol bolaget, tack vare den växande trafiken, redan år 
1 SG8 i stånd att utdela on di vielen d af :20 procent. 

Alla minrlrc engelska och amerikanska konkurrensbolng 
sågo sig snart urstilnclsatta aLt konkurrera med dettn lifsknil' 
tiga, väl skötta företag. 

År 18li8 upprättades a[ »L lo y d», seelan en fördelaktig 
öfveronskommelse med Ba 1Li rnore-- O bio-:järnvägen a[ slutits, en 
ny linie Uremo11-Bnlt imore, på hvilkon fyra nya ångare in
sattes, mod afgång IJVar fjortonde dag fråu resp. platser. 

Under denna l'ortskriclnn<lc utvockli tt g ar (le tran satLm
tiska lini erna blof rloek icke <len andra delen al' »Lloyds » pro
gram , elen emopeiska och lokala sjöhuton bortg1i'n1Hl. Tviirt
om utvecklad es denna i samma raska tempo son1 den fiirra, 
äfvenså utfördes stora, kn]·- och docknnlii.<""' llin <,.ar r otmrations-no ;-, ' 
Yorkstäder etc. för bolagets fiytanrle materiel i !-~romen, !Jrc-
merh aven, Ilobokon och l3n ltim oro. 

Vie! denna ti1lpunkt utbröt clot fran sk-tyska higct, lfYil
ket i börjau verkade myekot hämntand e på den 1yf:' ka sjöl'ar
ton. D et lyckades doek L loyd att redan på v{tren 1871 åter 
få sin sjöfart i gång i betydande oml'attning. 

l~n ny l i n i o öppna< les pi\. Contralamerika och W es t i JH1i en . 
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Denna bloE dock icke så gifvnnde, som man viintnt, p{t grnn cl 
nJ do främmande af respektive stator subventionerade lin icr, 
mod hvilka don hade att konkurrera. Tvänne andra linier, 
som också nu öppnades, på Brasilien och La PJata, lyckados 
emcllerti<l bättre och blefvo mod tiden utmärkta affärer. 

Genom det oaflåtliga framåtskridande på maskinbyggnads
teknikens område, som vid donna tid gjorde sig gällande, kllllrlc 
farton på de nya fartyg, som numera byggdes, uppd ri i'Y ns 
långt högre un förut varit fallet . På 18GU- och 187U-Lalon 
var den högsta fart man lyckades ernå med de tran satinuti
ska postångarne 10- 12 knop. 

År 1878 lyckades det emellertid ett varf i Engla1Hl att 
bygga en oceanångare, »Ari~ona», sotn gjorde resnn öl\cr 
Atlanten mod don då ouppnårl<la farlon af Hi knop. 

Af hvilken stor bärvidd detta lyckade resultat skulle 
blifva för oceantrafiken, kan man lätt inse, clå häri genom L' ll 

ny typ af oceanångare framträdLle , som var den gamla ;.:i't 
ofantii gt öfvorlägson. Äfvon blefve det af största betydelse 
för clot rederi, som hade resurser nog att fortast möjligt kunnn 
anskaffa och insätta en hel ny flotta af denna nya typ po:-;t.-
1\.ngaro på sina linier, då detsamma genom det modorna och 
snabbare materiel, som bärigenom erhölls , komme att draga 
större delen af trn6kcn från sinn konkurrenslinier samt på 
o·1·,md häraf så smånin aom tillskansa sig en ledande stii.l l-o L b 

ning bland dessa sina medtäflare. 
Den öppna L>lick för tidens kraf, som alltid kännetecknat 

Lloyds centralledning, försummade icke hällor nu att beg;:gn n. 
sio· af det o·ynnsamma tillfället. Beslut fatta<los alt for tnYt 

b b n 

möjligt anskaita och insätta nya, moderna postångare a ocean-
linierna. Med stor energi grep man sig an mod anskafTandet 
a[ dessa fartyg, som insattes efter hand de blefvo ftird ig<t 
urodvid den gamla ångbåtsparken. 

Den snabbhet och den omfattning, med hvilken clenn<l 
plan utfördes, hade till följd , att Lloyd under en följd af <

11' 

kom att intaga en lodande ställning bland samthga transatlan
tiska liui er. Dess nya ångare med sin präktign inreLin i ng ol'h 
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]löga fart började allt mor att gyn nas af den resantio allmiin
]1eton. 

År 1881 intog »Elbc » som don försto af dessa express
ångare sina turer å Atlanten, under de närmaste tYänno åren 
fö ljt! af två amlra ångare, >> \Von·a » och » Fulda ». Mod ti\1-
bjälp al' n ågra at do snabbnro äldre postångarne kunde redan 
uu oxprossfö rbimlolso åstadkommas mellan Bremon och New
york 

Från <1enna tidpunkt, 1882--83, kan sägas, att en ny 
epok börjn<lo i occautrafikcn , nämligen imättandet a[ särskilda 
expressli J1ior, hufvudsakligon afseelda för befordran af post och 
passagerare, bredvic1 do bestående gamla Jiniorna , som seder
mora anviiJH1os för kombinerad passagerare· och godstrafik. 

Vid firandet af sitt 25-års-jubilcu m år 1882, kunde Lloyd 
med stolthot se till baka på do år, som förflutit sedan det bil· 
dades. Rederiet ägde vid denna tic! Dl fartyg med ett sam
manlagdt tonnage af l 04500 reg.-tons brutto och stod i rang 
som n:r 4 bland världens ro<lerier, då öfverträffadt af det en
gelska »Pcninsular Oriental C:o" och af tviinne franska bolag 
»Uo mpn gnio Generale 'l'ransatlantiquo >> och »Messagerios l\[a
ritimes ». 

Lloyds expressångnro voro mtmora do snabbaste på At
lanten; så gjorde 1882 »\Vorra >> rckonlresan mcllau Southamp· 
ton - Nowyork på 7 dagar 20 timmar 15 minuter. 

Sedan akticknpitalct 188-± genom lån ytterl ignro höjLs 
med 15 millionor mark, anskaffarlos och insattes under clo föl 
jande nio åren 1:2 expressångare mod on f n rt ai 17--18 knop 
på de nordamerikanska lini erna. 

Under det sist förflutna decenniet haclo omollertid, Yi (l 
siclan af handelns och sjöfartens blomstring, Tysklands industri 
utvecklat sig till on förut icko anad höjcl. På gru1Hl af don 
rådande triingscln på do af industriens alster öfverfyllda in
hernska och europei ska marknadema, blof man äfvon i 'l'ysk-
1.anc] nödsalm<l att se sig om efter andra a[stLttniugsomrflden 
lör sina proclnktor. Allt mora börjnclo frågan dryftas om in
rättandet af reguliorn ånghåtslini or på a flii. gsnnro l'arvattcn, 

Tidshift i Sjöviiscndet. l ~l 
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h,·ilkot ju i hög grad komme att främja exporton af el en i'd'wr
proclu ktion , som hota< lo landets industri. 

Genom beslut, fattadt af tyska riksdagen år 1886, erhöll 
Ko['(1tyska Lloyd aE tyska staton on subvention af fyra mi 11. 
mark, mot förpliktelse lltt uneler J 6 år unelerhålla två n·gu
li ora ångbåtslinior, däraf en till Ostasien och en nn <lra t il l 
;\.ustralien. Af riksdagen stipulerades därvid, att do nya fnt·
tyg, soru eventue llt komm e att anskaffas för ~ossa lini er, skul le 
byggas vi<l tyska varf och al inhemskt matenol. 

Vid Lloycls biirpå följande bolagsstämma boslöts bland 
nmwt: 

att till aktiekapitalets böjande upptaga ett lån af 2U llli ll 
mark , 

ntt uppriittn följande nya linier: 
en hufvucll inie till Kinfl, mod anslutningslinio till .hp<lll 

och Korea, 
en hufvndlinie till australiska fastlandet, med anslutn ings-

Iini e till Samoa- och Tonga-öarne, 
en linie från 'l'riost öfver Brindisi till Alexandrin, 
att beställa vid V nlcan i Stettin: för lmfvudliniorua t ro 

tmgare, hvardera om 4000 reg.-tons brutto och med en fmt af 
1-± knop; !'ör anslutniogslinierna tro mindre ångare om 20UO 
reg.-tons brutto samt 12 knops fart; samtidigt bärmed skulle 
on del andra af bolagets äldre postångare ombyggas och mo
derniseras samt seelermera insättas å dessa linier. 

I Juni 18öG afgick den första postång:nen från Bremen 
till Ostasien, och i Juli samma år öppnades linien till Austra-
lien af on aunan nybyggd postångare. . 

Ehuru de finansiella förhoppningar, som man hyst Yld 
urundandet af dessa linier, icke så snart läto förverkliga sig, 
~huru såväl router som materiel måste underkastas många för
ändringar innan alla anspråk blefvo tillgodosedda, och allt ar
betade på bästa sätt, dröjde det dock icke länge förr än dessa 
linior, tack vare den framsynta ledningen och den präktiga 
materiel som mod tiden anskaffades, här liksom på Atlan k ll 
så s må1;ingom tillkämpade sig en framstående ställning bland 
sina medtiifiare . 

;'"r 18Dl öppna<1es af Lloyd en ny exprosslinio Genua~ 
Gibntl tur-Newyork. På denna linio insattes postångarne 
, vVo rra » och »Fulda», hvilka förut varit i fartmellanBremen 
-Newyork. 

Vid samma års slut förfogade bolaget öfver 4G ocean
i\ ngare, alla öfvcr 1000 reg.-tons, med en genomsnittsålder af 
12,6 år. Hela den fiotta, som bolagot ägde, uppgick samtidigt 
till 7G ångare med ett tonnage af 186558 brutto reg .-tons, 
bvartill kommo 77 bogserfartyg om 15800 reg.-tons. 

Genom den fortskridande utvecklingen af skepps- och 
maskinbyggnadstekniken kunde allt bättre resultat ernås vid 
byggandet af oceanångare. Samtidigt härmed började bebof
vet af ännu snabbare och bekvämare förbindelser på do nord
atlantiska linim·na alltmer göra sig gällande. 

Do båda män, h vilka numera innehad e lednino·on af Llovd 
b ,} ' 

D:r WieganJ som generaldirektör och Herr Plato som ordfö-
rande i styrelsen, iusågo äfven, att endast då kunde bolaget 
vara i stånd att bibehålla den ställning det tillkämpat sig un
der det gångna årtiondet, om det fortfarande hade den bästa 
far tygsmaterielen, d. v. s. de snabbaste, med alla nutidens 
ford ringar på bekvämlighet och elegans utrustade fartygen att 
förfoga öfver. 

Det beslöts därför att uppgöra en plan till ombyggnad 
och föryngring af bolagets väldiga flotta . H varje år skulle en
ligt denna plan ett bestämd t antal nya ångare byggas o oh ett 
motsvarande antal äldre utrangeras, så att fartygens numerär 
kund e hållas vid densamma. 

De stora nybyggnader, som häraf följde och hvilka ute
slutande utfördes vid tyska skeppsvarf, bidrogo äfven i' bety
dande mån att höja och utveckla den inhemska skeppsbygg
nadsverksum heton och däraf beroende industrigrenar. Också 
å.tnjuta num era tyska varf det högsta anseende för dc präk
tlga nybyggnader, som af dem levereras. 

Bland de nya ångare, som sålunda anskaffades för de 
~ansatlantiska liniorna, äro särski ldt de, tillbörande don s. k. 

arbarossaklasson, med ett tonnage af 10000 reg.-tous och 
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7000 inrlikerade hästkrafter, väru~1 omnämnaJH1e. Byggd a sa

som kombinerade frakt- och passagerareångare med m ltllli o·t 
~ ~ 

hög fart och ringa kolförbrukniug, ha[va de visat s ig s~·n ttL·r-

ligon ekonomiska och praktiska för donna trade. 

1nroc1ningon för kajutspassrrgorame äro å donna typ pla
eo racl midskepps i on viiidig ö[vorbyggnad af icke minc1 r\' i\.n 

2()0 fots längd, innohållanuo tro däck öfver hvnrandm ocllt n< ·l l 

plats för 260 första och 120 annm klrtss passagerare. DiLl"!.; ..,. 

rummon kunna efter boho[ omänrlras till att upptrrga iiml a ti ll 

2,000 mellandäckspassagomre, hvilkot nu för tiden Lir n öll \·iln

rligt för cle ström mar af em igranter , som öfvorföras till .\ mc
rika . För och akter om öfvorbyggnaden äro lastrumm en l>L'

läg nn, merl 8 lastluckor och lG hydrauliska eller eloktr i~ka 

kranar för lastning oclt lossning a[ gods. Afven s<1som t ran s

porUnrtyg för trupper äro dessa ångare synnerligen värrl ol" ul la 

och användes såsom sftdanft i ganska stor utstriicknin g under 

senaste krisen i Kina. 

Hcdan år lSGli hade gonomsnittsålrlorn genom n yb_Y~g· 

m1<ler a[ oceanångare n oclbrakts till 0,ii år, och do g liinf-:n ndc 

följ<lcrna a[ en allt mor växande passagerare- och gorlslral ik 

visade, att man yar på rätt väg, hvilket i sin ordning sporm

do till ännu större nyanskaffningar a[ fartyg un<lcr do följ altile 

åren. 

Vid denna tirl börja<lcs byggandet a[ tlo viil1liga jiUin

ångnro, f:JO!l1 numera truJikora Atlanten. 

Hos \V ulcan i Stett in bcstitllclos af L lo y d on oxprcf;":t JJ· 

gare, som skulle i storlek, snabbhot oclt elegans öfyer! riiiTa 

nllt, sont förut funnits i sjöfartsyiig. 

Denne ångare d(aisor \\'ilholm der Grosse » gick i ~l; t.j 
J 807 af stupaln och insattes sedermora på litlien Brom en -

:t\ owyork. Dess dimensioner vor o {ölj rmde: 

Lit n g< l öfver däck ... ... ... .. . ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... G-!\l fo t. 

Brodel » ........ _ .. ..• ... ... ... ..•.. . .. . ... ... ... ... ... ... ... ... ()(i 

Djup frftn hnfvu<ldäck till kölen ... .. . ... ... .. . .. ... ... .. . ... ... -~3 
Deplncomon t .... ... ......... .. ............ .. ............. ... ........... . 20000 tons. 
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D e båda maskinerna utyeckla tillsammans 28000 indike

rad e hi:istkraftor och gifva bärvid fartyget en m edelfart a{ 23 

knop . 

tio n 

sig a 

>Kai~ er Wilhelm tlcr Grosse >. 

Kr 18DD erhöll Lloyd af riksrogeringen förhöjd s u b von

för lini en på Ostasien, mot Jörpliktolse att med förstklas 

postångarc um1erhålla förbindelser, mod afgång lwar fjor-
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tonde dag från resp. ändstationer. Samtidigt htlnnod in gid;s 

en öfvereuskommelso m ed H amburg-Amerika-linion, hvnrig<·no
111 

det senare bolagot hlct borättigadt att iu sätta ett visst an tal 

postångare på do nsiatislm linierna, <locl~ skulle ledningen af 

det hela fortfarand e handhaJvas af Lloyd j Bremen. Ra 11 ti

cligt upprättades a[ båda bolagen en gon1onsam fraktli nio, l'ii r 

hvilket ändamål a ll a ångare tillbörande den tyska s. k. , 1-i n

singlinien » in l;:öp tes. 

«König· Albert», 

-287 -

I Oktober 1899 öppnade elen nya rikspostångaren »König 

Albert» fjorto ndagars-förbindelsen med Ostasien. Denna å n

gare, byggd enligt don Iörut omnämnda Barbarossatypon , mä

ter 10600 registertons brutto, bar dubbla maskiner och gör ou 

fart af l 7 knop. 

Under snmma å r insattes fyra nya <'tngarc a[ samma typ 

å denna linio. 

Ilvacl sorn j l1 ög grad bidrag it till att l1öja och utveckla 

den tysl.::a handeln ocl1 sjöfarten i Ostasien, var det a[ Nonl

tyska Lloyd år l \JOO verkstälkb köpet at tvänn e engelska l i nior , 

den förr n Holt Liuo och The Scottislr Orjentul C:os Line. 

Holt Liuo ägJo l l ång<lre om till sammans 1-WOO r eg.

tons brutto, T he Soottish Oriental Line 14 fmgarc om 21000 

reg.-tons brutto. Den förra linien unelerhöll en regclmäs,;ig 

förbindelse mellan Singapore, Dangkok och l)orneo, flen senare 

hade kusttraiiken mell an Bangkok, Swatow och Hongkong i 

sin hand . 

Lloyd har nun1orn , gononr att jus~ltta mera tonnage på 

dessa tra der , genom öppn and et af nya si'tdmra, san 1t genom alt 

reglera turema, så ntt do passa in me<1 turen w [ör deras posl· 

ångare på l '~uropa, niistan h olt och bi'tll ot slagit und l' r sig all 

kusttrafik i Bortre-Imlion, mellan do ostilllliska Ö<tl'IJC sallit dcl

yjs på kin esiska kusten. 

Huru lifli g utvecklingen nu·it, framg;\r l.Jland annat al' 

Lloyds senaste statistik. I biirjan af l DUO voro kustångames 

anta l hä r 26 stycken, un der <.1ct att Yicl sl utet at år l!!Ul anlal ct 

stigit till icke mindre än -±5 å11garc me<l ett tonnage af G-±000 

brutto reg.-tons. 

Med anlednin g af det lyckade resultat, so m orn rtddos m c<l 

>> K&.iser Wilhelm der Grosse », både beträffande ko11strnktion 

och ekonomi sk drift, samt det odelade bifall den rönte från 

den tra6kerand e allmänhetens sida, hade från \Vulcan i Stettin 

beställts ytterligare tvänne jätteångare af samma cert. Den 

ena af dessa »Kronprinz \Vilhelm » levererades hösten 1901. 
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Dess dimensioner äro följande: 

Lilug<l öfver däck ... ... ... ... ... .. . ... .. . ... . .. . ... ....... ... . . 

Bredd >> » ...... ...... ... ... ..... .. .......... . ...... ...... .. . 

Djup från lmfvucldiick .......... .............. ...... ............. . 

Doplaccmeut mc el full last.. . ........... .. ... ... ..... ........... . 

\: 

(j();) l"() ( 

()(i 

-±3 
2](i()Q lO! !~. 
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Dc båtla maslönerna bestå af tvännc sexcylindrign kva

dru ppclcxpansio nsmuskin or om 33000 indikerade h~istkrafter. 

_Angan prothlCoras från o± enkla och 12 stycken clubbolpannor. 

KoJrörbrukningen vid full fart uppgår ti ll ungefär C>OO tons 

per dag. BesiHtningen består af iJOO personer. Fartyget är 

in retlt Jör G50 första klass, 360 andra klass oeh 7ö0 mellan

däckspassagerare. 

Betydligt större äu >>Kronprim Wilh elm» blir clou andra 

af dessa ångare, hvilkcn ännu är under byggnacl. Donsamme 

kommor att eriJålla namnet >> Kaiser \Vilbeln1 <ler Zweito >> . 

Dimonsionema äro: längd 707 fot, bredd 72 fot. Depla

ce Ju out vi<l 29 fots djupgående 2GOOO tons. Maskinerna, om 

40000 indikerade hästkrafter, komma att gifva fartyget en fart 

af omkring 2-± knop . Fartyget inredes med plats för 1286 

kaju ts- och 78ö mellanuäckspassageraro. 

Fiir att kunna til lgodose det ständigt ökade beho[vot af 

dugliga officcrm·o för sin snabbt växande flotta, liar af Lloytl 

un der senare åren inrättats tviinne fiir detta iindamål byggda 

skolfartyg, å hvilka hvar_jo år ett visst antal olevor antagas 

för att utbi ldas till dugliga sjömän . Dessa blifva sedermora 

efter fullgjon]a examina och kompotensprof anställda såson1 

off-ice rare å bolagets olika ångare. 

:Sltolfartyg-ct > Her~og·in Sophie Charlotte • , 
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,\f von för u t bi Ida n<lo ar el ugl ign och fullt kom p elen ta l'ar-

1\·gsingoniöror o<..:h mnskin islor, erl'onlorliga för skötseln ar <lo 

Yii.l<liga och komplicerade maskineri er, som num era :mvii11tl as 

å clc större ex press- och postångarno, har Nordtyska Lloyd 

sörjt, geno m imiittand o af särskilda utbilllningskurscr för <lcnna 

persona l, bållo i prakti skt och teoreti skt hänseonclo. 

I~n anstalt, hvilk on varit af stu rt vetonskapligt och to'-:

ni skt viirrle för rlet tyska skeppsbyggeriet, är (lon af Llo~ d i 

Bremerhaven uppbygg<la försöksstationen med imiittning:w l'i ir 

bogsering af skeppsmodoller. Genom experiment, som l1iir 

verkställas, utrönas do lämpligaste fom 1erna på fartygsskro l·, a [

secl da för olika ändamhl. 

Hallon, i hvilken vattenbnss inen är boliigon , ä r 110 lil l '

tor lång och 8 mete r bred; sjit lfv<t ba ss iucn 1G-l meter Ll11g, 

Jiitte.kran i Bremerlwven. 

G m eter bred och 3,20 meter djup . I byggnaden f-innas vi da r 

ritkontor, mekaniska verkstäder, magasiner, observationsrum 
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och m ätstationor. Det för l'örsöke11 Hlt\'~inda vattnet lJlir p[t 

det sorgfäll igaste filtrerad t och r<:!wtdt genom särskilcl a 1 i ltrer

. anläggningar. 1\loclellerna för färdigas af parar l] n el ler td o<..:!J 

äro cirka 5 m eter långa. 

Alla icke för stora reparationer af fartygsmatcriclou verk

ställer bolaget själ!', äfvenså all dockning och mhluiu g al' (l en

samma. För dessa ändamål äger Lloyd väldiga kaj- och dock

anläggningar på åtskilliga platser och i synnerhet i Bromor

haven. Bland dessa märkes elen nya kaiserdock, som är Tysk

land s största torrdocka, med en hingel a[ 225 meter och en 

bärkraft af 20000 tons. På sicloma at elensamma äro anbrin

g~:ld e 3 stycken elektriska kranar, af hvilka de två lyfta hvar

dera 50 tons, <l en tredje 160 tons. Demlfl sonare jtlttokrnn 

har en höjd al ;}() meter. Dockan län sas på två timmar me

delst tviinne centrifugalpumpar, hvilka på donna tid utpumpa 

75,000 kbm. vntteu. 

För att gifva en bild af det Nordtyska Lloyds nuvaran

de storlek, skall jag här n edan anl'öm uågm s iffror och data 

hämtade ur bolagets statistik för HJO l. 
F ör närvarande äges och bo,lrifvos aJ Nonityska Lloyd 

28 å ngbåtslinier, nämligen: 

5 linier på Nord-Amerika, 
l linie på Central-Am erika , 
2 Jin ior på Syd-Am erika, 

2 li nier på o~t-Asiou, 
l linie på Australien, 

4 auslutningslinier för de ostasiatiska liu[nulliui crlla , 

D lini er för k ust rarten på ocb mellan (le ostindiska varne, 
sarnt 4 europeiska linier. 

Dessutom beclrifves a[ detsamma on mycket oml'hngsrik 
fiod fart pft \V esem. 

Bolagets hela flotta består af 293 fartyg, cl ära [ J GG ån 
gare, af hvilka 123 äro oceanångare. 

Sammanlagda tonnaget utgör öfver GOOOOO tons reg.

brutto med ungefär 500000 indikerade hästkrafter. 

Angbåtst~nnagets genomsnittsålder 5,:~ år. 
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Ji'loUans besiittning utgör öfvor 10000 man, al' hvilka 

(i:-)()() man tillhöra sjömansyrkot. OHiccrarnos antal var +Go 
Scdan 18D2 äro af nybyggnaderna 7L1 proc. utförda \'i(i 

t.vsk~t var f, n m1cr <l et öfriga 2(i proc. äro byggr1a i utl an det. 

Före 18D2 var förhålla ndot om vänd t. Värdet at ny l•yggnadc t 

sc<lnn samma l'tr utgör 1\l3,G n1illion cr mark, at hvil hn su 111. 

ma nio tiondo(1e~ar tilllöllo tyska var!: ociJ on ticmtblt·l ut

liindska . 
U m l or det a t t år 18()2 al b Uoyds åJJgaro v oro J l\ g· g da 

med cnkolpropcllcr, finnas numera ieko mindre iln .{:-; dubhol

propellorångarc. "\J dessa sonare äro -i c.s:prossång<ll'C, 10 ri ks

postångare osh öfriga kombinormle passagerare- och lasti'tJlgnn' . 

Don på land ansWllda porsonalon uppgår till 8500 man , <lilra[ 

320 på kontoron Inst anställde tjän stemän; öl'riga utgöra :-; ar 
tekniskt sysselsatta, vorkstadsarbotarc, dockarbotare och sk q •ps· 

stnfvaro i in- och utländska l1amnar. Allt sammanräkuadt ho

står Lloyc1s pors ::mal af 18500 personer. 
I r1oss fabriker ii laml aructa dessutom -1-1 kraftmaskine r 

nwcl 2170 indikon.l(1o hästkrnJter, H clynnmomnskiner om J !J(J(i 

volt och :3(100 alllpero samt -l-i'J7 arbotsmaskinor . 

• \Jdickapitalot utgör 110 millionor mark. 1\r 1\JOO yi~~t do 
räkenskaperna ett öi'vorskot.t af 27,-.t millioner, Jwilket utg.)<>l'llO 

'j millionor mora iln åreL förut. Samma hr bofonlmd us JJJO tl 

holuget::; oceanångare :!;)3200 p~tssagcrare och 2,7 milli onn khm. 

guds. 
l' ro\' iantl'öruru k ni n go u u ppgiek till :.17000 ton::; J m· d dL 

Y ~lnlo af D,G millionor mark. 
Koll'örbrukningon utg.ior,lo 11 ;)..J,()()J toJtS mecl ett Yilrtlo 

al' 20,7G mill. nwrk, En::;amt >> Kaiser \Vilhelm tlcr Gr(l~:<o» 

Wrbrukm· på en rosa Bromou--Nowyork och tillbaka t:UOO 

lons kol. 
Lloyd ägor dessu tom uti åtskilliga utländska ham nar kol

dq>utcr, kaj- och dockanliiggniugar , t. o. m . ogen kamntilns· 

station i l~io Braneo vid Rnntos. 
Afvcu för den uti bolagots tjänst flnställda personalon ]Jnr 

mHler årens lopp sörjts, genom inrätt•1ndet af försäkrings-. pen· 

sions- och sjukkassor. Ucdan un:; gruntlculos tl cn R. J.::. Sev
Jl) cLDSkasso, hvars ilnclnmiil blan<l annat är: 

att törsäkra bosättuingars ef1'eklor mot rorlust vid sjö

olyckor, 
att motldcla understöd vi<1 sjnktloms fnll sn111t åt C' llkf>l' 

ocll fad erlösa barn, 
att pensionera inYalid or otc. 

.Kassan uppehåll os genom hidr~1g nJ mct1lommamcs mit

nndsafiöniJJgar och genom ott årligt tillskott nr llolagds \'inst. 

Af h vi J kon stor bctyr1eJso (l01111a kflSSft vari t fram g['tr ar Uil 

jancle: vitl slutet at 1 !)00 lwt1c u t iJetnits i pensioner l,G n till. 

mark, i sjnktlon1sl'nll O,G mil!. mark samt till enkor och fader

lösa bam O,:J milJ. mark. Kassans l'ondor utgjorde då 2,:2 milJ. 

mark. 
Under dc sonare åren lm[\·a gruntlats ytterligare tv[L kassor 

för samma l ofv~i.rtln ändamål. 
Mellan Nordtyska Lloyd och lfambnrg-Ameriknlinien har 

under sista åren en allt lifiigaro samverkan börjat komnw till 

stånd, för tillvaratn.grm(let af eg1w oeb Tysklands sjöfartsin

tressen uti värltlstmfikon. li var för sig uLan jitmförclso viirl 

dcns största företng på sjöl'artens område, roprosontemmle 11\·nr

dera öfvcr GOOOOO tons, utö f va r1esam m n gomensa m t ('[.t (1om i

nerando inHytando på ocoa.ntrahkon. 

För att framdeles kunna häfda denna s in stiillning, och 

stft iinnu starkare snmt mora solidariska gent omnL clct allt 

mer öfvorhandtagan(lc am or i kanska pätm i ng i ntn,ssoL och rlc 

därst~ldes nppstiic ll<lo sjöfartstrustcrna, torde siH::crli,gon de11 titl 

icke vara afliigsen, clå dessa b[tda bolag, genom att samman

sluta sig, komrna att bilda stommen till on tysk, för att iekc 

säga kontin enta l sjöfnrtstrust, nti hvilkon åtminstone alla stiirre 

bolag me el rognl i il ra li nie r kom ma att i ng<"t, Hi r att f ii don 

nödi ga ryggrarlon och ieko gi'L nntler i on hlil'vnntlc ktlll 

k n n on s. 
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Scdn.n clemut uppsats ncdskrofs ha[va betydande Ol llh vii,lf_ 
niwrnr l'iil·s io·O'ått inom ocea11trafiken. 

b Vb 

Den af Piet·pont Morgan i Amerika grnndtvle e<jt,l'arts-
tru sten lyckades under början at innevarande år a lt f!:L' Ilon1 
sina väldiga phnningercsurser Iörvärfva do förnämsta c· n.L.dska 
ocean linierna. Härigenom tilHördos den Morganska tru:-;ten on 
kolossal ökning i materielen. Dess samlade tonnage utg.iorcl o 
bortåt en million tons rog. brutto, ollor n~ira lika myck e·\. ~0 11 1 
tlo båtht tyska bolagens samrnanlagda tonnage. 

Stora ansträngningar gjordes af trusten att bringa al' \·cn 
do håda tyska bolagen under sin kontroll. Alla [örsök hiir ut
innan strandade dock på voclorbörancles vaksamhot och energi 
samt på elen tyska regeringens motstånd. 

Då man emellerticl ömsesidigt fruktade on Iörödm Hl<· kon
kurrens, hvars resultat kunde blifva ovisst, åvägabragtes gen om 
undorhancllingar ett fördrag mollan Nordtyska Lloyc1 och Il nm
lmrg- -Amerikalinien å ena samt don Morganska trusten a an

dra sidan. Detta fördrag aislöts på 20 är och innehåller så
da n a bestämmelser att all konkurrens mellan båda parten u1. 

förebygges. 
Oaktadt de båda tyskn bolagen genom ofvannäm nda för

drag blifvit i ganska hög grad bnnclna i sin verksamhet, La fva 
dock betydande fördelnr genom detsamma ernåtts. 

Det väldiga tonnaget kan numera bättre disponeras, på 
så sätt att trafiken gemensamt regleras, hvilkot förut var olllöj
lio-t IJå oTund af de många olika intressen, som gjorde sig gäl-

b b D" 
lande mellan de tyska, engelska och amerikanska liuiorna . a 
dessa olika bolag opererad o h var för sig, tvingados do att l Jtclla 
ou stor del öfverilödigt ton n a ge i marknaden fiir att kunna 
konkurrera sins emellan. D e besparingar, som numera här
ntinnan komma att uppstå, beräknas till omkring 50 mil lione r 

mark per år. 
C. E. L -- g. 
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Flottan undet· sistföl'flutna året. 
(Fort~. fr:\n sicl . 225.) 

II. 

Flottans militä1·a personal. 

Of(iccra?'e : 

OHi corarncs antal vitl Kongl. llotinn lwr umlor året <lon 
1 Oktober lD00-30 September HlOl hlil'vi t ölradt mocl: 
från Sjökrig3skolan utgångne 
öfvorflyttaclo l'rån resorven . 

och minskats med: 
genom a[skod 

dödsl'aLl . 

8 
2 

2 
2 

sam t utgjol'<le <len 30 September 1\lOl. . . . ... ... ...... . 101 
Kong!. flottans permanenta och Kongl. 1\iaj:ts fioltas nya 

reservstater bafva uneler samma tid minskats metl: 
genom afskod. l 

och utgjorde antalet ofliceraro vid båda statorna llon 30 
Septem bor l \lO l: 
Kommen<löror 2 
Kom mendörkaptoner af l: a grad 'J n ....... .. ... ... .. .. .. .. .. . 
Kaptenor ..... 

I Kongl. flottans reserv villwrligt tjcnstskyldigc 
30 Septomber lDOl: 
Vicemimler . . .. .. .. .... .. . .. .. .. .. .. . . .. .. . .. .. . .. . . 
Konteran1iral er ....... ...... .. . ..... . ... ...... ... ... ... .. . 
Kom mendörer .. .. .. .. .. .. .. .. .. ........... . 
Rommendörkaptener a[ l :a graden .... .. .. .. ... .. 
Komm endörkapten a[ 2:a graden ......... .. . . .... .... .. .. 
Kaptener ...... . ..... .... .. .. ... .. ... ... . 
Löjtnanter . . . . .. . .. . . .. .. ....... .. .. ... .. . 
DndGrlöjtnantcr ... . .... .. .. .............. ....... .. 

3 
G 

vor o 

2 
2 
5 
9 
l 

17 
2J 
\)J 

11 
elen 

16-! 



Vi< l Cm.Zskrona artillerikår utgjonle antal et of(i ccrar<· <len 

:~0 ~''ptcmber 1\)01: 
Öfvcrstc .. . .. 
i\hjor .. . ... .. . 
Ka,ptO!lCI' 

L ii j tllfm to r 
U 1 H lcrW.i t n an to r .. 

Un dc 1·o f(icc; ·a1·c: 

l 

12 
lO 

Un<lorol'llccrarncs vid Kongl. (/,ottan antal l1ar mHln a n·!. 
<len ] Oktober 1900- 30 September HlOJ ökats mod: 
till un<lcro ffioerarc af 2:a gra<lcn befordrade. . :-1-l, 

samt m inskats med: 
genom a[skcd .. 

dö<lsfail . 

12 
(i ]:-\ 

l\ lod unelantag af <l e ii 1\' on g!. flottan s rosorvstator öl\l'r
llyttnrlc upptog uudorofllcorsporsonnlon llen 30 Soptom bur l ~ Hl l 
l'öl,i a n<lc antnl umlero [ll corarc: 

på Ca1·lskrona st at·ion : 

Flaggun<loroffi corn.ro .... . ..... .. . 
Und orolli ec rarc af 2:a graden ....... . .... .... . . 

på 8 tor·kho7ms station: 

FbgguJHlC'ro[ficcra re 
Un<leroUiccrarc a( 2:a gnl<lcn ..... 

GO 
u o 20U 

121 ;l :? 1 

Till llaggn n<lerorl iccrarc lmfva l ,pford rat s liiHl C' r oh·an
ni\.n11l<l:t tid 71 un<lcrol' fioc raro <Il' 2:<l g m<l en . 

JlfånrrdsfönaJ·cstrden: 

F l ng g u n< lem l' fl cc rare 
Und orol'fi co mrc aJ 2:a g ra<lC'n . 

J:) 

+ 17 
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Konql. flottans reserv räknade den 30 September l ~l01: 
Und orofficomro ............. H-± 
därnf 3 tillhörande Kong!. flottan s nya reseiTstat. 

Kongl. Carlslcrona artillerikår omfattade <len 30 Septem
ber 1001 följande antal nu<loro !'Jicorare: 
styckjunkare . . . . ..... . ... .. . .. . . .. 11 
Sergeanter 20 

lJfanslcap : 

Malroslcompanicnut bos to< lo den 30 floptom hor 1001 
Underofficerskorpraler ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. . ... 162 
1:a kl ass sjömän ...... ....... .. ...... .... .. ... .. .... ...... .. .... . .... . .. 290 
2:a )) 

3:e » 

-!37 
5+0 

Rymd a ............ ... .. ... .. .. .. .... . ....................... . ......... . 7 

3L 

Vakante.. .... ......... . ... ........................ ....... .......... .. ..... . 19+1 ,():30 

Elwnomilcompanicrna bestodo don 30 September 1001 a f: 
U nd erol'ficorskorpralor ... ... .... .. ... ... ... ... ... ...... .. ... .. . ... ... 30 
1:a klass sjöm än ...... ...... ...... ...... ...... .. ...... ... ... .. ... .. .... 13-± 
2:a » 

3:e 
Ryrnda ......................... ......... .... .. .... ......................... . 
Vakan to .. , ... ...... ........................................................... . 

Etdcwckompanicrna utgjordes Yi<l samma tid nr: 
Undero[ficcrskorpralcr .. ........ .. ... ............................ . -
l:a klass sjö miln ........................... ........... ...... .... .. ...... . 
2:a » » 

3:e ,, 

Rymda .. .. .... ....... ... .... ................... .............................. 
Vakante .. .. .... .................................................. .... ..... ... .. 

" i) 

1:3 31:3 

(j~) 

J ;):3 

17ö 
2(i:2 

5 
1f> (iÖ>-1 

Hancllvcrkslrompanicrnas styrlm yid snmnw ti<l l'rnmgtJ.r 
af följ ande tabell : 

T·idsln·ift ·i Sjöviisendet. ;!() 
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Scgel-Vapen
smc<lc r. 

Timmcr
miin. 

Tor pe<l 
h amlt

verJ;are. sön11narc. 

(T m l c ro ffkcrs kil rpral c r lO 7 2 2 

l :a klas~cll s :-;jö1nän ... If) Hl fl :3 

:2:a d:o d:o ii 7 2 

:J:e d:o d:o ·-· ] !) 10 (i 

Ryn1<lc ..................... 

1 

IVakanLc ....... ~t;;l~·~;~~-~ 52 37 15 5 

Minurkompanicrna utgjordes vill sam ma tid n[: 

Un1lorof fi c:orskorpmlor .............................................. .. 
l: n klnss sjö mitn .... .. ..................... ................. .... ... .. 

2:a 

iJ:e }) 

l{y1u1lo ................ . .................................................... . 
Vakante. 

Båtsmanskompaniana utgjordes Yicl snmn1n till 

l:a klass f'jiimän . 

2:a )) 

i):o » 

Vnrfsklass . 

Skrppsqossekårcns styrka don J Oktober l 001 : 

p~t l:a kompaniet 
» 2:n » 

Un1lor året ha f va af.r;ått: 
n·enom 
b karlskrifuing . 

nfskod på m:11smans bogäran . . .... ..... .. . 

)) )) 

Ailönla m 

~yantag Jt C 

..c\ torinsatta 

plt grund af dåligt u p p förand e . 

på grund af kassation . . . . .. .. 
rullorna såsom rymtnare 

i nummer på kompaniorna 

i'itll lllll a. 

21 

11 

17 

] :!Ii 

22 
30 
~)3 

68 
20 
2:-) :!-J.~ 

af: 

GS 
D-l-

130 
2!1 :no 

163 
]i)i) ;l! l ~ 

J:F ) 
10 
G 
-l-

2-t !-l 7 
21!) 

D ~) ·> :-4 _ _.·i 

''' ) (il'n~>m k:ul~krifllin g <len 1 Ok!llbcr afging:o ytfcrl i ~a rc 511. 
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A [ de karl skrifno hA [va anstälts på kompaniorna: 

vi1l Carlskrona station . . . (i 

,, Stockholms 7 13 

Kong l. Carlslcrona artillerikår bestod don 30 Sop te m bor 

1901 ai: 
1 :o konstaplar 
2:e 

l:a klass artillerister 
Arti llerister . 
Sjukvårdaro .... .... ........ .. .. 
Horn b litsare 

D ära[ voro: 
Volontärer 
Öfrigc. 

28 
28 

38 
217 

n 
8 32-l 

·~ i) 

321 
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III. 

Flottans öfninga1· och undervisningsverk 

a) Sjöe.xpeditioncr. 

Un<lor llet mc<l don 30 Soptomber HJOl tillän<bl upna 
undervisnings- och öfning;sår hafva fUJjamle fartyg varit <~n
vända: konottan Preja UJl(ler omkring 4c måmH1cr lör: iifnt nd(~ 
af sjökrigsskolans hvlottor samt rekryter, tillhörande matrn,.;
afdolningen; handminefartyget Gunhild och en torperlbåt n!ll

kring 1/
2 

måna<l för öfvancle af sjökrigsskolans louletter; kor
vetten Sa,qa under 21/ 3 månader för öfuing af rekryter, tillhii
ratH1e matros- och ehlaroafdelningarne, och för pröfning nr 
aspiranter och ex.tra kadetter till sjökrigsskolan; öfningsl>rig
gon Gladan under omkring 4c månatler för öh'amle af rek rY
ter, tillhörande matrosafdolningen; samt två öfnin.~sskepp <><" it 

on öfningsbrigg umler 32/ 3 månaller för öfvnn<lo af skcpp~

gossar. 
\'ill skjutskoloafl1c1ningen, förlagd i CarlsJuona skärg11.rd, 

ha[va uneler en tid af 2 mftnaclor öfningar pågått ombonl å 
logel1lcntsfartvrret Stockholm och två kanonbåtar. ..._ J r:> 

Yid mineringsnJ<lclningen, Iörlagll å logomontsfartyg('ll 
Eugrnic och Lagerbicllw i Stockltolms och Sö<1cnnanlam1s skitr
o.:'tnhr hafva i.ifnino·ar berlrifvits under 2 må natler och lwhid·-n( ( ' o 

ligt autal ångkranpråmar, ångslupar och båtar m. m. <len~<1 
användts. 

För torpeliskolans öfningar har i Carlskrona skärg,\nl , 
under en ti<l af omkring l månacl varit sammandragen en 11l:

clolning, beståemle a[ logementsfartyget Vanadis, två l:a och 
tre 2:a klass torpo<lbåtar samt två stångtorpecluåtar. Vl·~~
utom har en 1 :a klass kanonbåt under omkring B veckor \' 11 rit 
tilldelall torpellskolan. 
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För öiningar om bon1 med beväringsmän lw[va varit 
rustade: 

vicl Garlskrona station: 

logementsEartyget Stockltolm, tro l:a klass pansarbåtar 
och en torpeclkryssnre - CcN·lskrona bevä1 ·ingseskaclcr - un
der 11

/ 2 månad; 
logementsfartygen Stockholm och Vanadis samt två l:a 

kl. kanonl>åtar - Garlskrona bcväringsafdelning - mtder 12
/ 3 

månncl; samt 

vid Stocklwlms station: 

logeme!ltsfartyget JGugenie och en 2:a samt fyra 3:o kl. 
pansarl>åtar -- Stocldwlms bcvdrin.r;seslrudcr -- un<ler omkriug 
11/ 2 månad. 

För starnmens och bodringens samfttllla öfningar ltafYa 
vari t samntandragna : 

en eskader -- kusteskadern -- bcAi'toncle aJ tro l:a kl. 
pansarui\.t.ar, två torpeL1kry:~sare, fem l :a och tro 2:a kl. tor
pedl>i\.tar för öfningnr i ÖRtersjön samt Rt.ockbolms odt Öster
götlands s b rgårllar ull< ler ont kring F / 3 m8nn<l, lt \'H r vid un
der dess krigsötning ett hntH1minefartyg jcm\·iil var till<lelallt 
den samma; 

en osknclor -- Stoclcho!ms!'skadern -- 1Jost[wth1u a[ en 2:a 
och fyra 3:o kl. pansarbittnr samt on l:a kl. bnonlJåt [ör öf
ningar i Stockholms skiirgitnl ntHler on ti<l al' l 1/ 2 månad, 
hvarjemte under clenna eskaclers krigsöfning on l:a och tro 
2:a kl. torpell båtar vor o ti llclolacle donsant ma. 

Kanon b;\ten Al(hilcl l mr under on t i el af -P/ 2 månader 
användts för rekognosering i landets östra skärgånlar samt för 
sjömätning i Carlskrona skärgånl. 

För fiskeribevakning å rikets kuster har kanonb:1.ten 
Svenslesund varit å expellition -! 3/J månader. 

Chefsfartyget Drott har under 3 månader varit på expe
dition kring rikets kuster , 
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Verkstadsfartyget Ra n har för inskj ntning af torp\'dc' J' 
varit på expedition under en månad. 

Mo< l lwnrdern ar 1 :a kl. pansarbåten Dristigl~eten nclt 
torpedkryssaren Clas Ur;gla bafva under omkr in g cu m <tllad 
verkstälts profturor. 

Korvetton Balclr:r och kanonbåten Svenslesund haha af
slutat un<lor år 1 DOO hörjade vinterexpeditioner ottor att hal\·a 
varit rusta,lc, Balder i 53/ 4 månader och Svensksund i -t<t,, 

månader. -
För n tirvamndo är korvetton Freja på oxpcclition till al'

]ägsnaro farvatten och kanonbåten Svensksund stntionorn<1 [t 

rikets vestkust för bispring::mde af nöl1stälda fartyg och ilskar
båtar samt för uppehållande af ordningen på fiskeplatser. 

Antalot boYäringsmän , som instält sig till vapenöfn i11g 
vid flottan, utgjorde år HlOl: 

vid Carlskrona vid Stockholms 
station station. 

t ill allmän tjenst inskrifne ...... .... .. .......... l ,33-1 4G5 
» fästningstjenst >> ...... .... .. .. ...... ... -117 
» ann::m särskild tjonst än fästningstjcnst 

eller stirskild befattning in skrifne ... 130 7\J 
Summa beväringsmän 1,881 5·l+ 

ollor tillsammans vid båda stationorna 2,-125 beväringsmtin . 
Af of vanstående antal öfvades : 

ombord å kusteskaderns fartyg ...... ...... ...... ...... ...... ...... ... i);\1) 

» stock holmsoskaderns fartyg ...... .... .... .... ...... .. ... :!:-;CJ 
» » logementsfartyg i närheten a[ Cnrlskrona ...... ~;j () 
» » öfriga fartyg ...... ...... ......... .. .... .... .. ...... .... .. .... .. .. ~l!J 

u n< ler mi noringsöfningar ... .. ... .. ...... ...... ... .. ...... .... .. ...... ... :!tl\ l 
å sjöbeb::;tningarne vid Carlskron a.. . ...... .................. .... .. .. .+li'J 

laml i't (i ottans stationer.... .................... .......... ......... ........ 10 
Summa vapenöfvado 2 ,:!:-;(; 

Af tillstädeskomna afgingo : 
anta l enligt § 105 inskrifningsförordningen h emför-

lofYado ... ... ... ... ... ... ... ... .. . ... .. ... ... .. . ... .. ... ... ... ... .. . 132 
aJ' annan anledning hemförlofvado .... .. .. .... ...... 7 1 :\ \l 

Summa vaponöfvade och hemförlofvnclo 2,426 nwJJ. 
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b) Slwlor i land. 

I sjökrigshögskolan, Jor högre kurson samt 2:a arbot::;
året i allm~innn kurson pågått sollan den -± Oktober, l! tgjonlo 
antalet olevor 17 (doraf l från Carlskronn artillerikår). 

Vid början af hisåret HJOO - - l 001 utgjorde antalet lm< lotLer 
vid sjökrigsskolan 70, a [ h vilka un<ler bösten 1901 o[tor a ri agel 
oH'tcor soxamon sex utn~inmdes till umlerlöjtnanter vid Kongl. 
flottan och två till unelerlöjtnanter i Kongl. flottan s rosorv; 
och utgör antalet elever nu 88. Dessutom hafva extr<.l kadet
ter , i enlighot mecl kungörelsen at den l ö Februari 1901, un
der året antagits till ett antal af Hl. 

Vid exercisskolan i Carlskrona hafva 787 man (dämf 
befäls- och r osorvbofälsklassorna 28) och vid oxercisskolan 
Stockholm .J-80 man erh ållit un<lorvisniuo· . -· a· 

I underbefälsskolan i Carlskrona bar undorvisniuo· m ecl-n 

delats l reservunderlöjtnant, 1 G reservol'ticersaspiranter och 
239 man och vid Stockholms stations underbefälsskola haiva 
un dervisats -10 man. 

Vid minskolan i Carlskrona hafva l rcservofli cor, -1 re
servofficersaspiranter och 30 man samt vi<l minskolan i Stock
holm 33 man åtnJ'utit umlervisnino· b' 

Yid Cnrlskrona ar ti lle rikårs skolor haf\'a. undorvisats: 
rekrytskolan 12() man, i UJHlorbefälsskol an 1 G man samt 
konstapobskolan 38 man . 
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IV. 

Utveckling och underhåll af flottans materiel. 

a) FartygsmaterieL 

Un<ler år HJO l ha f va nedannämnda genom 1\hrinfönall
ningcn kontrahcrn<.lc arbeten lcw~rcrats: pansarbåten Dri ~tio-

hctcn af Lindholmens verksta<ls aktiebolag och Motala Ynk
stads nya aktiebolag; pansar t ill pausarbåten Dristighoten s r iir

liga 21 cm. torn samt manövortoru, af Compagnie dos Ila ufs 
Fournoax, Forges & Acieries Je la Marine et des ch emin l'l dc 
fer, S:t Chamoncl (till en del af Friod. Krupp, Essen); pnn~ar 
till pansarbåten Dristighetens kasematt och sk:yddsplåt till n~a
nöYortornet, af aktiebolaget Bo fors-Gullspång; elektr iska amnlll 
nitionshissar till pansarbåten Dristigheten, af Luth & Ros(~lt'< 

elektriska aktiebolag; elektri sk belysningsmateriel me< l genera
torer samt elektrisk rinbo-leclniJw till IJansarbåten Dri stio-hctc·n b . b 1 

af elektriska aktiebolaget A. ID. G.; pansar till torn för pan-
sarbåtarne Göta och Thule samt till större rlolen för pam~ar
b[ttcn Svea, af Charles Cammell & Co., limite<l, Shcffiel< l ; 
pansar till pausarbåtarue Yasa, Aran och Tapperheten , :11" 

Fri ecl. Krnpp, Essen; tornstommar samt anordningar [ör ~ i d o

riktning och ammunitionstransport m. m. jämte fastsättni t l_; 
n[ pan~ar till kanoutornen å pansarbåten Göta, af Nya ak ti <
bolagot Atlas. 

Genom Marinförvaltningens försorg hafva kontrakt :1 r
slutats om leverans för flottans bchof af följande arbeten: tom
stommar samt anordningar för sidoriktning och arnmunili on ~ 

trnnsport m. m. jemtc fastsättning af pansar till kanontorn< •lJ 
för pansarbåtarna rrhulo och Svea, med Nya aktiebolaget A tla~; 

kallelutläggningsbåt för minpositionen G. K, med Motal<t vNk-
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stads nya aktiebolag; jagaren Modo, mccl firman Yarrow & 
C:o, l i mitctl, Poplar, Lomlon; pansarbåten Manligheten, rnc<l 
Kockum s m ekaniska verkstads aktiebolag; pansar tfil pansar
båten l\lanlighcten, merl Fried. Krupp, Essen. 

De viktigare eller mera omfattaudc arbeten, som uneler 
år 1001 ntrörts vid flottans stationer utöiver dc arbeten, som 
äro att h~lnför,, till fartygsmaterielens reparation, underhåll och 
klargör i ng för expcclition, äro följa!Hlo: 

Ccwlskrona station: 

Nybvggn:vle ll af torpedbåtarna A och B har fortgått; 
nyl>yggnaden af 2:nc ångslupar för pansarbåten Göta har af
slutats; ny byg ~mHlen n f 6 ångslupar för pansarbåtarue Vasa, 
Äran och Tapperheten pågår; itndringcn af pansarbåten G ö ta 
för closs försättan(le i fullt ti(lSOJJligt skick har afslntats och 
en del matorialic•r för lilmrb.ttl förändring af pansarbåten 'l'bulo 
hafva ansknffats; för ändring af pansarbåt.arne Thordön och 
T irling har en del materiel an~kaf[ats och tillverknino·on a[ -± 

b 

ångpannor, afseelda för Tborclön, påbörjats. 

8tockholms station: 

.N y byggnaden af torpedbåtamo N :ris 70 och 81 har [ort
gått; nybyggnaden af ångslupar till ptlll Rarb[tten Dristighoten 
bar afslutats samt likal eclos anskaftningcn af timmermans- oeh 
maskinin wnturier ti Il samma fart va· Il v b)·cmnaclon at ån o·-., b' J h b b 

krant>rå.m cn N :o 7 har forto· ått till Rkroh·et- m·bvug·naden af a ' .., ._, o~ 

en ångslup !"ör hnndminefnrtvgct Gun bild pågår; pansarbåten 
Bölves iin<l r i ng har afslutats; pa.nsarbfttcn F'olkes ~lmlring har 
påbörj ats. 

b) ArtillerimaterieL 

Umlor år l DO l bar för flottans räkning n n skaffats: åt
skilliga kanoner samt div erse artill cri-umn:mnition och utred
ning. 
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Samm,mtlmg öf\'er sl•jutniugar utför<la vhl Carlskt·olla, 

sl•jntbana åt· 1901. 

--~==~======~~===--===============~------

l 
\[i\nutl. Dutum . 

! 
·--~------~------------------------1 

. JaHuari 5 

7, 
,, 
u 

7, 17 
10-]:J 

l G 
22 

2-! 
31 

Febmuri 2-11 
12 

14 
10, 20, ~5 

27 

:2l:l 
:\lar:o 

7 

11 

15, l ii 

21 

21i 
2l:l 

,\p r il 1 

4 

Prof~kjnt.ning ur 2G mm. patnmhylsur ol'11 s({1J.I 
projektil eL 

af bottennedslagsrör FM f:J! I. 
af 2G n1m . stålprojektiler. 

Anskjutning af H7 ltmL ss. k. ::'.T /ClS H. 
Prof:;kjntning- af <>7 mm. patronitybor :ll /H !I. 

af XKt (2.">) nr 25 ctu. k. -~l / !11 IL 
Imo> kjntning af exercisladdning till 25 t:lll. k . 

:II /!-14. 
l'rn[H1;jutniltg af G7 mm. stålgranater :lf /H!I. 

af tnb!mnon ]\[ /7!:1, isatt i 1G L' Il l. ''· 

k. M/fiS. 
Anskjutning af Cl st. 57 mm. ss. k. :11 /8!1 B. 
Profskjutning för bestämnJande af exen:is ladcl

ning till Hi cm. ss. k. l\I/!18. 
af basperkussionsrör J\I/80. 

Inskjutning af 15 cm. ss. k . .:\I !JS. 
l'rof>Jkj n t n in g af danskt röksvagt »tri m k• k l'l1 t "ch 

röksvagt l;rut från .~ k er m 15 ·n t. 

ss. k. l\l j!J8. 
af rl7 mrn. patronhylt;or :'11 /H!I. 
af [J7 mm. sUtlgmnater :\l fl':l. 
a f oaspe r k nssionsrör I\! ; :: .. J .• 

af krnt för kommemleratl u rart _, ·g 
och sjöhcfii:;tn inga me. 
af :17 mlll. f<Lotlgrunater :lf/!1.'·\. 
mot en p n· parerad papps k i [\·a >l n t· 

ca ». 
af 57 1lllll. patronhylsor 1\l ft-l!l. 
ftl nobelkrutpatroner för kOilllllCil· 

de rudc fartyg. 

af 57 mm. stålgrunater M/l:l ~J. 

Anskjntning u[ 37 mm. ss. k. J\1/HS B. 
l'rof~kjutning aE 25 mm. sti\lprojeUiler. 

för bc»tärnmande uf la<ldning~vild t•n 

för exercis- ocl1 Rtritbluddnin g till 

1:1 tan. s~ . k. 2\J f!JJ. 
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Datum. ~~ad. l 
----~------~----------------------------

Ap ril 

Maj 

Juni 

G 
11 

11, 12 

15 
15, Hi, 18 

1:1 

20 
~2) 2-! 

:) 

4 
G 

i::i 

~ 

11, 13 
15 
18 

l'rof;;kjntning af 37 mm. s tålgrGnater ~1 / ~Ji::i. 

af 57 mm. patronhylsor :'If/H!). 
af uohelkrutpatroncr för komntUll· 

derade fartyg . 
uf 57 mm. stålgranater Ili/ti!:J. 
af 31 mm. ss. k . :\T/88 B. 

Fastskjutuiug af mottrycksring i 12 cm. k . l\1 /::l l 
å kan onbåten >Urch. 

Profskjutning af krut för kommcmlcmde fart:>g. 

af nobelkrutpatroner fiir komme n

derad e fartyg. 

P rofskjutning af B7 mm. stålgranater 1\f/88. 
af 57 mm. patronhylsor M /l:lCl. 

Fastskjutning uf mottrycksringar i 4 st. 12 llllll. 

kanoner l\1 /8 1 å logement.sfmtyget 

Stockholru. 

Profskjutning af 12 c.m. granatkurt.escher uf sttd 
.l\ljCl4 . 

. Fastskjutning af m ottrycksringar i 2 st. 15 cm. 
k. :\Jfl:liJ ot:h 4 st. 12 cm. k . .:11 /81 {L 

koryettcn >Freja>. 

Prof,;kj ntuing af lmnrmurskjutningsarnmnnitiou. 

a[ 51 mm. stålgranater l\l j::l!:J. 
af baHperkn:;siousrör :IJ f ö~J. 

uf nohclkmt: 1X4X4 mm. för B7 

mm. ss. k. 
af 57 mm. patronl1ybor M/tl~. 

20 flkjutförsök med rögsvagt krut från 1\ kor af:;l•dl 
för 57 mm . k. och ;'\J\:, (87). 

2:), 2H, HO l n:;kjutning af 21. cm. k. l\f/!Jtl (stridslacldning). 

H af d :o Ll:o 

5, K 
(j 

10, J I, 14 
12 
13 

J e mCörel seskjutning m e llan kapslade o .. h okup;,;-

lade hal fpansurgranater i\J / ~18. 

P rofskjutning uf tubkunon ::II/7!:1 isatt i 15 cnL 

k . .i\l f!J8. 
af 21 cm. halfpunsargranater .IHj ~JH . 

Inskjutning af i37 mm. ss. k. :11/~)8. 

P rofskjutning al' 87 mm. patrouhylsor l\ljDS. 
af ö cm . \'all-lavettage I\1 /::lil-!J:I . 

Anskjutning a[ G7 m m. ss. k. -;'11 / l:l~J B l\ :o 43 
efter Ollltubering. 



!\lånad. 

Juni 

Juli 

Augusti 

1-icpt. 

Okt. 

='lov. 

Datum. 

15 
18, 2G, 2fJ 

1, H> 

3 

5 

(j 

lO 

20 
23 

30 

5, 7 

lO 

2, 12 
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-
Prof~kjutning af 57 mm. patronhylsor :'11 /i-1!1. 

af 21 cm. lw.lfpansargmJJat er ~I. !IN 

:1f DM kmt ur 25 cm. k. :'11 /:11 o(' ]; 
15 Clll. s~. k. :\Ij!JH. 

Fastskjutning rti mottrycksringrtr i 3 :st. 12 ('Jn . 

k. i\1/81 å korvetton >Saga >. 
P ruf,-kjntning :-tf [)7 mm. prttrouhyl sor :\l 'i-1!1 . 

af 3·7 mJH. patronhylsor .:\J1!JH. 

af 57 mm. stålgmnrtte r .i\I/H!J. 
f<:ir bcst.ilmmamlo rtf cx.orci~l:t<ldnin" 
till 21 cm . k. M j!JH. " 

af G7 mnt. patronltdsor '1 /i-1!1. 

a[ r, n11n . kmt från fortet Kl lJJ:~·'· 

holmen. 
af Ktz., (:21) tillhörrtnde f:liol'kl wlJlls 
station. 
rtf nohelkrntt !JX 16 X112 Jllll! . [ii J· j 

12 lllll1. ss . k. 
rtf 37 mm. stålgmnrtte r '1\f /!IH. 
af 57 mm. patronhybor i\l j :-i!l. 

af 21 cm. halfp[\nsnrgrrtnrtt e r '' '':-i 
af brtRpcrknssionsrör 1\l j!J-L 
af 117 mm. stålgranaler :\[ !IH. 

Skj ull'örsö k JIIOt en 115 mm . Kruj•p-phlt friu 1 

tirman Crtmmcl. 
17 l'rof,;kjutniJJg för be~tämnnmcle rt[ slridsl:tdd JJiJJg 

:H 

2G, 30 

31 

1;) 

20 

till 12 cm. ss. k. MJ!H. 
li:1st~kjutning af mottryt·ksringar i 2 Htyl'k en 12 

cn1. k. :\firi l tt kon·ettcn >Frl'ja 
T'ruf~l;jutuing för l>esf ilnJmrtntlo af l:lddning,.;1 i k

ten för Gl:a ]oyeram<ell ~K• (Gi . 

Inskjutning af 21 cm. k. l\l f!!S. ( l ~xcrcisl add-

1ling). 

l'rofskjntuing för bestämmande af lrul<lning~l'ik 

ten för 4:do loveranson Nko (U). 

Skjntför~ök med röksvagt krut från .\kor af,-l·<lt 

för i'J7 mm. k. och ::'\Kt (37). 
Profskjntning af 57 mm. patronhylsor J\f jt>fJ. 

af underlavetter för 15 cm. k . .!\1 /r;! l 

å fo rtet -Kungsholmen. 
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Mi\nad. l Datum. 

----~------~----------------------------
Nov. 22, 2G 

2.'3, 20 

Doe. 

> • lO 

P rofskjutning al' :\i(., (2J) m 24 cm. k.l\lj!JO och 
15 Cll1. SS. k. 'l\1 j:J1) . 
af nohelkrnt' 2XIiXG mm. för i'>7, 

'17 oclt 3H JnJJJ. ss. le 
af NK., (21-) m l 5 en L ss k. l\If:JS. 
af nobclkrut• 'lXBXil mm. för 57 
llllll . SR. k . .i\1jF. 
aE rtnJmu niti on till 181i7 - HH :hs go

Ylir Ol'h (i, ; mm. krtrl>in l\l f!l l. 
rtl' N K l ( :2~ ) ll1' 15 Clll. ss. k. i\1 /!)8. 

rtf on 1-7 lllJJJ. ss. k. efter repnmtirm 
rtf ];:l.Jllln:Ll'l'll. 

För fasta minförsvn.rct ilr miiler ftrct n,nskaffn.dt lllltvutl
sakl igcn: di\·crse inventari er och utredning för minpositioncrna; 
skärgån1stclcfonmat.eriel; tillfiliii g spr~ingningsmatcriel; bcmk
ningsmateriel för minposi tioncrna; in \·cntaricr och mi nam mu
nition för minförsyaret vi1l Göteborg; samt lysnpp:trut !'ör 
Car1skrona station. 
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c) Hus och byggnadsarbeten: 

Carlslcrona station: 

l nre<lning af byggnad, inrymmande matsalar, kokhus 
m. 111. l'ör sjömanskåren, iir verksti:ilcl och en del inven tarie t· 
ansknJI'a<1e; förrådshus l' ör bomull skrut med va kthns och kiil
lare äro uppför< la och inre(] dn samt skyrlilsntllar on h ti ll 

liiggsbrygga u ppfiir<la. 

Stockholms station: 

Logements fartyget Engonio har i:in<lrnts ti ll lmsornfnr t.Yg; 
on rörlig plattform för f>7 mm. kanonor har t ill verkat,; 01·h 
uppsatts i cxercislmset. 

V. 

Sjökat·teverket. 

Under år lfl()l hnfva sjömätningsarbeten blifvit u tfiirda: 
vi1l Gefleborgs läns kus t och skitrgård, der dosamn1 a 1kls 

[rån sistliuna års slutpunkter uti Hudiksvalls skärg{u·<1 furt
satts rundt Hornslan<let och nor r (lii,rom till en linio o:-;t. ,·a rt 
l l t frän Stensudde, 1l els egt r n m till sjös, tillsam mans olll Llf 
tan<l u en areal af l , l ~ kYa<lratnymil i skalan l :20,000 <H" Il 

0,7\l k m<1mtnymi l i skalan l : 60,000; 
Yi <l Yosternorrlall<ls litns kust och skärgånl, hvnrcst onJ

krin o· O 1 kntdrat n,·mil i skalan l: 20,000 hlif\·it uppn1 iUi. ; n ' ,; 

samt 
vid Norr- och Vesterbottens läm; kuster och skiirgitnlar, 

<l e r c leJs el et åtorst åen cle om ritdet norr orn Piteå sta el bli 1\ i t 
fi.irdiumiitt <l ols miitninS!:am e fortsretts från 18fl7 års sl utptl llk-n ' <J " 

ter v i<l K innbiicksfj i"in len och Rönnskär sy<lvart hän till 1\ ],,._ 
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och 'l'oml',ji"irdnrne snmt <lcls cgt rntn t ill sjös, tillsn mn1<111 ~ om
fattande on areal af l ,:H knv1ratJ1y miJ i skalnn l: 20,0tl0 och 
0,27 kYaclratnymil i skalan l : r>O,OOO . 

Nettobehållningen a[ försålda brtor u tgjor de 20,()(ii) 
kronor -1-0 i.i re . 

\T 

Nautisk=Meteorologiska byrån. 

Antalet a[ obsen·ationsstationer, ly<lan<le um1 er byrå n , 
utgöres nu af 20 stationer för [ullstän<l ignr e meteorolog isim 
observa t ion er, 2-1- för nellerbörclsmätning, l (j för h y drografi ska 
iakttngel ~e r, 8 för vattenhöjdmätning mc<lelst registreran<lo 
apparater samt 5 för vattenhöj<lmätning n1 e<lelst observationer 
å peglar. 

11fotoorologiskn observationsjournal or, l'önla på fart.Yg å 
aflägsnarc farvatten, hahn. inlämnats fr im 2 örlogsfnrt:yg och 
2 handcls l'art)'g. 8edan or[onlc rli ga ntdrng af dessa joun1alor 
blifvit Ycrkstii l<la, komma <lo ntt al'siindns till m eteorolo<riska 

"" institntet i LTtrecht. 

Byråns bok- och kartsandingar lwl'va hlifvit på vnnli gt 
sätt förökad e . 

\T II. 

Lotsverket. 

U n<l c'r år 1001 hafva anskaffats <lcls två nya ångfyr
skepp, hvaraf det ena Lir Hirlag<lt vid Östra Finngrundet och 
~let nn<lrn vid grumlet Koppn.rstcnarno, samt n y lysapparnt !'(jr 
lyrskeppet Aln1ngrundet, c1ols ock en ny stön e lotsångare. 
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h.tt a[ reservfyrskoppen i ~falmö har utmstats oeh ut
lagts utanför Trelleborg och on lysboj utlagts därstädes. 

\ ridare hafva anskaffats tre stycken nya klockbojar, !\\·nr
af don ona utbgts utanför rrrelloborg, den andra vid grundet 
Esten utanför Carlskrona och don tredje vid Kullagunn ars
torpsgrundet i Öresund. 

75 nya prickar och flytande sjömärken hafva tillkom 1J1it , 
UJHler det att 4fl indragits. 

rl'vå för sjöfarton bindorliga fartygsvrak ha f va Ull l Ja n
röjts. 

Tro nya fyrar utan stäncli g bevakning, lwaraf tvi'L rc,r in
loppet till Ursviken och on på Ilafstensö, hafva blihit U]>p

förda. 
N y fyrbelysning med acetylengas har anordnats uti ~!nr

strands l'yr, hvi lkcn föriindrats till fyr utan ständig bovnkning·. 

YUL 

Navigationsskolorna. 

Vid rikets navigationsskolor hafva under hisåret l non -
1\101 varit inskrifna: i navigationsafdoln ingen 428 elever, ni' 
hvillm 200 utexaminerats såsom styrmän och 127 såsom ,-,ii >
lmptonor, samt i maskinista[tlelningon 200 elever, a[ h vilka !OK 
afbgt maskinistexamen och 7 i') öh·ermaskinistoxamon. "\lita
let a[ dem, som utan att såsom olevor hnha tillhört skoloma ;\t

njutit undervisning derstä(lcs, har utgjort 101 , aJ h vilka J 3 
aflagt styrmans-, 11 sjökaptens-, 18 maskinist- och 3 öl'vermn
skinistoxamon. Dessutom hafva 2-l elever och ö G pr i vatistcr 
a.flagt godkänd examen i <'mgmaskinlära. 

- :na 

IX. 

Båtsmanshållet. 

E nligt från Kong l. l\lnj :ts vodorbörantle Behlln ingshaf
vande inkomn a uppgifter utgjonlo samtliga intill elen l lqo
vembor 1D01 vakanssntta nummer n[ båtsmanshållet :\:l3!i; 
och ntgjortle elen återståondo effektiva styrkan al' håLSIIliiil 
samma t1ag BGl man . 

X . 

Utfärdade allmänna författningar m. m. berörande 
sjöföt·svaret, handel och sjöfart. 

Under år 1D01 hafva. följantJ o allmänna författningar 
b litvit på chefens för SJ. öförsvarsdc1wxtemontet förodrao·nin<>' n n 
utl'änla.de, nämligen: elen 15 F ebruw-i: kungörelse angilentlo 
antagning af extra kaelettor och dessas utbildnino· för intrtiJr b 

i sjökrigsskolan; elen 7 Juni: kungörelse angående uppsko f 
med tillämpningen i de till Sverige ocb Danmnrk gränsande 
farvatten af on bestämmelse i nrt. D mo m. k) af nådiga för
ordningen angåondo åtgänler till Ullth·ikando af ombordliigg
ning sam t silmaler för mwifvaJH1e af n ö el [t far tv (l' den \) D v-

" u ·'b 
cembor 18!Jti, sådant nämnda. moment lytler enligt w1dign kun-
görelsen den 21 December 1900; den 18 Oktober: kungörelse 
an gående upphäfvanoe af § 23 mom. -t i förnYade ml< l1o·a 

' b 

stadgan för sji\krigsskolan don l November 1889 samt af bi-
lagan Il till samma stadga äfvensom ändrad lydelse af §§ oO, 
61 , 62, 63, G.!, 71 och 88 i berönla stndga srrmt bibgorna A 
och G till donsamma; elen 1 November: 1·m:gördse angåend l~ 
uppsättand et af ett kustartilleri; elen 29 November: kungörelEK~ 

om ändrad lydelse af § 5 moill. 2 oGh § 12 mom. l i fömyaclu 
T ·iclslwift ·i Sjöviisendet. 
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nhdiga J.::ungörelsen <len 8 Juni HJOO angående untagni ttg- a[ 
manskap vill flo ttans sjömanskhr genom kontrakt; samma rlay: 
föron1ning angående personalens vid lots- och fyrinrättning:n·t 10 

tjänstgöringsskyldighet vid flottan; den 5 December: knngi!t1 be 
angåondo antagning af mftnskap vid kustartilleriet genom k<Jn
trakt; samrna daq: föron1ning ang<loncle u.llöning för sjörulll'ö
rin o·so mr[L!]osbo[äl och för flottans väl'll]lli~tige UJHlor J'rudst id ,., . ., 

nL m. 

x r. 

Komiteer m. m. 

I ft[seenue å komiteor, som aE Kongl. l\laj:t på föro!lntg
ning aE choien för Sjöförsvarsclepartemontot blifvit tillsatta, 
och liknande beredningar, hvilka blifvit. på grund ai K_ongl. 
l\faj:ts bemyndigande aE nämnde chef inkallade, är följ ande 
att m ocldola: 

1) Kommission för afgifvande af för·slag i vissa fr ä,r;n r 
rörande minväsendet, tillsatt den 2--! Januari 18\:lG, boståen1lu 
af G ledamöter, nämligen varfschofen vid flottans station i 
Stockholm, chefen för mindepartementet vid samma statifln, 
biträclanrl.o officeren vid nti.mnrla departement, en i flot talts 
stab tjönstgörande officer, som af sistbemälde chef (lärtill ut
ses, (len chefen för fasta minförsvaret biträdande miningeniOr 
samt flottans kemist; Y ar ande genom särskilda nådiga bret 
föreskri [y et, att konteramiral J. Hägg och professoren \\'. 
Cronquist fortfarande skola vara ledamöter i komm issionen, 
ehuru de upphört att vara, I-lägg varfscbef i Stockholm ouh 
Cronquist flottans kemist. (Kommissionens ledamöter åtn jntn 
ingen annan ersä ttnin g än rese- och traktamentsersiittning fi">r 
verkställande af erforderliga arbeten utom Stockholms stations 
område.) 
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Kommissionen har under år 1901 hållit 14 särskilda sam
mantrötl en samt därvid såväl företagit praktiska försök som 
ock fattat beslut i afseende å on del frågor, för hvilkas ut
redning kommissionen tillsatts_ 

2) BeträfFande en elen 10 Februari 1899 tillsatt komite 
fOr utredning af vissa fråqor rörande fiottans station i Stock
holm, hvilken komite elen 31 Augusti HlOO afgifvit bettin
kande och förslag i fråga om första delen af uppdraget ollor 
åvägabringande af utredning och uppgörande af förslag till 
nytt etablissement för flottans härvarande station, har Kongl. 
Maj:t genom nådigt bref elen 21 September 1900 förklarat, 
att med fullgörande af det korniten i öfrigt lämnade upp
drag, nämligen att verkställa utredning och inkomma med 
förslag om beredande af medel för det nya etablissementet 
äfvensom för anordningar till unelerlättande af mobilisering af 
flottans till Carlskrona station hörande fartyg genom försälj
ning af Skepps- och Kastellholmarne samt Galervarfvet, skall 
tills vidare anstå. 

3) Komite, tillsatt genom nådigt brof den l-! Juni 1901 
med uppdrag att afgifva betänkande och förslag jämte kost
nadsberäkningar rörande de jemkningar i den bittills följtia 
planen för nyanskaffning af sjökrigsmateriel för svenska flot
tan, hvilka mod afseende å sjökrigsmaterielens utveckling un
der den senast förflutna tiden kunde vara behöfliga. Komi
ten bestod af följande ledamöter: vice amiralen A. li'_ IIj. 
Klintberg (orclL), öfverdirektören och chefen för mariningeniör
staton H. H. Lillieböök, kommendören C. O_ Olsen, kommon
dören C. A. l\f_ Hjulhammar, kommendörkaptenen af l:a gra
den 'rh. C. A. Sandström, t_ f. direktören vid mariningeniör
staten C. E. G. C. Stuart, kommendörkaptenen af 2:a graden 
W. Dyrsse:n, kommendörkaptenen af 2:a graden p_ J. Dahl
gren samt kommendörkaptenen af 2:a graden H. G. \V. 
Wrangel. 

Kom i ten sammanträdde första gången elen 26 J uui 
1901 och afgaf underdånigt betänkande och förslag den 9 Clor
Påföljda November , hvarefter jamlikt nådigt beslut den 31 
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December 1901 samma betänkande och förslag öfverltimna(les 
till Marinförvaltningen. 

4) Sedan Kong!. Maj:t den 5 Juli 1901 bemyndigat chefen 
för Sjöförsvarsdepartementet att för utarbetande inom nämn(h 
departement aE förslag till reglementari ska föreskrifter för kus t. 
artilleriet samt till de bestämmelser i öhigt, som vore edor
derliga för genomförandet af kustartilleriets organisation och 
kustfästningaruas fullständiga öfverflyttning till Sjöförsvar~llo
partementet, tillkalla högst fem sakkunniga personer, uts[l<r 

b 

departementschefen öfversten och chel"en för Uarlskronn ar-
tiller·ikår A. F. Centervall, öfversten och chefen för Vaxl 101Jns 
artillerikår U. O. Sylvander, kommendörkaptonen af l: a gra
den O. L. Bockman, kommendörkaptenen af 2:a grad en \V. 
Dyrssen och kaptenen H. \V . M. von K.rusenstierna att s{tsom 
sakkunnige deltaga i utarbetandet af förslag till omfönniihla 
föreskrifter ocl1 bestämmelser. 

De sakkunnige sammanträdde första gången don 22 Ju li 

1 no 1. 

XII. 

Flottans stabs verksamhet. 

Från föregående år bafva följande arbeten fortsatts: 
fu llständigandet af flottans mobiliseringsplaner; 
bombetandet af statistiska uppgifter rörande främmande 

mariner; 
tillgodogörandet af inom skärgårdame gjorda sjömiitnin· 

gar för sjömilitära ändamål; 
utarbetandet af en del förslag och instruktioner ar hc D1· 

lig natur. 
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Följande förslag hafva afgifvits: 
till öfningsplan för flottan år J ~01; 
till planer för årets krig~öfnino·ar· 

c b , 

till sjömanskårens fördelning å stationer, ahlelningar, yr· 
kosgrenar och lönegrncler för år l 002; 

till fördelning på dc särskilda värnpligtsområJcna af cle 
å sjömansbus ej inskrifna bevitringsmän, hvilka afses att ut
tagas till flottan ; 

till bestämmelser om den tjenstgöringssky l dighet vi J flot
tan, som bör åligga lotsverkets personal; 

till komplettering af kustsignalväsendets telefonledningar 
och öfriga materiel samt till upprättande af gnisttelegrafsta
tioner; 

till ny upplaga af undervisning för manskapet vid flottan, 
II, sjömanskap; 

till hand vapens- och landstigningsexercisreglemente och 
till on del föreskrifter af hemlig natur; 
samt gemensamt med Murinförvaltningen: 
till förordning angående aflöni ng Iör sjörull föringsområ

desbef~ilhafvare och flottans värnpligtige uneler fredstid m. m.; 
och gemensamt med generalstaben: 
till förnyad förordning angående inskrifning och rcdovis

mng af värnpligtige, deras tjenstgöring 111. m. samt 
till förordning angående rikets indelning i områden för 

värnpligtiges iuskrifning m . m. 
Dessutom hafva utredningar verkstälts och utlåtanden 

afgifvits öfver åtskilliga till f-lottans stab llänskjutna frhgor rö
rande personalens organisation och utbildning samt storleken 
och fördelningen af för personalens ökning erforderl iga an
slagsbelopp m. m. 

Under en del af arbetsåret har chefen för flottans stab 
varit ordförande och en af afdelningscheferna ledamot i en i 
nåder tillsatt kommitte för afgifvande af betänkande och för
slag rörande erfonlerliga jemkningar i den hittills följda pla
nen för nyanskaffning af sjökrigsmateriel; en officer har del
taget i utarbetande af reglemente för det nyorganiserade kust-
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artilleriet; tvänne officerare bafva under kortare tider tj l'nst
gjort i generalstaben; livarjämte en officer uneler 3 mån n<1o1. 

tj enstgjort som marinattaeho vid Kong!. Maj:ts beskickning i 
S:t Petersburg. 

XIII. 

Kommenderingar utrikes. 

En officer vid K ong!. flottan har i England och Frank
rike tagit närmare kännedom om de frågor, som beröra ],al

longens användande för sjömilitärt ändamåL 
Dessutom hafva åtskilliga officerare och en verkmästare 

vid fiottan vid åtskilliga utländska verkstäder öfvervakat till
verkningen af för flo-ttans räkning hesti:ild materiel af skilcla 
slag. 




