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Ar·sberättelse navigation och sjöfart. 

(For1H. l"r:"m Rid. 2SS.) 

Den intemationella sjöfa•·tskong•·essen 
Pads 1900. 

I sam manhang mecl värhlsu tst~Lllningon HlOO iigclo som 
bekant on mtingcl ];:ongrossor rum i Pari;;:, blmvl hvilka ckn 
i li ternationolla sjiHartskongrrssen fram för an dm kan göra rrn 
spr[l.k p it l'Lt onmiLm nrrwlc i clmma årsberättelse. 

Donna kongress, till h \·ilkon org·ani sationskommittuns orcl
förnnclo 1\ lr Uilnrlcs Eoux utfi"irclnt inbjwlningar till :db sjii
J'artsiclkanclc stator, nauti ska föreningar och sjö[n.rtsintrossontrr, 
sammantrii1l1lo första gfmgon don 4 Augusti uti utställningens 
kongrcssbyggnacl. Kongrosslc<lmnotcmas anhtl uppgi ck till om
kring 200, blanrl lwilka funnos dckgoraclc för följan<lc stator : 
TysklatHl, Englancl, R:-'s:>lancl, Italien, Spanien, Dolgicn, Dan
mark, Norge, Japan och 1Jcxico . Som hederspresiclcnt fun
gerade maxinministern de Lnnc:csau. 

Sedan on1föramlen Charles Roux häl sat clc närYarawle 
välkomna samt rc<logjort för ncdanståemlc program för kon
grossons arbeten konstituormlc sig 5 sektioner, on för hvarjc 
al'clolning i programm et, od1 bosbmclos ticlon !'rån don G till 
elen 11 .Augusti för sektio nernas arbeten . 

Ticli;/,rift i Sj öviiscndet. 22 
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Program: 

1:a sektionen: 

]. IIvilket är humleJsflottans liige i hYarj o särskilclt ln.n<l') 
(lJ tvccklingon ollor tillbaka~ångon aE hanrlelcrl'lottan, s 1~
vii1 ångbåts- som segel- under <lo 30 sista å1·en mod af
seende på brtygons antal, <leras dräkt ighet, brutto oe;h 
netto, deras styrka, hastighet och aktionsra<lie.) 

2. Ihillm äro tle olika a<lrninistrrttiva orgrtnisationorna rö
ran<lo hrmclelsllottun och deras resp. roller') 
(AngiE på lwilkot sätt och genom ]l\·ilka m otloJ sblton 
in(l'ritJcr i handelsflottans yorksamhot med afsoon<lo på ,., 
elen teknisk[), utbil<lningon, rekryteringen al' och discipli-
nen hos bosiittningrtrnrt, förhyming a[ sjöFolk , kompetcn
son för bofälhahrtrc , utrustning och ö[vcrvakning at far-

tygen.) 
3. H yilket är skoppsntrh·ons lä:~o ') 

(Procluktionsstatistik för de 30 sistrt i'tro11. Fl u k tuationcr 
i löner och mrttorialpriscr.) 

4. H Yilkct sammanhang förefinnes mellan sjöi'::ntsrörclson i 
on hamn och el e till densamnm lo<lan<lo j iirn Y ägslin i or, 
kttnalor och floder? 
(Pris och Yillkor för transport på <lo olika Yi:i.gamc. 
K onkurrenson m ellan :järn Yitgs1inier o e; h ::; jöfartcn. Ta r i r 
de penetration .) 

iJ. Ihillm äro lle olik n slagen af sk.nl< l och unclorstöcl ~'om 
boYilj<tts sjötarton ') 
(Sjöfart rescncmcl lör egen Ilagg. Skoppshyggnmls- och 
sjöl'artsprcmier. Premiering al' höga fnrtor. l1'önn itncr 
resone~·ntlc ttt far t.\·g byggtl<L inom eget lan<l. Bol'ricl se 
från oGh åtorbotnlning af Yi ssa afgiftor. SubYcntioncr åt 
postlinicr och regnhem ång]Jåtsi:örlJin<lclser.) 

G. Il Yilket snm manhang fördinnos mc 1lan lwllllch o c; h ()r-
logs !'lottan? 
(De~~iU.ningens yärnplikt. EYcntueJlt begagnande ar han-
delsrartyg s[tsom kryssare , rekognosörer oc;h tmnsport-

l . 
2. 

3. 

-t 

1. 

2. 

3. 
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f<trtyg. Promior bcYiljnde fa rt~'g för såclnnt ändamål. 
H.ohisjtion af fnrtyg .) 

2:a sektionen: 

Ihilket inOytnnclo ntöfyar tullregimon på lwn<lolstlottan? 
Hurudan är organisationen af frihamnar och frilagcr') 
lhilkct inflyta uclo utöfn1. elylika omn'l.rlen ph bamlcls
flottnn ·) 

IJvilka fluktuationer haha unrler ett visst antal år förc
kommit i fraktmmknarlcn och hvilka hafva orsakoma 
varit till dcssn fiuktnntioner') 
(Stu<1om fr8gnn särskilJt mo<l afsooncJo på do nationella 
och lokala sjöfartsumgtdclorun. ) 
l'å lwilkct s~itt kan likformighot erhållas i sättet att bc
stilmma nctto<lräktighcten? 
(Olikn moto<lor fö r skeppsmätning. Borilkningon af far
tyguts afgiftspliktiga dräktighet.) 

3:e sektionen: 

H vilka moclifikationcr kunna vara önskvärda i r le i n tor
nati onelln sjöbrtsroglcrna fö r rttt förminslm oll or för
hin<ha furan fö r om uorclläggni ng? 
(!i\jriimlringar i anbobllrla ljussignaler. I3ostämmclscr 
öl\:er bogroppet måttlig fnrt. Båtar och lifräuclningsma
toriol. Internationell luglig fastställelse a[ art. 0 i dc in
tornatiouclla sjö[;utsreglomn, el. v. s. faststiUlclso af ljus
signaler å iiskofartyg. Obli gatoriskt införande af vissa 
r onter å 111)-ckct trafikerm1o farnlttell. ) 
Bcir lastlinicSrågan ordnas genom internationoll öfvcrcns
kommolso? 
H\·ilk,, inlornation clb mö.tt ooh steg blira 
att öka slikcrhoten \'irl navigoringen? 
(Sturlicr af oconnst römmamo. Fiirstöri1w n 

vrak. Dril'i s. l\lelcorologi ska stationer. 

vidlagas för 

af fiytanrlo 
Pilot cbarts. 

Tc logr;lfcr ing ntnn tn\d. Hrcfclu!'yotjiinst. 
utprickning nJ kn stO J' och grunr1. Om 
Limna hj älp i öppen sjö.) 

Belysning oeh 
skvldiulwt att . ,.., 
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4:e sektionen: 

1. H vilka förbiittri ngn r äro af n l'! don i skoppsmatCJ'iclet, scr1t 

ur kommersiell synpunkt0 

(Skrol', nwskincr, pannor, rli\·crso motorer, inrerl11ing. 

Bränsle (kol, potrolomn, ved etc.) l'ro1·iantoring. ) 

2. Hvilken är besiittningons ställning Dicrl afseende på IIy

ror , på sammausättning och på hcmförsbfrningsrätt? 

(1\nvändandet af nogror och lnscar or.) 

3. Ihilka äro do olikn fonnorna för maritima mäklarnffiircr'? 

(l toglomenteri ng. l\ [o no poL j_ nsvarighot. Tariffer.) 

..t. . lhi-lka reformer äro att vi(ltaga m ed al'seonr1c piL lots

viisonrio och på bogsering? 

(Lotsarnes kompetens och rekryterillg. An svarighet. Upp· 

o·örnude och tillämJ1nitH! af tariffer.) 
M ' --' 

ö. II vilka mått och steg äro att vic1tnga n w( l afseonde på 

förLiUtringen, 11tvecklingon, neutral isationon och säker

hoton a[ unclenattenskablar •; 

5:te selctionen: 

1. II vilka mått oe!J steg äro att Iörorr1a för l'örbiittringon 

af sjöfolkets materiella od1 soeiala ställning? 

(Hjälp M skoppsbrutn n, och cloras familjer. bjömanshem. 

Bibliotek. Gratis embarkeri ng. Sk~-clcls- och untlorvi s

n ingsinstitution er.) 

2. H vilka äro 1lo bästa motorloma för nppriittnndet nJ spar

kassor, ömsesir.ligt understöd och försilkringsviisond c? 

(Statons roll vid organiseringen af dylika institutioner. 

Erhållna resuttater fran enski lda företag.) 

3. I-hilka äro de bäst n anorclni n gama för sj nkYånl och 

hygien om bon l'? 
(Sj u kims i land. Sj ukfartyg. Installeringar om bonl. 

Diverse hygieniska anonlningar.) 

Do ämnen, som sålunda förelågo till 1lisknssion, voro lJåtlc 

Yitltom!'attanrlo och af stort intresse för sjölnrton. Do ortieiolla 

pro tokollen , h Yilka ännu icke torde hafva pnlllieorats, l1nh·a ej 

sU\.Lt till min rlisposition, mon ur Ltcktirlskriftcr (lml'vullsaldi -
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gen J lauf'n) , rliLr kongrossens Wrliandlingar varit n·lateradc , l1ar 

jag liilnJtat följande sammanstäl lniu g al' rosniLatel'lla. 

Den furstrl sektionen sntmnnn l'attarlo sina boslut i h·iinu o 

rosulutiouor. I rlcn ona uttalar sig sektionen för en förbättring 

n,[ dc iuro sjöfartsförbindelserna i Europa genom kanaler or.;l 1 

floder samt aF jiirnvilgsförbinrlolscnw. .[ don aiHlra uttryekcs 

den önskan att Yitl sträfvanrlcna att förbättra reclcriornns ekono

miska litgo donna förbättring icke åstnclkommos genom nodsät

tanclot af hyrorna . 

Don andrcL sektionens förhalH1lingnr buro en el'tor speciellt 

fnlllska förhållam1on tillskuren prcgol, därvill särskilrl t fn\gan 

om imättandet af frihamnar intog ett fram stiionde rum. Do 

i tro resolutioner sammanfattade besluten gingo ut på: 

»att systemet med fribn,mnar och frilager utöfvnt· ph 

l w ndcln och lwndelsfl ottoma ett synnerligen gynnsam t 

inflytande»; 

))att regeringarna böra befullmäktiga handelskamrar, 

stnclsmyllclig!J eter och andm korporationer att anlägga ne

llorlng inom friharnnar , i ln·illm industrialster kunna Iör

m·bct<1S för export ». 

S lntligcn uttalar s ig sektionen för clou sWrsta möjliga ncrl

si_lttning i sjöfnrtsnmgälrlor från regeringarnas oGh stwls !11 yn

rlJgb etcrnas sida. 

För dc YirJaro sjöl'nrtskretsarna låg tyngdpunkton a[ in

tro:sset i den tredje eller den tekniska sel.-tionens förlwndli ngn r, 

ln·Jlka utmynnn,d e i icke mindre än :21 resolutioner. 

II Yarl till on l>örjau anQår don yiktio·a fr[vran om sio'll'tl-
. ._.. b b b (_ 

lJusen kommo hi1r frågan om clot oblign,to~;iska föramlot af don 

n_nrJra topplanternan och frågan om elen intemationella reglc

nn gen af lisknrl:artygens ljussignaler under diskussion . Undur 

uttalan(lo af 1len fullt horiittigadc åsikten, att crfarcnhctcma 

från det fnkultatin1 föraml et af don andra topplanteman ännu 

voro allt för få och för litet vilganclo för att redan nu, nwd 

utsik_t om framgång, frnm stiiolla förslag om on föriindring af 

c~ot fakultativa förnndet till ett obligntoridd säclnnt, Iöronlar s cl~-
0oQru ; · 
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»att um1or8öka ll!Olll hvilka griittsor (ld ilr iln<la

m å lsonligt aLt gOra clou nu fakultatiya an<lra tuppbnloman 

för iuwruo oblio·atorisk h varvid h~illc;.)'H bör LH~n::; lkls till 
n b ' . ' 

fördel on som detta amlra ljus crbj\1(lur Wr l:ltora C1ngaru, 

ooh clols till syårigheton alt anbringa <lotsamma på min

llro fmgaro eller på sådana som blott Ila h· a on mast,, 

J\tud afseondo på den amlra frågan, eller Jiskarfnrlygun s 

ljussignaler, antogs utan debatt fiiljanclo ror::olution: 

»att do sjöfartsi<lkandc nationemu LöntsOka aLL stw

rust mliJ.liut kommu till en iutomationell Ohcrotn:kom
o 

melso om fiskarfartygens ljussignalen. 

Yid disku,; ::; ionen om on noggrann clufinioring a[ uttryc

ket »måL t! i g fart », framställel es !lera propo::: i Lioncr om uii<l\·iin

digh oton a[ on precisering rrr deLta begrepp. Enligt SO!llliga 

borde fartun under tjoeket minskas sh mycket att !'artyguL f•jr

bldvc manövorfärrligt, el. v. s. oj förlorade styrförmågan, di\, 

enligt amlm farton borde minsk~ls så mycket att fartygotl:l lart 

O[vor stäf upphörde, scdrrn back kommcnrlorats, inom on Yis::; 

tid, hvars maximilängel skulle fastslås. Ett antal sjökaptoner 

från Marseille fOrordndc, att vi<l en modeHart a[ intill lO kno11 

untlor normala förhållanden farten i tjocka skull e minskas till 

G knop, samt vi<l farter från 10 till 20 knop till hillrlon a[ 

fartygets nornwb fart. Öhorläggningons resultat blcl', atL on 

Lostäm<l precisering af bogroppet måttlig [art iir ohmplig Slt!tlt 

att bestämmandet af farton i lwarj o onskil<lt fall måste ö[vcr

lämnas till bofällmfvarons oJmlOmo och ansvar. 

Fr~m ett allmänt obligatoriskt införande af bosti"lnHln ronlur 

afsloll man, m on uppmanas alla hngbhtsrcdorior att ~ml:l1ula s ig 

till do mullan do tJtorro roclcriorna pt1 onskil<l Yilg gjor<b \i[vur

om;kommolsorna angåondo clyliku. Dessutom uLtnlat1cs don On

skan: 

»att sjöstaterna måtte Ohorenskomma att fiir sjOJ'ar

ten förbjuda vissa för fisket afseelda områden ». 

Samma striiJvan alt yttcrLigrlro minska Lmm för ombord

lä~jgniug framkallade följanclo resolution; 

'> att llvmjc f:u'ly;.!,' biir \'ilj:l fiir l'll grup]l ~1[ n1im;t 

3 i ushll l cr gåotHlc iirlugsiartyg, ltvilka gotwm oärski ld 

signal gifva sig tillkiinna shsom usk:Hlcrfart.l·g , sutnt :1U 

O Il i!ltCmntionoll Öl \'l'l'ODSkOm moJs C Oll1 liirst(il'Ul1llot <l f f1 y

taJH]O nak iir On :ok riird ». 

Förlwndlingnrnn om ett lagligt infOmnrlo a[ lnstlinicn på 

grun<l a[ internationoll öhorcnskommelso blefyo mycket vill

lyl'tign . f-l[wlll an!Jängaro som motståndare till <lotta .fOrslng 

framdroga i stor mäng<l ålla r1o skäl, som h\go till grund fOr 

deras åsikter. Särskil<lt sakrika yoro dc inhigg, som i debatten 

gjonlos fr[m tysk si da , clär Idgan varit lif-ligt vontilorncl under 

do senaste åren i nautiska förening;w, sjOman s- och roclarc

krotsar. n.csultatot blof antagandet af följan <lo resolution: 

»a. Då å ona sitJan hänsynen till fartygets djup

glt<"t1llo ondast utgör on onda och icke ons llon viktigasto 

Jaktom rltt taga i hetmktan<lo fOr fartygets säkerhet, och 

då man å <lon an<lra siclan ännu icke känner något fOr

Iaringssätt, genom lwilk:ot man utm1 invecklade od1 tids

Odnndo metoder knn konstatera stabilitctsgrnclcn bos ett 

lastnclt fartyg , filroligger it1gon orsak, att, såsom ett fram

gång,rikt mc<1ol a t t Oka besättningarnas säkerhet, föronla 

on inLcmatioucll J'Orordning, hvilkon hur till förmw\1 ett 

<>bligatoriskt internationellt fnstställam1o af max:imi<ljup

g:\ctHlot för lwn<1olsl'artyg; 

L. Flit' don hänclolso rltt man skulle anse s1g nöll

sakad att g[1 utöfyor ofnmst~lOnuc förslag , yore det icke 

rh< l! igt att g il n tO Iver el o fiirpliktolsor, som bOr a åhlggas 

rcdnnw, att pft eget ansnu· angifya den ln.shattunlinic, 

oom iGko lår öivcrokridas. Man bör hoppas, att undor

sOkningar an::;tällas i ändamål att iinua ett sätt att kunna 

bestämma ett lasbHlt fartygs s trrbilitot modeist korta, prak

tiska Ol:h efter lHmdolns Lohof lilmpado moto(lor. FOr 

detta iindamål böra rcguringnma oclt rodoribolngon söka 

ett praktiskt mcllcl, f(ir att genom on onkel ö[verlilggnitlg, 

grundad pft de Yid fartygets byggande gjorda bori.lknin-
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game, kunna för liYarj o fmtyg npp,~\)ra e1 1 lahL~II, u1' 
bvilkon man kan finna stabilitetsWrhi\Jia ncleJHt 1'\)J' ll\'tll'L 
och ett af Llo lmfvuclsnkl i gas to bstlägomt >> . 

I afseondo pft klassificoriJ1gcn af fyrljusen IHttlo ruelan 
konl'oronson i \Vashiuboton föresluo:it att ersätta don frftn fotcwen-

~~ ~ 

brilnnarnes tid härstammande klas:oificeringen efter lwiiJmvid-
don genom den, efter införandet af andra starkare ljuskiillor, 
mora rationolla principen af elen optiska ljusstyrkan. Da deLta 
förslag omollortiu iinnu icke konunit till utfömll(lo hos alla sjii
stator, beslöt sektionen att förorda ett enhetligt acceptorandc 
af detsamma; ähonloclos höra fyrlistorna i öfvorensshimmclso 
mocl ett af \\rashi11gton-konfo;·onson fattadt beslut innohftllanpp
giflor öfvcr don på atmosfärens beskaffenhet beroondo synyic l
don. Dosslikes förordas på clet enträgnaste intöramlot af ett 
enhetligt utpricknings- och utbojningssystem, liksom en öfver
onskommclso sjöstatema omollau om gemensamma storm\'ar
ningssignalor samt öfveronsstämmrmdo kommandoord för styr
mng. 

Afyenledes uttalar sektionen den önskan, att eu kollfo
rens af represontanter för sjöstatorna måtte undorsöka frågan 
om inrättande af in temationolla s kil]. odomstolar för att al' ~röra b 

sjöfartsmål mellan målsegare af olika nationalitet. 
8lntligon anbefalles ett allmännare bruk af olj a för däm

pande af brottsjöar, och uttalades don förhoppniugon, att re
deribolagen med förenade krafter måtto söka att göm tclcgral'o
ring utan tråd allt mora användhar för sjöfarten. 

Mot besluten a[ don trocljo sektionen stå clo i) rosnlutio
noma af don fjercle sektionen långt tillhalm i botyclelso Iör <len 
iutemationolla anyämlbarheton. Do haha afseon<Jo p [t en re
vision af nu beståondo lotsförordningar i Frankrike i on l'ör 
redoriorna gynnsam riktning, på ersättandet af lotskuttrarna mod 
lotsångarc, på utncklingeu nJ unclonattenskabolnätot, på in
förandet och använclanclot af petroleumeldning samt på ett all
mänt antagande af den i Port Sai:d använda kontrollen vicl 
kolning. 

T don femte sektionen, som baLle att syssoh;i.itta sig mod 
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förlJiiLLriJJgcn af sjöfolkets slilllning, [ann cletta m_)-ckcL t.alrika 
och il'rigtt förespn\kare för siua intressen. Don omstiindigll c
ten , att clo flesta föreslagna iUgänlorua mi1Hlre synas lämpa 
sig för intemationolln ÖlYOrenskommo]f;er, utan att c1et fnst 
m or j allmänbot bör öl'vorlhmnns åt lwarje nation att orter 
sina egna Uirhftllamlen sörja J\.ir höjam1et af sjöfolkets mate
ri ella , mt<lliga och moraliska vit!, torclc vara anledning nog att 
icke bär fttcrgiha clo 12 resolutionerna, som i dessa frågor 
fattad es, utan att enelast helt kort angil'va deras innohftll. Hc
solutionoma hade afseondo på upprättnn<let af förhymingsagen
turor, s:iönmnshom, läsrum och lånbibliotok, Yidaro på ingåon
det al' konsorn:-r i prO\·ianten , förbättringar i hygi eniskt hän
se01Hlo a[ manskapets rum samt slutligen på skydelsåtgärder 
mot maliSkapots exploaterande af samvetslösa värfvare. Sär
skilclt för utsjöfisket föreslås ansknfbndot af ett internationellt 
sjukfflrtyg, hvilket skulle lämna fiskarna ltlkarev:'\rd, i stitllot 
för dc små, af ett franskt printt sällskap utrustade sjuktarty
gen S:t Paul och S:t Pierre, lwilka tjänstgöra på Nowfound
landsbnnkorna och virl Islanr1. 

Do ;) sektionernas ofvanståonde beslut antogos a[ kon
gresson på don allmiiJma sammankomsten <lon 12 Angu:oti, 
h\'arj iimto on resolution fattados om ntt förorda inrättaJHlct af 
en internationell s:jöfartsbyrå med speciellt ändamål fttt stu<lera 
nlla n.Ya tekniska projektor inom sjöyäsonclot samt alla föro
skr ifter och åtgärder, hvilka synas itg1wdo att i möjligaste mån 
minska sj\.iolyckornas antal och deras följder, och att mod led
ning clilraf nturhoh förslag och regiomenton i detta hiLnscendc . 
Detta materi al skulle Mer mulorställas pröl'niJ1gcn a[ intcma
lionella konl'cren~or , lwi lka 1\ir \le ro:-; p. rcgcringama iLga a t t 
Iörcc:!Ct utfiLnlaJHlct a l'lugm· nngö,cmlc cle förslngcr , som bctlllllliL::; 

gocltl. 

l\locl nnlcdniug af kongressons sist omlnlacle boslut och 
af mcdclolandct att furston af 1\lonaco itmmtclo att för upp-
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utwlldcl al' det med IJct<lutoL ul'setlda ilnclami'tlcL, mod deL f:iil;L
ra:ote virllnga n1il.lt och sleg rör alt fönw\ du olika sjiislalcrua 
a t t deltaga i e u konferens liilr[0r, sam n m nk;!] l;tdc kOJtgn'S'icns 
onliöram1o kort efter el ess slut i n tt·csscrade k re ism lör or g a ni
scnmdct af dun Ollllliimlllla byr<'i.n. f-iammnnlriidot rci-wlLur:vl o 
i utniltlllHlll<1ct af en kommission för uturbctanrlct al sla<lgar 
för llonsanlJWt, hv~u·igenom , J\~sociationllJaritime intcruaLioualc ,, , 
h~lrmcd kan anses nmt grumladt. 

;~fycn inont vårt land liar mun uneler <lo scnaf:ite [u·cn 
iignat sjöfartsfrågorna ett litligt intresse, hviJk ot är så mycket 
mera bcrättignclt som vår sj(j fmt, äfvcn om <len ej ahsolnt 
taget sthtt stilla , rloc.:k i ji:i.m Wrclse mc<1 amlrn staterf:i bctyl1-
liga uppsving icke obctycll igt l mr g[ttt tillbaka, oc:h är tlet fnra 
värJt att, därost icke kraftiga ndtt och steg merl clot snnraste 
vidtngas, Yår hnndclsflotta i konkurrenson mell öfriga länder 
snart sjunker nec1 till en obetydlighet, uneler det att nationur, 
som aldrig varit käucla såsom sjö!'artsidkanclo, gå att intaga 
vår plats. 

Att här ingå på nlla rlo förslager, som i dutta l!ätlSCCtJLlo 
varit Iöro ell er ilro uuclcr utarlJctaiHlo, tillåter iukc olllr:'\ ngcL 
af denna år:oborii.ttebo, 111811 skall jag tillftta lllig iltt anl\ira clt 
at L lem ocb i stället bchamlla < lutsamma något utför l igaru. 

Förslag till nådig förot·dning angående passagerare= 

ångfartyg. 

Redan Kongl. l\hj:t elen :31 Okto lJor 18% föronlwtL C!l 

kOJlllllitte af sakkUJmiga personer för att rovidom do bostii.nl
molf:icr, son1 i Ko11gl. j'öro·rd11 ingen af den L'J Febnwri 186'4, 
angående !tvcut i afseende Il pnswgcrarcäng(cli'Li)gs b!J.!J.(/11ad, ut
rustning och begagnande iaktta,qa~; bör förekomma i Iri\.gn om 
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<l o rä<ltlJJing;sinrilttJJingar och cl<lslilckning::;rcdsknp, ]Jvi!k:t å.JJg
J';nt1·n· m ed passagurcuu böra mudlwfva, uppllrog statsr:\det 
och. :haren för Kongl. c.:ivilclepartomontot enligt n[t<1igt . !.ör
ordnande åt kommerscn1l1ct E. Gi.inther, r. el. direktör J. L. 
Fryklwlnl samt kaptCllCil i flottans resen J .. :.r. Lagerov:tll .a:t 
utföra f' H"'<1a revision. Den };:ongl. Iörordutnge:n a[ ar 1)--;(J-!, 
yar ome1i~rti<1 Mwu i awlra hi\.nseow1en oti<1scn1ig och J'ör
[1,l <lnv1, hv:trj~lmto förh(Ll!nn<lcn kommit i. thgcn, hYilka innco
l.Juro en wrklig rar:L för pasr:::tp;cmrc å 1·åra å.nglartyg, ouh tla 
Blutligcn llc·n omniLmntla föronlningcn icl.zo innebar ttll:·iiukltg 
le<1ni.1w för hcsiktningsmi\.nncu, uppdrog samma statsratl, en-

lj.o·t 11 ;~ \i <•t beml'll<1io·a;l<lc åt don niLmJHla kommitten att revi-n 'IJ ~ . n ' 
llcl'n l'i!ron1ningcn i sin helhet. 

Det bc[anns emellertid önskvi\.nlt att, i. n[l·n.ktnn p{t aLt 
revisionen ni hola elen omnii.mJHltt föron1ningen kunde hilllm 
utWrw, , bcstilmmolscr i <1ct fön:>t borön1a ltänsce!lllct suaraf't 
mtij1igt kunclc utfäl'<1as, och ö[verlilnmatlo kommitteen dm.1 l l 
1
\.nguf'ti 11-\~)7 fi!rf'lng till hcstämnlclscr hii,rom, h1·1lka 1 huhw1-

sak al: Kongl. 1\fnj:t sbvUiLstes genom don Kongl. föTorclmn,r;en 
af den 1 Juli 1898 angående dc ·J·iicldnin,r;sinTiittningaJ· och e/d
~;/ iicJ..-nin.r;sreclskap, livilka ängfartu.q ttncla resor med passagerare 
sl.:ola med föra. . 

Un<1cr kommiUecns fortsatta arbete tillkallades yttcrl1gare 
öl'wring<'ntörcn och förestå.m1n.ren för Bergsunds mok. w.rk~t·wl 
W. J:ccohscn för frågor c:om nngingo passagcrarei\.ngiartygs 
maskineri och ångpannor, Rjöbpton O. F. IIo<~borg lör fri\.gor 
i hYilk<L sakkunskap f:iii.rskill1t i sjömnnsknp Y o re cr[on krl i g, 
I:'<Uut 1'. el. kommeJHli!rkaptcnen U. F. Ekerman i fr[tgo r rö
nmdo h vilka sakkunsknp Hi.irsbltlt i elektroteknik vore erl'onkrli g. 

K ommitteen öfi'Nlilnma<1o den 16 Mars l 5l00 till chdell 
[ör K on g l. ci 1·ildepartementet sitt af motiYcr och en resena-
tion åtl'öljcla betänkall(lc. . 

En kort sanunan httt.ning a[ c1ess innehåll, silrsbl<lt JllC\1 
a[socm1o p[t lle punkter i lwi.lk<L Wrslaget vii.f:ielllltligcn ahikcr 
frita nu e;iLlbn(lo iörorduingar, iclr här al nöLlcu. 

I d~u l'ör::;ta p:n<tgralon angitycs h vad med passc.tgomrcftng-
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fartyg fiirl-ltiLs. En lh·lik clo liJJi tion saknas 1'\ir nilrmrandu lwlt 
och h ftll et ouh ~lr sil, myukot mora niid\·iindig· :;o m dc i den 
10reslagna löronlningcn gi[na bestilmmul scma rlc·his ii,ro J'i.ir 
redericrna af ganska bctunganr1o art, lwarigunom en Yitlu f:ikar
paro skillnad ml'llan passagornrci\.ngfart.\·g och l<to; tång l'ar t.\·g 
kommor att framkallas iin lnwl som nu består. Enli,gt elen 
gifna dcJinitionou anses såsom paR:::agoraroi'tn ,g fnrt.Y~~ nlla i'tng
fart.vg, som ii.ro llppH'ttna till allm~in persontrafik , eller so tn 
eljest anYilndes till bcfon1ran af pnsRngerarL', utom tl.\ dessa 
~lro sjlifolk, som hcmflires Jrftn utrikes ort, ell er Rjöfolk, ''0 lll 
u tföres ti ll utrikes ort för tilltriido af tjilast ft swnskt fnrtvg , 
eller llå do utglims af farty.c,·cts cgarc, donnos familj och tjiin
stdolk eller gilster , ollor tlft passageram es antal el:jest icke ö[
verstigor 12, om brtygets brutto(lri"iktighct ilr minst 500 ton R, 
och i annat fall G. Ej häll er riiknn s såsom pnssn.goraroång
htrt,vg ångslupar etc. , som enelast utgöra tillbehör till annat 
fartyg. 

Art. I , om passagerareångfartygs indelning i klasser, i.lr 
i så mån förändrad, att första klassons fartyg i])(lclats i tn~t 
grnpper A och B, af lwilka elen förra omfattar fart.\·g , som 
m ft bogagna alla fanattcn, och <len senare så<lnnn, som mft 
hegagnn.s ondast innanför lin icrna Slmgon-Limlcsniis och E s
hjorg- -WilhclmslmYOJL För tredj e kl assons rartyg i.ir on liten 
inskränkning gjon l i så m:\ n, att do å Rjöarnc Yencrn or;h 
Y et torn e m la~ t må n n Yi.i1l\las å kortnrc, Y i d fart,\'gcts lJesikt
ning nppgiJ'na farle(lcr. 

För fartyg af tredj e ouh l'jän1c klasse n mel lgihc::; di.Lr
emot att jänwäl bogagnas för tillfälliga korta r esor ft öppen 
sjö, med villkor att dc oj uJbgsna sig m er i.in en lmU timmes 
g[mg fr i\ n stti.llo , cliir skydd kan erhållas, oGh att passagemr
nos antal nn<lor dylik r osa hogränsns t ill hiigst en fjänlcclel :d' 
det elj est högst tillåtna. 

Art. II i nu gällande föronln i ng, om passagerarci'tngl'nr
tygs konstruktion och utrustning, ilr uppdelad i iukc mindre 
äu 4 artikbr niimligon: Art. II , konstruktion o uh hyggnacl$-
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sö.tt; Art. III, maskineri; Art. IY, elektriska anlii.ggningar och 
Art. Y, lltrnstning. 

I Art. IT förekomma , fömtom en <1cflnition om lwad som 
menas mo<1 helt och hållet tlilcka<lt fart.Yg, on clol <lotaljora(lo 
bosti:i.mmclser mod afseon<1o på en <1ol r itningar och diagram , 
som skola Jinnas ombord, om ett trec1:jo s. k kollissionsskott 
å första, an<lra och tr c(ljo kl assens fart~·g , om skott\'C'ntilor , 
om si(loYontilors läge och förscowlc mod Yattonti'ita blimhon
ti1or m. m. Om sjiilh·n skroi'Ycts konstruktion finnos lbromot 
cJHLl st <lon nllmänna föreskriften , att fart.\·got slmll Y:tra si't 
byggrlt oGh förhumlet att llet med al'soenclc å det fnnattcn, 
hvarå fartyget må hcgagnas, till såvtll styrka som styl'het cr
bjn (lcr lletr.vgganrle sttkerhot. Definitionen om <läcka<1t må hiir 
åtrrgih·ns: 

»För att fart~·g, ~:~om h ii<lanettor bygges, skall anses 
yn,ra t1äckaclt, skall di:i.ckot vara beläget på minst s;\llan 
hö:i(l att dess bonhartslinic förblihor öfycr Yattenytan 
ti,[ ycn om maskin- och pannrum skulle Iörblifm öppna 
Hir sjön, då fartyget är fullt rusta<1t. » 

I Art. HI återflnnas föreskri (ter l ör maskiner, rör1cc1nin
gar , kranar, pumpar för länsning och ol< lsbcknin,c; , mnskintcle
grn.J'or ouh ~:;pråkriir. Angåondo ångpannor förcskrihoR, att \le 
mo(l al'sccn<lc å matori:Llllimcnsioner och byggnadssätt skola 
motsvara fordrin garna i gällande reglemente för något a( kln ssi
fi ooringssällskapen, clot engelska Lloyds E egister or »british nJHl 
foreign s bipping ~ eller <lot fransk<L »Bureau \ Toritns>>. Yicl nrc 
flnn os förtecknin g å elen annatur me(l hYilkcn hYarjc panna 
skall ym·a försctlcl samt föreskrifter om att iw1ikatonlingram, 
liksom nödiga verktyg och materialiar lör maskineriets skötsol 
skola finnas ombonl. 

Art. I\T, om elektriska nnhiggningar, innehåller sänloles 
noggranna föreskritter om rlynamornnskiner, accumulatoror, led
ningar , sii.kcrlJotsappamtcr, install ering af lampor, strömurytaro, 
omka ::.tm·c, reostater , isolntionsmotståu(l m. m. Artik eln slutar 
meJ föreskrift om att sti.korhotsstyckon oGh annan för min\lre 
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!'o parationor erforderli g materiel jäm to nödiga roclskap skola 

finnas om bord. 

Art. V innehåller föreskrifter om den utrustning lwmjc 

passageraroåug[art~'g bör vara fö rsout med. D on första para

grafen afhandlnr nnkaron, ketti ngar och kablar, samt åtlöljes 

nf on tabell, bil. A, utvi samlo antal, vikt och dim ensioner af 

<lo ankaren, kottingar och kablar, hvnrmeJ pass'1gcraroäng[ar

tyg, tillhörande första kl nssou A, skoh1 yara försoJ <la, allt orter 

fartyge ts bruttotontnl För följamlo klasser minskas rmbrncs 

och kottingames antal, hvarjämto deras resp. vikt och graflok 

n l' tager i vissa angifna proportioner. Kottingamos längd, ]i k

som kablam os antal, liingd och graflek är lika för do 3 första 

klasserna . För fjärd e klassen äro rrnkarclouen beroonde pi bc

siktningsmaun ons omclömo. 

I don följancle paragrafen uppräknas de rälleJningsinrätt

ningar och oldsläckningsroclskap, h villm å passao·ornroån o·fnrtvo· 
.. b b Jb 

skola finnas. Afven donna paragraf är å thilj<l af l'll tabell, 

bil. B, utvi s<-1 nrle rymd, autal och beskaffenhet af do skepps

bå tar, som skola å pas.:>agoraroångfnrtyg medföras, beroondo på 
deras bruttoton taL 

I därpå följande pantgra[or afbandlas skeppsbåtarnos kon

struldian och utrustning, handlänspumpars, lifbojnrs och lil'

biiltcns kon struktion DL m . 

.~ngåendo utrustniugon Iör navigoringen fiircskri[\·cs, flit 

Ltrtyg af första klasson skolfl Yma J'ii rsoddn mod minst td , 

och l'nrLyg af anllra och trecljo klassen mocl minst en kompn ss. 

Om kompass bör finnas å fjärde kbssons fartyg ollor ej är bu

roende på besiktningsmannen. Vidare bör kompasson nmt 

Yo<lcrbörligon justerad, hntrvid iakttages rrtt . om doldrisk rw

lilggning förokomme:r, justoringen verkställes så\'iil lllC<lan (h

namomaskin on är still a::;tåoncle som under det donsamma är" i 

full gi'Lng, mod olika belastningar intill don högst tillutna. 

Sl ut l igen föreskri l\'cs, att passagerareångfartyg skall vara 

l'iirsec1t m od nötliga appnrator Iör gihnnllot af l'öro:':kril'nn. s ignaler 

till nnlh·iknnclo al' ombordläggning och för nug il'n1ncl o al' nöd. 

l olikh ot mot i nn gi:il lamlo förordning fjnnos i clon för e-

- 337 -

slagna inga föreskrifter för första och andra klassons fartyg 

att föra viss tackling. 
Art. VI, prof och besiktningnr, motsvarande art. HI i nu 

gäl land e förordnin g, har äfvcn und ergått betydliga förii.mlringar 

samt blifvit mora dotnlj ont cl och prociscrn rl . Till on början 

reduceras bosiktningsmii.nn ons antal från 3 till 2, i l]ot A.tt elen 

i sjömnnssknp kunnige besiktningsmann on indrages, då däremot 

don i skoppsbyggOJ·i kunni ge besiktningsmannen äf\·on bör 

vara kunni g i fartygsutru stning, lwarj ilmto inspektörcrnfl till· 

lii.ggcs förmanskap l'ör bes ik tnin gsmännen , hvar inom sitt lli

strikt. Samtilligt hafva noggranna bestämmolser infiirts fiir 

profning oolt besiktning af pannor, maskiner , rörledningar m. m. 

så aU en verklig garanti erhå lles för besiktningens effektivitet. 

Allm änna besiktningar äro passagerareångfartyg undorkasta!lO 

hvarjo år föro seglationen s början, hvarj ämte pannor, maski

nor och skrof hvm-t femte år skola profvas och besiktigas. 

Skrohot skall und orsökas medan fartyget är intaget i docka 

ollor står ph slip och innan detsamma blifvit spacklarlt el ler 

målac1t. Angåonde det antal passagerare, so m å fartyg högst 

mi\. föras, hvilket vid bosildniu gon skall bestämmas, i:iro bestäm

moisorna något skärpta mot föro:3kriftema i nu gällande förord

ning , så att det högst tillåtna antalet lJlir något mindre än nu . 

S lutligen upp tagas i clonnn. artikel ä[von do arvoden , h vilka t ill 

bosiktningsmiinncn skola crläggns af den, so m påkallat förrätt

ningen. Grunilon för arvod enas beräkning är något föränclrad 

och dorns storlok i genomsnitt ökad mod omkring 63 proc. 

hYarigenom, då arvodet omlast delas på två i stället lvr på 

tro besiktningsmän, höjnin gen fö r lwar och en af dom utgör 

omkring 12D proc. 
Art . YH innehåller siLrskilda föreskrifter angåondo passago

rareång fartygs begagnande, h varibland särskildt märkos on para

graf, i !Jyilkcn all bogsering m ed d.dikt fartyg , clå cl ot för 

passagerare, förbjudes, i annat fall än för att bringn. hj ä lp åt 

nötlställd t fartyg, som und or resan påträil'ns. 

Art. YIU innehällor ansvarsbestämmelser och Art. IX 

nllmiinna bosti:immulsor angåonllO författningens ol:tcrl ofnaclm. m. 
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Don föroslagna förordningen innehåller m~ paragmfor och 
o bilagor om tillsmnrnans 4c-± kvartsic1or. 

Vid öherläm1mndot af det här refererade förslaget till [ör
ordning hafva kommitterade framhållit önskvii.rclhoton för att 
icke säga nöc1vänc1ighoton af inrättandet af on tekniskt ac1mi
nistrativ myndighet, hvilkon skulle hafva till uppgift icke blott 
att ö f vorvaka ocl1 ordna. l.Jesiktniugarua och inspektionerna sam t 
att utfärda instruktioner för dessa utan äl"von, och framför allt, 
att följa med teknikens utveckling på do områden, som boröra 
sjöfarten, och mod ledning däraf dels ändra instruktionerna [ör 
inspektörer och besiktningsmän och dels föreslå dämf föran
lodda ändringar i gällande lagar och författningar . Kommitte
nvlo anmärka. härvid äl"ven, att genom inrättan<lot af ou dy lik 
1nymlighet besiktningsinstitutionen lättare än eljest skulle kunna 
utvecklas . att omfatta oj blott såsom nu passagorareångfnrLy
gon utan ä[von andra områJen inom sjöfarten. 

Sedan förslaget inkommit till Kongl. Kommerskollegium 
har tillfälle litnmats landshöfcliugeembotena, handels- och sjö
fartsnänmdorna, inspektörerna för passagerareångfartyg, roc101·i
bolng, enskilda nautiska föreningar och sällskap samt teknolog
fiironi JJgon i Stockholm att öfver detsamma inkomma med ytt
randen. Också lwfva till början af Februari delta år bortåt öO 
uttalandon inkonnnit, nf hvilka vissorligen en del på grund a[ 
bristande teknisk sakkunskap ej hafva kunnat gå in på försla
gots detaljer medan en annan del återigen inno!Jålla åtskilliga 
både viktiga och grava anmilrkningar mot koll1mitteons förslag, 
icke blott i enskilda tekniska detaljer utan ä f von i princi pfril.gor. 

;Ut här närnwro ingå på alla (]e anmärkningar, !Jyilka 
från olika håll inkommit mot förslaget torde oj Y am lämpligt, 
men Htr jag tillfälle att beröra on del af dem, då j~1g nu går 
att rc(logiira för don uppiattning jag, genom stu(1iet af försla
get och anmärkningarne mot detsamma, gjort mig om den Iiiro
liggancle frågan. 

Innan jag omellerti(1 ijfyorgår till denna clolen a[ min bo
rättelse, måste här ii.nnu munii.rkas, att toknologl"iironingens ytt
rande ännu icke föreligger, mon cli:i.romot rlot utlåtande (tryckt 

i Stockholm, Febr. 1901 ), som on af Teknologföreningens anclra 
sektion till.sntt kommitte afgi[vit. Detta ntlåtnnde diskutora<les 
i toknologWnmiugon den 20 Febr., mon me<ihnnns därviLl on
dast en del principi"d\gor smnt de 3 lärsta parngratema i för
slaget, h va<lan töreliingens nttalnnrlen om do artikLtr, som röra 
do tekniska ln\gorna, tyvärr ännu ej föreligga. Som dessa 
frågor ornollertirl delvis falla. utom områclet för LlOima årsbo
rättelse och jnp; huhmhnkligen kommor att fästa mig vid för
slaget i sin hoihot och framför allt vid elen nautiska delen af 
detsamm a, torde don kommande diskussionen, som lofvar att 
blifva myeket sakrik, icke att medföra några större jemknin
gar i de åsikter, jag nu går att fmml1ålla. 

Till en början kan mnn beklaga, att den knngl. kommit
teon icke erhållit i nppdrag att utarbeta en förordning angå
eude fartyg i allmänhet, i stället för ol1llast angåondo passage
raroångl"artyg. Att stat ollor kommun för passagerares säker
hot låter l.Jesiktiga och pröiYa de samfärdsmeclel, hvilka äro 
afseelda för allmän trafik, samt låter öfvervaka don sistnämnda, 
är icke mor än i sin ordning oeh tillämpas i alla civiliserade 
länder. Men härmml är icke nog; i clot föreliggamlo fallet är 
det ä.fven statens sL::yltlighot att tillse, det clou personal, som 
tjänr-;tgör på hamlelsflottaJIS fartyg, sky(l<lns för yrkesfara i llen 
mån (lotta låter sig g(irn. Yårt sjöfolk, at h vilket under l 80\1 
icke min1h·o än 22,HHi voro anställda pö. svm1ska fartyg , iir 
lika borättigadt till :statens skydll som passagorare odt andra 
yrkesit l karo, för lwilka skyridslagstiftning redan um1er on längro 
tid till Rtiirre eller min1lre gnvl existerat. J<'rågan iir oj häl
ler ny, ut,m hnfva ro1lnn många röster höjts för en dylik lag
stiftning, mon ännu ii.r intet gjon1t för t1ess fönorkligam1o. 
Dock ilr <1et ghidjando att här kunna onmä.mna, att vid nu 
p~\gåow1e riksdag hiinno motioner blifvit viielda i detta syfte. 
Att anskaffa en statistik iifver huru många passagerare och 
sjömän under en viss ti<l ljutit eliiden eller blil"vit sbvla(1o 
genom olyoksl!Limlolso ombon1 å vi\,ra Jart~'g tonlo mra omiij
ligt, då do primära nppg·i !"torna saknas hiirför, mon i hotrnk
tan<lo al" den materiel af liYilkcn V{tr ;!an<1c]sflotta hosthT, :samt 
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diirnJ att on sk)'(l<lslagstil'tning för <lo förre ro<lnn oxistcrm·, 
tol'<1o riskon för <lo sonnre vara många gl'tngcr större. Föl
:jnlHle sillror öhor H!rlorcvle miinniskolil' å <mp;clöka fart~·g 

under J i) år, fri\n 188-1- till och med 18\18, ton le varn af in
tresse. 

"~ i'mgfart~rg: 
Dcsä ttning. FasNagcrrtre. Bcs~Lttning. P:tHsngcr:tro. Bc~ättni ng. Pas~ngcran•. 

11 ,i)08 8:21 ii,H73 i3,(i:20 18,:381 -!,-1-H 
lwnrvi<l bör tagas i bctraktan<lo, att i EnghtHl on sky<l<lslag
sti ltning för sjöJolket H>rcfinnos samt att segeltartygens antal 
i England år 1HDH utgjorde 57 proc. af hcb fart,vgsantnlct, <1å 
motsvnran<lo siffra för Sverige yar 71 °/0 , om alla registrcrings
skyl<liga fartyg meC:ltngas_ Dessutom är förlusten af passage
rarelir å engelska fl.ngare ovanligt stor, lJerocn<le derpå, att Yid 
förlusten ar en och mman cmigrantfmgare ett ll1)'Ckct Btort 
antal passagerare Httt sätta till lihet_ Sålull<b var unLler ett 
onda år, ltl\_l-1-, förlusten å ångfartyg af passagcrarelif l ,ltlil 
I Sverige skulle mot~vamn<le siffror säkerligen f:l tiilla sig be
t~'l1ligt ogynnsammare för sjöfolket . 

Hacle förslaget omfattat alla fartyg, så skulle mod afsc
omlc på passagerareångfmtyg endast några tilläggslJestämmel
:scr hah-a bchöft utfärdas om lifrii-d<lningsnmterie] på gruncl at 
llet större antal personer, BOm å tlyliku fartyg ifrågakommer, 
hvarigcnom hela ln,Q;stiHningsarbctct lwtyclligt l'örcuklats. 

For en gcmmJsam lagstiftning l'ör alla fart:·g har siil'
t>kiltlt UötclJorgs :\laskiJlistl'örenin,u; uttalat sig. 

Om Jlötlvän<lighetcn al tlen tekniskt-administratinc myn
<lighotcn, som den Kongl. kommittcon i sin skrifYclse till ciYil
ministcrn omntLmner, förekomma flera uttalamlen i <lo inkomna 
yttmmlenn, siirskildt M ven i den tekntBka kommitteens_ 1\J en 
_vtterligaro shLl föreligga. 

Vid en granskning al' Hirslaget i sin helhot finnor man 
snart att, mellan pannor, maskiner, elektriska anläggningar 
samt utrustuingen af lifräddniugsimättniugar och elclsläck
ni ngsmatcriol äro ytterst clctaljcmdt behamllade, de först
nämmla dock ondast genom att hiinvisa till föreskrifterna 

Llov<ls HegiHtor och hos Hurcan Veritas, sft är s_jl'i ltvn 
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skrofvots konstruktion och sitrskildt utrustningen af nauti,ka 
hjiilpme<lcl mer än knapphämligt affatta(l. Om den wtutiskn 
utnmtningon finnes en hel paragraf om 10 nvlcr. Som nn 
hvarkon Rjölagcn eller någon annan lörl'nttning länmar några 
tillfyllestgönmrlo föreskrifter härutinnan, så skulle dessa hå(b 
bänsocmlen kunna komma att 1Joty(1ligt ncgligcms och dess
utom blil'va bcroewle af bcsigtningsmilnnons im1ivi<lno1la upp
fattningar, om Wr~olaget i sin nuvarande form skulle komma 
att upphöjas till Kongl. föror<lning. 

Dylika ojämnheter i en Kongl föror<lning borde emd
lorticl i våra cbgar oj Iå förekomma och äro i clct förcliggnmle 
fallet så mycket vådligare som det största antalet olyckshiin
delscr just hiirröra mora från nantiska än från tekniska brister. 

Skärskådar man åter de mera deta1jcmdt lJehan<lladc ar
tiklama så f·lnner man, att många af doms detaljer och minu
tiösa föreskrifter iiro af såclan natur att dc på grund af tck
nikeus snabba utvcclding måste blifva underkastalle stLindiga 
förändringar. Särskilc1t giiller detta dc elektriska anläggnin
gann På grund häraf lämpa sig dessa Wrcskriftor oj för en 
KongL föronlning, som ju icke är afsedel att årligen revide
ras och ämlras. Det tir cleBsutom en känd sak, att iinclriu,e;nr 
i Kongl. förordningar ofta taga mycket lång tid, ja åratal 
ibland, innan llc hinna fastställas, hvarigcnom en suncl och 
naturlig utveckling af <le tekniska detaljerna p[t våra fartyg 
lätt kan komma att flirhimlras genom den föreslagJul Iöronl
nmgen . 

1\1ig synes <lcrförc, att on för alla, parter lyckligare lös
ning af clot Hireliggamlc problemet skul le uppnits genom nå
got af följamle två alternativ. 

Antingen bör den af staten utöfvaclc kontrollen och he
sigtningcn vara så fullstämlig och noggrann, att den gör far
tygens klassifi.ceTing i utländska stillskaper tifverflöclig, eller 
mod anLlm ord, att steLten själf inrättar för svenska fartyg en 
ldassil-iceringsanstalt, i hvilket fall den tckniskt-allministrativa 
mym1ighctcns uppgift är sjiilfskrifven 



o!!cr oe;kså mil sblten J'on!rn, att h\·arjc l'art.Yg, l'ör att-. !'{l 

nnviinrbs l'ör Yisst uppgih·et ä iHlnmål ft hcstiim<lt l'nn·,tttcn , 
skall tilll1örrt viss klass i nJ :'ibton gorlkiin<lt klassificcringC'
"iLllskap OC'-h att rcrlcri ot itrl igr'll skall stYrk n Llet l'nrLYgl't fort
farnnrlc tillhör <lon l1e:--tiLmda klaHc:eJl. J)c före,kril'tcr, sOIJ1 
liiirutöfvcr skulle crl'orrlms i en Kongl. lörorrlning, hleJvo s.vn
norl igen [öron klwle och behöfdo f mm l' ör n,l1t oj ,;tt ol'ta Y n r:1 
tmdorlmst:Mle iör~Lnrlringar. Don omnii.tmlila m\·nrlighctcn iir 
iil\·on i detta fall HörhäJt<lig för att kontrullen sk,tll hlilm di'ck
tiv, ehuru r1cns:tmmn, då skulle• orhålLt on mcrn wlministratiY 
iLn teknisk natur. 

Genom antagandet af något iii <lo;:;sa rörslag sknllc dosH
utom en liten men väl hchöl'li;.; limlring {t;.;trvlkonllnm; i rc<lc
rienms omkostnader, ty UJl(ler unYaranrle förhiillaw1on .m hsk 
fartygen Yam klrrssiGeerado för att kunna få lnst oeh hliha 
nssnrorado samt måste undergå bl'''iktningar Jör att få föra 
passagerare, och båda dobmo tlro förcnac1o moll ej så abetyrl
liga omkostnm1or. Att clou ölmde beskattningen på rc<1crirö
rolscn, som skulle framkallas nr det l'öroliggando förslnget, idcc 
är väl kommen för rcclericrna, mon väl för besiktningsmännen, 
Er,tmgår ty<Uigeu såYäl af don J(ong1. kommitteens utlåtanrlo som 
af (10 många anmärkningar, hYilka i denna del framkommit 
mot försbgot. Från flera håll har till oeh mer1 framhållits 
rlon i'tsikten, att staten sjitH borde Yirlkitnnns omko:-;tnarlema J'iir 
i l'ri'l.gasatta lJosiktningar. 

En tcknisld-arlminitJtrn.Liv m~'lh1igllct iLT alltirl ar hol1 ohut 
p~lkallad , antingen <lestJ vork:-nmhct kommor att l1lil\·n mcrn 
tekni8k eller administratiY. 

:\fo<l a[,ecwle p å don nautiska si<lnn af föreli1;ganrlo för
sla~, så har <kn Kongl. kommitteon slopat alla fiiroskril'tcr om 
taekli ng, slopat elen yrkes hi l< lade lJcsiktning::mmn n C' n, d. v. s . 
Ilen i s.iömnnsknp knunigo, och har Jörbttnt on paragraf rö
rnnrlo hrtygots kompaHser, hvilken i sin Jmvaranclo form iekc 
blott ~Lr (ii'Yorflöclig utan rent a[ Hka,llig oeh yi],;olc<lnn<k 

Att tJlopn nlln föroHkriJtor om tackling torr1o [iir niirm
rn.ntll' htnHko ieke Y:tra s[t farligt, ty så län;.;·r yrkeshilrln<lo 
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personor u I iih·a re r ler i ,·crksan th ete n kommer all htddi ng c;iLkcr
l igen id::c· att l'örs,·inna från y{l,ra i:mgfart.vg, trots det att den 
Kot1gl. kommitteon am:C'r rlcnsnmma öh·crl'lörlig. l\Jon dcrcflt :-ii. 
iekc skullo förbliiva l'(irhftllamkt oeh om \'i icke ti11sc, att yflra sjii
lmptcm•r iti'Ycn i framtiden erhi't11a on LjiLnlig uthilrli1ing i't c;cg
bndc [arlyg, sh blil'va förhållanrlcna holt olika. Konunittoonr> 
åsikt att all taekling är öfyorl'lörlig skulle kansko så r:;måning- · 
om kunna in:-;m,·ga sig iU\·on hos <lem, hYilka pa gn11Hl a[ s itt 
yrke ]Jorr.lc haf\·a en annan åsikt. 

Frägnn giLller dessutom lwinirlsnklignst första klassens 
fartyg , t~· rlon mast mod segel af liLmplig storlek, som nn fin
n os före skri f ven flir andra k!asr:;ens l' m-t.'· g, iLr af mimlro bct)·
delsc , rlå (lcsrm l'nrt)'g i saltsjön cnrlast m gå högst 30' utom
sk i.trs el ler utanl'iir öppen kust. 1\[c•n för förstn klassens furt)'g 
m orl en propeller, hvilket hos oss iLr regeln, är förhållanrlol'. 
ett annat. Om ett sådant fnrt.\·g i öppen sjö oeh nmlcr öfvor
]mlt([s,·ärlcr råkar ut för maskinhanwi, så blir det en lokboll 
för olemon temas raseri , därest det i eke har något ~:Je gol att 
stöttn <lotsnmma m erl, oeh för ntt liigga <lot i on iönlelaktig 
riktning i J:örhå11awlo till Yiml od1 sjö. Afr:;ikton me<l tac;k
lingcn kan natnrligtYis ieke blirn1. <1tt taga fram fartyget mod 
elonsamma under <lessa förhållnn<1L'n liksom ett scgC'lbrt)'g; 
ej killer kan man alltid r~i.kna pfL att on mi])(lro segebroa un
der i:lvåm förhö.ll :tmlcn kan förhindra fartyget att rlrilnt i land, 
n1ou v~il att mo< l elonsamma kumut manövrera fartyget sil att 
<lut ej genast riskorar att l>liha söurlorslaget af vågorna. 1\tt 
jLimlöra passngcrareångrart)·g mod mo<lenm örlogsfart~·g Lir 
icke fullt tilbmpligt. Ej htnlor ii.r det r iktigt, såsom den Kongl. 
kommitteon på si<l . G2 anför, att alla mor.lerna örlogsfurtyg 
sakna all rigg, m on vi.11 skulle man kunna säga, att alla mo
derna örlogsrartyg haha minst två propollraT, om mun undan
tager torporlbåtar, hYarom man liLtt kan öfvcrtyga sig genom 
att genomögna en marin-almanaekn. l\[e<l rigg il. örlogsfart.\'g 
föroJtås här on rigg niinnast mottJvnramlc llon, som å ångb[l.
tar nu Wres, då mnn tri:msor <lct i gälluncle föronlning om

lliimnda r[csoglct. 
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,\ r ven tunlo Kongl. kommitteons p it.tltaond o, aLt l"iii'L'S k r i r

Lon om skyl<lighot att hålla fartyg;ot riggaclt skulle iunohiira 

en kostn aLl för rodoriot utan motsvarawlo n.\ t ta, tåla Yi<l en ]j ten 

-~ ämlCil in g. ]\ fastorna på h är i J'rågakOJlllllallflO rartyg komma 

J alla händelser att bibehållas, ty <lo U ro crfonlorliga för :umat 

. Un<bmål, och att priset för ett ställ segel m o<l t illltörallllo tack· 

ling väl uppväges af elen nytta, som dessa under öivorhan<ls

vii<lor kunna göra, torde h varjo sjöman modgif nt. 

I sammanhang mod denna fråga må här o nmii.mna~ , att 

bland utrustningen m ed fördel kunnat intagas bestilnuuoll'or om 

ett lämpligt drifanka.ro eller materiel hiir[ör samt i bittutrust

ningen ott ankare ollor clrag·ob· .med dnto·ot'Ln· och l'"'llQlro :; 1·\'0 ll 
() '- ~ ( ,'-):-') ( D \.<. 1.! •J '\. U,i . J 

h~lr ott drifankaro. Atminstono i jäml'örolse mod amlra clotal

jer, som i förslaget förekomma, synas closl'a efFekter vararont 
af oumbärliga. 

Att den Kongl. kommitteon, med den hämwn <len för ö[

rigt tagit till de fr ågor, som beröra sjömansyrk~t, strukit don 

speciellt i sjömanskap kunnige besiktningsmannon bohöfvor ju 

icke förvåna. Men då kommitteons orLlförancle vid tok no];o·

föroningens ohan ntimnrla diskussion don 20 Februari bet~
n~do, att don Kongl. kommitteon huhn<bn.kligon gjort inskriink

mngon aJ' ekonomiska sbil, har nmn kan sko svårt för ntt förvåna 

s1g nog. Om man sammanställer don bohan<lli 11 g l lo na utiska 

[rågorna i allmiinhot rönt med do motivor, lwi llm kommitteon 

a nför för don tredje hosi ktningsmannoJIR utelämnande, Judes 

man osökt in på tlon tanlz:eg[t.ngon, att i nautiskt h änscontlc 

my d-cc t fått stå tillbaka för att nog kunna moti vem <lett a uto

liimnantlo, hvarigenom föronlningons tyng1lpunkt fö rflyttas fri\n 

säkerhotsåtgärderna för passagerarue till . bosiktniugsmiinnons 
arvoden. 

I § 50 föreskrifvos, att don ena bosik:tningsmannon skall 

vara kunnig i skeppsbyggeri och fart~·gsutrustning. Fartygs

utrustning är ott ganska mångt~·cligt begrepp och gihor icke 

någon god lodn ing för de myJllligheter, som skolrr tillsätta be

siktningsmännen och döma om deras kompotonF!. J ug tror 

Icke, att någon skoppsbyggeriingoniör i al lm änhot skulle vil,ia 
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godhln lt <l ".iöol"J-ie;l'ntrcs oclt sjiiknptcncr;., kunskaper i skopps

lJ_q.;gcri lilm litet som någon, hYilkon lltiifvnr sjömansyrkcl, 

sk ulle Ytl.i~t go<lkii.nna ingcni(irorn<LS kunskaper i fart.\'1-( ioi tLtruC:Jt

ning o:_;h sjömanskap, t.\· sjömanskap erfordras Yill hosildnin

o·cn af farty <r oakhult. don Konu:l. kommitteenl>åstår motsatsen. 
h . hl u 

Vi ssorligen htlnllo <lot förr någon gång, att on sjöoff1eor öfvur-

gie;k på <kn rnoknnislm corpson och blef ingeniör, ollor att on 

sjökapten stn<lcra<lo skeppsb:·ggori och sh1tligon ö[Ycrgaf sjii

mansyrkot för att tigna sig i\.t skeppsbyggeriet, mon att ingo

lliörEr i våra dagar skulle f å någon un<lcnisning i nautiska 

frågor Yitl Tekniska högskolan eller Yid tlc Yarf, der dc stu<lcra 

och arbeta, är mig icke bekant. 
Vill R ta ten onlna en oftekti v hosiktning n f passa,c;oraro

i\.ng[artyg, m å don tillsiitta kompetenta besiktningsmtin, hvar 

för sitt område ocl1 oherocmlo a[ ekonomiska hlinsyn. Yi<lart' 

bör lwarjo besiktningsman erhålla den erRättning, som mot

SYnrar lmns nrhcte. Att h ela den J'ör besiktningen utgiien <lo 

crc;ii.ttnin ge 11 skall tlclas lika. mellan bes i ktni n gsmänne n, an titt

gen dessa tiro tY <l eller tre, synes icke vara absolut nö<lviin

<l igt. Om rederiet däremot bör Yara skyldigt att hctala <le 

för besiktningen uppståon<lo kostnaderna holt och hållet, tlcl

vi:::; eller icke alls, är däremot on !'råga, om hvilkon åsiktemu 

sy nas yarn mycket r1ola<lo. Do inkomna yttran<lena gi[Ya ätve11 

<loLt1l Yi<l handen. De flosta recloribolngon, som inkommi t mod 

yttrawlo, an so ho b besigtn i n gen höra betalaR at staten , som

iiga anse ~lhon <lo föreslagna arvollcna för höga, flå dilremot 

(;öteborgs lwmlels- oe;h sjöl'art:::;nänmd anser <lom för smft. 

Kom mer A å s l utligon frågan om de nautiska hjUlpmo1 l

len för mwigoringon. 
För att man skall kunna hilcla sig något omdöme i hva<l 

n v\ n lle nautiska hjälpmOlllen och [öroskri !' ter om <leras före

komst oml1onl äro a[ bohol'vct p:'tlmll acle, skall :jag ti ll on hiir

.J:tn anföra en liten stati st ik öfvor förlorade rartYg och hnw

ricr inom <lo 13 största h n.n<lolsflottorna. Donsn,mma i1r hem

tall ur Hurerw Varitas >> nnnuairo (los portos et accidents mari

time:::;>> tör 11-\%. ()nskligt hade varit, att ett större materiel fiin' -
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8ammansLilllas 1111 ol'vnnsLåomlo pro<:onttnl p<'t nudalt:;Ut
UIHlu sLLlt dlor orsaker, för ångfartyg, scgoll'artyg su1 11t sogcl
oc:lt ångfartyg l1 \'<t r för sig, men fiiTlorn<lo och ska< lad o fartyg 
sammanslagnn, 01·hållcs en större örverskftdlighot öl\·cr förhål
LllllleL mellan du olika orsnkema till sjöolyckor. 

.. 

• \ngf:a rt~::_J 
l 

Segelf:ntyg i'i<\~Cl· och 
ångf::ntyg 

Or~[Lker. 

10 ISvc~: 15 
r cri'cl 

l 

];j s . 
liLnder l' venge l länder '"' länder g 

l 
o /u o/o o /o o /o o /o o/o 

Strandningar ······· ·············· i30,0G 46,s;; Ul,71 3G,55 g),OJ 3fJ,:\ l 

Ombordläggningar ...... .... ..... :
1 

2f!,IH 9G ?J ' 10,-ll 15,72 23,80 l 1-i,Rn l - ,~ l 
Eld:wådor ........... ... ............. 4,1i.) 3,\):1 2,on ] ,O-l B,~n 1 ,01 , 

i'itorm l 12,7:\ 5,R1 1 25,.){) 17,n 19 ,w 14,11; ... ... .... .... .. .............. l 
l 

fijtmlnm i öppen Hjö, öf:vcr·[ 

:l,:H 2,251 :l J ,2:1 28,97 12,(il 20,!J7 gifna, kondcmncrn.de, :;ak·J 1 

j n[Lde och liickor 

1 l 
J[aHkin- och pr\Jlnllavcri "'' "' l 21,18 15,92 1 -- - 9,(i:\ 4,71i 

knnt1na Il 1 OO,oo l IOO,ool i 100,ool lOO,ooll lOO,ool lOO,oo 

Uti donna stcttistik ingö. on<.last ångare om 100 tons brutto 
oc:i1 di1rntö[,·or samt sogdl:nrt~·g om i'>O tons netto och cbrut
öi'\'Cr; vid n ro i ng[\ b lan t l hngnro bårlo pnssagerareångl:artyg samt 
anllm ångl'art_vg. Vissorligen hade <.lot för <len nii.rmasto föro
Ji gga n el e Irftgan \'mit n r stör ro intresse, om cn,statistik fi.ir en · 
dast pnssagormeångfarLyg lnmnat erh[tllns, men det är knap
past troligt, att förhållan<lct mellan dc olika orsakoma blihit 
förLlndraclt i nLimm·än1 gmd. 

Af en granskning af Clcn sist anförda tabellen framg[tr 
tytlligen, att stran<'ln iugm ii.ro <le oftnst förckommaJHlo anle(1-
nmgarna till sjöolyckor och hos oss i icke oväsentl igt högre 
grad iiu i mc<loltal för alla l1andolsflottor. Särskilc1t för ång
rartygen är skillnaden i procenttalen anmiirkningsvänlt stor. 
Att proconton af om bordläggningar äl:vcn blifver stor hr en 
nö<.lvändig följd dii,raf, ntt för en ombordhtggning Ion1ras :Z:no 

farL,v,tc; , oc:l1 son1 l>itda i n:;,;eln i>lil'va 1111~1' ollor 111in<lru :-;ka<hlle, 
ingår ilvarju ombordläggning 1lnbbolt. ]'ro<:enton u[ uldsvi'tdor 
k:tn i<;ke siigas yara ni1mnvänlt stor i hotmktaJHic u[ don gan
ska f'tom risken al' f' jälfantiiiHlnin g at kol, och utfaller vill 
jänd'örolsen något till yår l:önlcl. Do fall, (1å utt fartyg pä 
grund af storm rftkar i baveri, knnufl ju i viss mån ritknas 
till <.lo tekniska orsakerna, då starkare byggtla fartyg n<ltm
ligtvis äro min<lro utsatta för skacla än andra, men ol'ta iir ett 
haveri nndcr sådana omstii.n<lighcter boroonllO på lJC' tällmfva
rons siU.t att sköta sitt fartyg. En jiimlörolse mc(l pmconL
siHran för alla lt> läntler uHnllor betydligt ti ll vår fönlcl, men 
ilr <lärvicl ii.l'von att ihågkomma, att ondast fi't af våra Inrtyg 
traf-ikera de i detta ltänseondo farligare delarna af jordklotet. 
Komma så slutligen de två grupper af sjöol?ckor, som kunna 
sägas nästan nteslntanclo bero på tekniska orsaker, cle föl'l'a pft 
själl:va skrofvetR beskaffenhet, do senare på maskiner och pan
nor. H ntd ån o·l'artvg,·en ano·[n svnes skrntvcts sii.mre beskai-o .. ~ . .J ;-, ' J 

fonh et ganska sällan haha git'vit anledning till sjöolyckor, men 
dot är iu1w uteslutet, att <len hos oss 11 ågot lägre proconten iln 
i allmänhet kommor aU sprin ga upp något, llå cle från utlan
det, under clo Ronasto åren uppköpta äldro järni"mgnmo L:ttL 
varn mod 11 ågon tid. För scgelfiottoma m·höllas nf liltt in
sc<.l da skii.l bet,v<lligt större proecnttal, oclt ltär visar sig ii.11 on 
uö,ll"' ilOn SYOnska socroltiottans Ull\lerltaltig,·a hesl::affenhct. Den b ;-. h < .> 

höga c;iJ'f:ran ni' :ZD proc. hord o utgöra en kraftig ma11ing för 
w<ll'rlJiiramlo aLt ingripa till l>csäUningumos f'ky(l d. 1\tt ma· 
skin- och pnnnktvorier äf\'Cll utgöra en mycket stor anledning 
ti ll c;jiiolyck:or, framgår nogsamt af de a11gil'na f'iff rorna, mon 
hvud Sverige vidkommer är antalet såLlana full blott en trod:jo
dol ut de !'all, som framkallas af strandni11gar. Ej bnllm· kan 
mnn Jncd fog påstå, att vi i c1et hänseon<lct skulle vara sämre 
i1n alla nationer i genomsniLt. . 

L1'iir att återgå till str,mc1ningarne knn mnn säga, n.Lt 1lcssa, 
hvad ångfart~'gon angår, nästan utcslntaJ1<1c äro_,berocnrlo på 
en c1ålig eJlor slarfv ig navi gering. Den unclcrlwltiga mwige
ringcn åter kan \'ara beroondo på on dålig oob otillräcklig ut-
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ru"tning al' nautiska imtrnnwnt, sjökort och böek or, ollur på 

bristande fe,rmö.ga och vilja att bogagJJa cle till bmli:l "l<-I.ClHle 

m edlen , ollor O(;k p~i bitcln cl essa orsakur gemensamt. .Jag för 

min do! häl lor l'öro, att bhda dessa orsaker oftust ii ro anlorl

ningun till stnwdningnr , elmrn el en i:iO IH\ru oft:t ttr on flirukL 
fiiljrl af don förra. 

Att <1un nauti :oka utru stningen a[ instrument, sjökort och 

böcker ph våra svens ka l'art)'g icke blott tir otillräcklig utan 

iLh·on undorlwltig iir en gammal kiiml sak. Allt ln·ad sjöla

gen i detta hänseende föroshih·er är, att befälhalvaron skall, 

innan resa aJJtriirlc c~, se till , att nödiga sjökort och nauti~:~ka 

instrument Jinnns ombonl, 1nen hvilka do nöcliga sjökorlon och 

nau~iska inst rumenten ilro, finn os ingenstädos anförd t O(;h iinnu 

mindre af lwacl art och beskaffenhet cl o skola vara. Att sjö

lagens bes tämmelser i detta häuseou(l o icke äro tillriicklign 

moclgiJvcs ju od<sh u[ dou Kongl. kommittuen , då don inrymt 

plats för § JH i sitt försla g till förordning. Mon m od en ollor 

två kompasser allona rwYigoras icke ett farlyg, och derför had e 

konsekvensen fr•rc1rat, a tt tif\·on (le auclm nautiska instrumen

ten och sjökorten m. m. fått gö ra säll skap. Direktör Fryk
h olm har visserligen virl 'J'oknolog!'öreningons redan omtalac1e 

<liskussion omnitnlllt, att el en Kongl. kolll mitteen a nsett före

skrifter af (l onna art mera utgöra ett tjänstgöringsroglomonte 

Jör befällw[vuron , oeh al' dtra Lofällmfv~m; lll od cloras utbild

ning kan man begilm, att <lo sjä!Jva skola veta, hvad so m i 

detta afsoon(le bel1öfs, ulan att särskild kongl. föron1ning där

Oill utfärdas, nJ en erfarenh oten gifvor vid banden att sft icke 

~Lr fall et, och ntvisur hohol'vot a f just on sådan kongl. förord 

ning. Sknllo § Jtl i si n llll\'anmde fonn bliha stadHLst, kuu <lo 

ou stiino ullmLLnhot lätt komma att tro, det allt är väl bostälklt 

i clotta afsoo ndo , då så icku är fallet, livarjämte on elylik pant

gm!', utan att göra någon nytta i don föres lagna förordningen , 

on dast förs\'Örar och förhin drar ett r eformarbete IUOfl afseonde 

p;\ tle nautiska in st rumen ten 111. m. Dessu to m är on föreskrift, 

att en eller två kompasse r skola iinnas ombord, af uoll och 

intet värde, så länge icke st~mticligt föroskrifvos, buru elen eller 

- ih) J 

rl o föreskrirna kompasserna skoln vara bcskaHarlo. Ty lika viii 

som clot är nörlvämligt att und orsöka ocl1 pröL\'a on panna, on 

maskin , en pnmp, ott skrol' o . "· Y., lika nödigt Lir det att muler
söka och pröha on kolllpn:-;s oell för ijJ'rigt al la för wwigoringon 

aEseclcla instrument. .\i hvn<l ileslmfEenbot do kompasser äro, 

som anvii1Hlas å våra hanclc] :,;l'mt~'g , kan man lätt öfvcrtyga 

c;iu n·onom ett hosök hos en störr0 instrum entmakare. Där 
b b 

kan w an till och m od fil so kom pailscr t' Ö d hl iga, att i nstm-

m onLmakarcn viLgrnr att reparera dem . 

[ § +ö föroskriEves viclcuo, att kompassen skall vara vo

cl orl.Jörligcn juste rad. Detta ultryck är synnerligen sviHvamlo 

och kan <rii\·a anl odnin o· till flora t)'clniwrar . 8omlig·a skulle 
,.., b " < 

knnua. anse on kompass vara justerad, då don kommer frhn 

instrumentnw.karon , liksom en kronomotor, som komm or J'r i'm 

urmak aren . Den ntirmast följande" m eningen i paragrafen t.\·-· 

clor om ollmtid p å, att med cletta uttryek skulle för~:~ti'l.s att rle

viationon hl i f vi t uttagen. Att ll\·nrjo ~\r innan seglationon hör

jar göra en lnllsttinrlig c1eYiutionsbostii.mn ing ii.r Yis:oorligon en 

gorl l'C'gcl, mon iir detta .långt ifrån tillrii(;ldig t, ty kompassons 

<loviation på jä rnfnrt_,·g iir 1.m dcrkastafl si'L m {tnga och sh stom 

föriln tlringar , att on ständig kontroll är af nö<len , i all s:'n
n orhot om järn i större eller mindre rlclar inghr i la~ton. 

D onna första clo \·iation sbe~:~ti"imni ng är s[Ll oclcs blott af ott r ela

ti\t Yiirdo, och detta LL[wn ondaKt för en kortare tid. 

Diiromot iir rlet pö. ett järnfart~'g nö(hiimligt att kom

p en som kornpaH~:~en, och k iro m ntimncr paragrafen intet, ::::t

Yid a detta ej skall \'ara 1.mclerförstårlt. En Yäl ntl'i.irL1 kom

pensering kan rlcssutom, så,·icla fart)'get nndor sina r esor ej 

hot.nll igt föriimlrar sin latitwl, förbliha beståonde unrkr on 

hlnoTe tid h nwFöre on företikri ft i Llonnn riktning varit ar he-
t~ - ' '. . ._ 

t_nlli gt mvckct stiirr o värrlo iL11 <len i § 4 1-\ gi[na. 

Don o mor<lnllo parn.gral'en kan, såsonr jng tror m ig hal\·a 

p f,v iuat, i sitt nm·armHle skick och utan åtl'öljanrk fiirl'shi l'tc' l' 

kir ö f'riga wtnti:::;ka im:trnmcnt, saklöst n r förslaget 11t,gi\. 

])[L emellertid l'iire:;:kri l' tor i r lotta l1 iin suoncle ii r ounrlgiill,<.!;

ligcJJ niirhäntliga utö f\· e r <lu i sjölagen gil'na, odt ll<\ för hit 
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höntn<lo frågor rorlan on teknisk mymlighet, nämligen Kon~;l. 

Nautisk Meteoro logiska I3 yriln , föroLinnos, e h ur u donsam n1a 

ännu icke blifvit utrustad mo<l någon a<lminif:ltrativ m.\'IHlig
het, vore det kansko på tiden att nu utveckla c1onna insti tu
tion för att taga hand om alla till navigoringen hörande fr~\

gor. För:::lag till upprättamlo a[ pröfningsanstaltor för Ri,!.!;na]
lantemor i Stockholm och de större sjösti.i<lorna är r o<lan 1lt
arbetadt; i sammanhang hiirmo<l bord.o anstalter f(\r pröfni ng 
al' kornpftssor och andra nautiska instrument i samma sjöstä
der upprättfts, <lå däremot ett kronometerobservatorium för un
<lersökning af kronometrar orforclras oncbst i Stockholm. Öetlan 
tlylika anstalter tillkommit, vore kontrollen öfver <lo till navi

geringen hörande instrumenten ganska lätt n,tt åstadkomma. 

Med anledning af föreståou<lo årsberättelse i "navigation 
och sjöfart » i h vad den berör det ,, Förslag till förordning an
gående passagerareåugfartyg », som al'gifvits af dertill förord
nad Kongl. kommitte, beslö t Kongl. Örlogsmanuasällskapot att 
afgifva följande utlåtande samt detsamma till H. M. Konungen 
i underdå uighot öfverliinmn, till det afseondo Kongl. l\1aj:t der
vid behagade fästa: 

Kougl. Örlogsmannasällskapet anser, att i nu föreliggande 
»Förslag till förordning angående passagerarcångfartyg>> do mm
tiska och rent sjöoJ<tusmässiga krafven icke blifvit tillräckligt 
boaktad.e, och är det sålunda Sällskapets åsikt: 

att bestämmelserna i 18G4 års förordning rörande tack
lingon böra i lmfvudsak bibebållas, enär de kostnader, som 
!lära[ skull e föranledas , viil uppviigas af den större säkerhet för 
fp,rtyg, passagerare och besi.ittning, som ligger dori att vid svår 
Sjogang kunna sätta segel till stöttniug samt att vitl mnskiu
hafvori umlor pålandsvind mod. seglons tillbjiilp kunna lägga 

fartyget i lämpligasto läge ocl1 s[tl un cln möjliggöra uppsökan
clot a f sk.nlclacl anknrplaL:<:. Den omstiind ighet, att bostiinnnol
ser nngfwndo tackling uteslutits i anchn budors motsvarande 
förordnin gar, anser K ong!. Örlogsmn nuai=iiill:,;kapot icke bevis<~ , 
att sådana äro obohöHiga; 

att, enär sjölagen icke angi fvcr, hvilka nnuti:oka bjiilpmo
<lel som skola finnas ombonl, l'öreskrift t.: r om nö<lig utrust
ning i a fseon do å nn,utiska instmmont, sjökort od 1 böcker ii l' von
som bolriiffnncle kompassernas nnclersökning, kompensering och 
deviering böra inUyta i en fr allltida K ongl. förordniug, oll or 
ock sjöla gen i detta afseende komplotleras, samt 

att elen s.iömansknnnigo besiktningsmannon ej lJör uteslu
tas, enär <letLa skulle innebitm ett unelerkännande af sjömuns
skapets hotyclc lso för fartygs och passagorares siikerhot. 

Rerl. 



Kriget mot Danmark 1644-1645. 
Operationerna till sjös och deras samband med kriget 

till lands. 

Af löjtn:mt H. 1'oll~t,~n. 

På sloti.ct Eulenbnrg i ~fäilren crh ,)ll Torstensson den 2:1 

September svenska rcgeri11gcns befallning att oför<lrujligon an

falla Danmarl<. Orsakerna till <lctta krig voro många oeh sträckte 

sig långt tillbaka i tiden. Alltsodan den store konung Gustaf 

I haae gruwllagt don svenska nationalstaten, under skarpa stri

der meJ. Danmark, växte spillmingen mellan clcssa stater allt

mor. Att o·öm Sveri o·e till Östers]· öns h Lirskari nna och skaffa ;--, ~J 

ln1Hlnt mor afrundaclo grän ser var det mål, som hägratlc för 

<le svenske statsmännen, och detta skull e genomföras med eller 

mot Danmarks vilja. Förgä[vcs erbjii<l UnstnJ II Adolf i l'H:-;

heeks prcstgårll den 23 Februari l G2~J konung Cl 1ristian I\ T 

ett lörbund »i krig och frcch. Det förkastallcs. Från och 

moll tlonna dag står el o t klart för U usta[ Adolf, att ett krig 

m ecl Danmark är oundvikligt. Han skrifver i:ifvcn till Oxcn

stjerna, niir han fJtår i begrepp att deltaga i tlet stom tysbt 

kri get, att han var tYcksam , lwar han först och sist lX'gynna 

skulle», antingen gi't mot kejsaren eller anfalla Danmark. Oxen

stjorna synes iHYen hafva delat sin monarks åsikt l1ärom, ty 

han skriher vitl ott annat t illfälle till honom, att han ,jutet 

annat kun1lc <löma, än att, såframt clet tyska krige t fullföljdes , 

f-lvu ri gu oel 1 Danmark fiin oll c: r senare samman<lrabba må:,;tc ». 

Konung Chri:-<tian h sin sidn. siiki:c genom stii mplingar hiJHlra 

.. uh lllOLarlwta niisi"<m alla s \'enskarncs planer. Efter slaget Yid 

2\iinllingen Yil1e lmn tillsammans me1l uligra tyska furstar 

bilda dt sturi. neutralt förlnmd, som skulle tvinga Sverige till 

rrl'll. ( ;onom segern Yitl 'Nittstoek gingo dock <lessa phner 

,,n, mtet. l•'iir nLt ljnn a stö1l lllOt kejsarens och <lanskarnes 
s l ii. n l[>l i 11gar sliit Fherigu W-W .förlmnt1 mod Holland. 

Dt1. svC'nska n rmccn orter Haners död befann sig i npplös
ningstillstiiwl, :-:iikte <bnska utskickade förmt't den till öppet 

mytl:ri, men TorstcJlssons ankomst omintotgjonlo <lotta försök. 

Vid rredskongrcc;son 1().-1,3 Hircslogo till och mccl <le dansko 

legatNna å sin konungs vägnar ett offcnsiyt furl>mHl mot 

flH·rigo. När kejsarens armccr genom Torstenssons l)'Sanclc 
sugrar lJlifvit tving·atle till tlofensiven och delvis upprifna, an

si't.,l!,· (henstjerna tidpunk ten ntrn. inne att krossa Danmark. 

8it:-:;om skäl för <lotta, fri'm samtillens synpunkt scJt, något 
IJiinsy n:-:lOsa uch o[iirmoilrule anfall , förebars: 

l ) att Danmarks konung l 040 hjälpt don svenska en ko
drottningen Maria Eleonora ntt fly till Danmark; 

2) att dunskarne i Sun<lot på mt'tngahandu sätt hi:immatlc 
oeh i.rakassorade den s \·cn skn. lwntleln, bland annnt genom en 
oskilligt hiig tull ; 

i3) att tlanskc konungen \·id ön Hutlen egonmäktigt före
tagit fi ig att upp taga tllll Jrån svenska fartyg. 

Order om anl"alkt hac1o i följ(l a[ de dåliga kommnnika
tinnt•rna Yarit pit Yiig i ej miUl1J·c än c} Inålla<lor, Jl1('Jl rror

:-;tC ilSSOil triiffa<k genast efte r onlem s emottagande anstalter 

för dcfls utför;mdo, som i <lj~lrfhet svaratJo mot planen. Il an 

inryckte i 8chl csion, uppehöll den ko.i scrligc general Gallas 

mull ett Wrslag till vapenhvila och tog ett kejserligt infall i 

Po!llll!Crn som l"öreYä ndning att draga s ig norr ölver. ILm 
hiL sltt broar ö[Ycr Elbc, föregihando sig skola taga vintor
kYartcr i öfrc ]3n,~·em, ocl1 höll därigenom s;lYiil Yiinnor som 

J-i endcr i fnll stiintlig· ovisshet om sina a[sikter. Fiirst niir hnn 

1leJ1 (i DccemlJer hunnit till lfa\·olherg, sam maakalhlk han 
24 
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s ina ol'licontn• och morldolade rlom sin nppgi[t. L'nrlNriittl'i

:·wn om krig morl Danmark mottogs merl allmänt juhel. 

Don li3 Docomber 1()..,1.;) öhorskrc<l Torstensson E lhe och 

ryckte med omkring J !l,OOO man utan krigsJörklarin_g in i 

l fnlsLein. Yirl 1\:olrlinp; sk ingrarlos <kt r Linska kavalleriet, oel1 

dtnr ett n.nl'all rlon 11 .Jannari på da11Ske rib;marskun An

rlrrs l ~illos befästa litger virl Htrips orlrlc tillfång:1tog·s rkn U 

.Jnnnn.ri rlcn -+/>00 man ,-;tarka afrklning ar Bille:-: hiir , SO!ll ej 

!.vekats komma öl.vcr till l<'ycn. Därmcrl kan Torf:it0nf:iSO JJ siigas 

ha!'va gjort sig till herre ötvcr hcln .JutJan,] mcrl nndnntn.g ni· 

l'ilstJ1ingarnr Urompc och (;li.i.ckstarl. 

Den H FclJruari l(j..,l...,l. im,,·ckk hiltmarskalh'n (iustal' 

l Iorn mcrl 1-!-,000 nMn i Hkå.no srunt hingarh· <len danske 

generalmajor Ebhr UUclrl att rlr:tga sig tillbaka, och snmt had e 

J lom oröfmt hela Sld'mo och Blekinge 111c:rl unrlantag ar Malmö 

n~.;h Uhri,-;tianstad. Samtidigt harlc awlrn s\·onska trupper in-

1agit Jcmtlan<1. 

'l'illy och 'Nallenstc in hade p;'\ snmma sätt som Torstcns

fio n inryckt i Danmark, men [aran för rikets själfsttinclighet 

var <1enna gång vitla större. Ej blott från vester utan ii[von 

från öster niirma<lc s ig krigets Yågor, oc;h dtirtill kom, att 

Sverige ägde, hva<1 clo kejserlige sakna<1c, en flotta , som möj

ligen kunde J'ör[lytta kriget till hjtirtnt nJ Danmark. Konung 

( 'hristian I\' inså.g, att i <lon < lanska flottan lö.g hans enda rädd

ning, och ntgångcn bokräl'tn<le (lcn·na ;'lsikt. Uonnst Yi<1 ml

dvrri'ittdscn om krigsutlJrottot sk.vndallr han öhcr till Fycn , 

Ol'l1na<1e försntrsanstalternn (1iixstädes samt började rbrcl:tCl' 

Jncrl all ifvor arbeta p å flottans utrustning, inltlggan<k ('j ring:L 

porsonliga förtjiinstor vi<l ansknl'fning n.f personal och materiel. 

L1n<lor \·intom ha<lo Tor:-;tcn:-:son flera gånger för nJsikt att pft 

isen öhcrgå till F~-cn, mon hindmd cs därifrån <kls nJ otjän .. 

lig Yärlcrld:, rlols a[ de starka försvarsanonlningar, Christian 

!\' harlc tri'tiTat på. ön. lian såg sig <hrför nö<lsak:t<l att väntn 

tills vftrcm kom och isarm' g·å.tt npp, och hopparlos att <li\., i 

::;ky<ltl ar don l'rån Holland viintade rlottan, l11e(l l'll I'Ska<kl' 

grnnrlgfwn<lo fartyg , som unrlur amim] Blnm s:unm:tJHlrogs i 

Wislll:Jl' , k1mna öfvurföm krigr 't Lill rlc rlan:;ka öarno. 

J\ Ölllf;(~ sidor arbetade mall 1110<1 all kraft på nottornas 

ntrus1ning r December mftnarl JG-!-3 ha(10 SYen,-;ka, regeringen 

:-~iLndt Louis dc (lccr till Hnllanrl tör aU förmå rlmma stat aU 

i iil'verun:-;"tiimJm:l:-~n nJU<l lli-!-0 fl.rs traktat sända on f'lotLa till 

:-.;\.<)rig<:s l1jiilp. [)l'll hollänrlska regeringen viLgrarlc doek <lett:1, 

t'lliir kriget -- l'llloL traktaten:-; lH'stiLnllnelser- Yar börjarltutan 

rll'ss vd,:-:kap. lloek ansåg lwlläJHlska regeringen ,-;ig ej lJör:J 

l'iirhiJJ(lrn dc (;cer att för svenska kronans räkning anska l'fa 

o<:i 1 lwmanna fartyg. De Cuer lyekadcs erhålla 32 fartyg, de 

i'l<-sLa llliJJrlJ·c·, fi:t111t 3,000 matroser. Enligt planen skulle llcn 

:-:wnska flottan i NuusLrvlt eller Chri,-;tianspris (= fi'rorlr ikwrt) 

:-~iika l'örhindelsc mo<l 'l'or,-;tens,-;on och !'öra hans trupper till 

FvcJJ cd lur (: l'iinsJmd (sistniimnrla stiille li:impligt pft gn1ilrl af 

rJpss niLrlJCt till Hjr·lland). Ditrpö, sknllo flottan föra 11 orns 

ai'Jll('· iil'vcr till Sjolland Yid l(ögo-lmgt. Äl'von liir man um

g:Ut:-: nwll planer, att svcn slm flottan skulle söka oröfm Kron
hurg. 

'l'ill fullo insåg Christian IV att, om svenskarna Jyckarles 

• niJiira sina planer, vore riket Jiirlorarlt. Framför allt gitll<lo 

rl<:t :ttt hindra föreningen ar svenska iirlogsJlottan och <len fn'\.n 

Holland kommande rluttnn. Oekså l>e<lrol' konung Christian 

rmdningamc sft raskt, att han l'C<lan i början af Apr il kun<lc 

hissa sin flagg på ,'l'reblrlighcten», hvarc!'tcr han mcrllO stora 

skL:pp al':-:cglado J'iir att anfalla (;ötoborg. Samtidigt b conlrarle 

lian Ifnnnibal Suhcsto<lt merl den nonoka armeon och Ebhc 

lill'eld mcll don i Skånu l'iirlng<h danska htiron att från lanll

sirlan innesluta staden. I slntct af April anhlnde den danske 

krmnngcn u t: m !'el r (l ötcborg o<:h Lörjarlo rokogno,-;om sta<1cn, 

mon ryktet om annalkamlut af <le CC'ors Ilotta, fönnåflrle llonom 

aLt redan rlen l och 2 Maj inskeppa sina trupper och al'scgln, 

h vardtc:r han tlun H l\Iaj inli.iptc i Flckkcrö. Unrlcrrtittclson 

om t:iitC'horgs !'am föranlorldu cmcllcrtirl l'ältmarskalkcn Horn 

att d()Jt 2 l\faj ldU'va heliigringC'n :1[ Christianstarl oeh f'kyn<ln. 

d kr Ull'elrl i n i ll:t!land , h Y~ll'C>St svon,-;kamv intngo Ln holtn 



Ehun1 ansuti a[ Jlorn lyd::adcs dvr·.l;: L'HL~l<1 inskq >pn sinn trnp

P<'r i \ rarborg och be,gifm si!!; öfwr till ~jl'llnnd , ilYardtcr 

Horn Ji1~k order ntt åton~inda t ill Hki'uw. Den danska rlutLm 

liinmn1lr' snart l<'lokkorö och st y rrl t' m' d mot F(ih r i af si k t att 

uppsöka den <1l' Uoorska nottalL Dl'll ;) t.Jaj al'seglafle <lunn:l 

notta nndcr lwfiil af Illartill 'l'hicc;,.:cn O<.;h Henrik (~ordt;.;c;on 

l'rttn l lullan1l OG h stynle mot f:lle:wigs wstknst Uir att inh~imtn 

Torstonssons or<ler. Denne e~ätHk l'n l'iire~tiirknin.~ a[ 700 Roi

dator ombo]'(l odt gaf flottan order att gå ti ll 1\arhus fi\r aLt 

1liir inskeppa sYonska h~iron ocl 1 l'iira <len iil'i'CT till l<',H'll. 

Då danska flottan kom till l•'ö hr , tid.:: <len nnd<'IT~itklsc, 

att do Uoers Ilotta låg vi1l K ongen:,; li:~Yn, såsom <len priik

tiga lmmnc11 OHt om önnw Rylt Ol'h l~omii ku1la<1es. Till ham

ll Cn lc<ldo blott ett smalt inlopp, <kt s. k. Li sterd,iupet, ocl1 

1letta kunde omlnst vid högYattuu pa:-Jsoras af större Jartyg. 

Ntir <lon rinnska flottan den Hi l\lnj an lälllle till inloppet al· 

hamnen , uppg jordes genast l:'ll plan till an l'all , hYilkcn dv0k 

aklrig korn till utfömJHle , eniir dun innesl utna l'lothm ru<lan 

don. l() syntes komma Ynrpnn<lL' oGh seglan1le genom iuloppot. 

Blott 13 af dc svenska skeppun do1togo i striden, då on cska

tlor p å 7 rartyg ntr ute på kry:-JSlling nn<kr Scoutbynachtcn 

.\larcus och dc öfriga 12 skoppen iinnn iGke synas hal'va <Ul 

liln<lt J'rån Hollnwl. Som vin<kll Ynr sntg, mnstc ii!\·on de 

<1anska f:lkoppon m o<lelst varpning söka niirnm :-Jig ti endun . 

Omkring kl. 8 r. m. voro dod: 1> !\.da Hottorna till segels Wr 

011 lätt bri s. De tlanslm ::;keppr'n :,;i_iktc lodm <1u ;.;vcnslm ut· 

pl't <ljupt \'attun, men mis :-Jlyckades, livarför stri<len kom att sti'! 

tiitt utanför grunden. Kl. lO r. m. hörja<le skjut ningen, som 

fortsattes till kl. -l e. m. I början af stri rlon blef det sYonska 

flaggskq>pot >>(~yllono Svanen» ]J ~\,nlt ansatt a[ öfvcrliigsna dan

ska kral'tor , di.triblan<l särskil<lt nr »Trefnl<lighoton ». »U,vlluue 

Svanen» blot snart ro<llös, och <less li.ige Ynr så mycket mon1 

hok,vmmonmmt som <lo ö[riga ~>venska fartygen lågo litngt i 

b. Slutligon ob,.;orvonttles tlock <l o::;s nö<lstiillda bobgenlJut uJ 

det SVOl lska Yicoamiralsskoppot » DauphitP, som tillika me•l ett 
anll:Jt "kopp skvn<br :::in amiral tillundsiittning. 'l'l1iessen lw-

gng1mr tilll'iilld att draga sig m· s1ridcu , men , l),wpllin>, nn

siitt.<·s d iln;nJ<J1·. hånlt odl förlorar e.i mindre iin 1/s ar s in I>L'
siittnillg. \ rid eLt tillfiille var dod:: »Trdaldighetom i stor 

l'<tm att hlil' va iintm<l af »Dauphin » J\run snart hld stridl'll 

allm~illl1 are; <lo talrikare fct~:~tiin lll i n dn' sven ska fart.vgen suk t.L· 
on1rit1ga oGh äntra <le större danska f!koppon. Anfallet nJi,;s

l.v~.;kadcs tlock slutligen , och Thit'sson såg sig tvungen att draga 

s ig tillb:tka in i hannwn, till lwars sky<l<l Torstunsson Httil 

uppl'öra tv~lnne Yiilbostycktt~lu skansar, on på Fiihr o0h en p i_t. 

S.dt.. J<'ijljallllc <lag återvätlik Rd10uthynachtun Mar~.;us l'ritn 

sin krysfiuing. Danskarne anställde förgälvus ja.gt efter b ani-J 

eskader, o0h \lon 20 ~r n j l:·~.;kttdes han yurkstiilla s in förcni u g 

nwll Tltiosson. 
Don 1 \l ~Ta j erhöll <lon dansim rlottan on förstärkning ,c~· 

uj mindre iin 11 störru skepp 00h 8 bri:i.mmn' un<lur amira

lerna Pros J\rutHl och Ove (ijedcln. 
Pä Torstunssons order sökte 'rhiossen ämm en gång, dun 

::l-l och ::li'J Illuj , att bryta sig ut för att segla norr öh·or, mon 

<Et han ci efter en hot strid kun<lo tillt\'inga sig vLig run<lt. 

Skagun od1 <lå mYteri höll pi't att ntbr.'·tn , bogagnn.<lo han sig 

al· den Lbnska flottans tilUälliga !'rå n var o och soglmlc tillbaka 

till Holland . Den <lnnska flottan t'ttcni.in<lo då till Köpenhamn . 

Danskarne Ilade sålnn<la vunnit on talctislJ seger, uhurn inga

lunda al' ni'Lgon afgöraurlc botY<lolsc, 1lå ju den <lo Geursku 

nottun all s icke var upprifven, knappast alh·anmmt f:J ka<lad . 

}\'lon don 0/ntlcgislm segern vnr af R['t 111.''Gkot större !Joty<lulsr·. 

Hwlc d t• ( :C·urs flotta lyt;lmts verkställa s iu förening m c<l s\·cn

ska llltfvudst,vrkan, så hatle l'önisso icke slaget ii Colhurger 

Hej<lc <le11 l Juli hliivi t oafgjonlt. Dö. harlo don svenska in

vasion splanon kunnat utföras, od1 dit hade det kanske gi.illL 
Danmarks nm.t eller icke Yara. Det Ynr sålull(la konung Chri

stians ur stmtcgisk synpunkt så riktiga åtgiinl, som (lcmw 

i!Jmg kan :-;ägaH hat\'a r~id<ht det <lam;ka vi.ilclet. 
J•:mcllerti<l hwlc <lon c;vcnska örlog:-Jrlottans utrus tning !Jc

<lri r vit:-; med ull kraft un<lur Llon energisko Clucs Flcmm in gs 

l>ehil , or;IJ re<lan i .. :\vril måwul kunlll' on liten ahluluing pit 
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J skepp (Tre J(ronor, IJal's l'nm or;l1 Oxl'll) ut:o~indas l'i>r ;ltt 

föra nyutnämJl(lO gonomlguYontöron ö[vor Lillan<!, 1\.iksrtt<lcL 

borr Erik H.yuing, till H.iga. 

Don 2:2 M aj l G-!--! hinma<lc <len S\'unska hu f n H ll'lott.an, 

som utgjonlo 30 skepp, G brandskopp och '2 gallcotor, Rtor;k

holm, och llOll 28 Maj ankra<lo 1lon i Dalarö. VloUan, som 

stod mlllor befäl af "Hans l~xcellcns Ilen Amiralen Clas l<'lom-

1 ~1 ing ", förLlelados i 3 oslmrlrnr. Den J'örsta sto<l un<lnr amiral 

Ako Hansson Ulfsparres bol'äl, don nn<lra direkt 1lll<ler högstr 

befälhufvaren och elen trocljo LmLler nn1ind löjtnant Klas Bjel

konstjorna. Bland divisionscheferna m~lrkt.Ps majororna Klorek 

och Daniel Jönsson. D on 30 Maj ombarkcrarle större <klen 

~f do för flotttut afsedela Holrbtorna, inalles öl'.-or 2,..!00 man. 

Aterstoelen beonlmdos lmpton Simsun aLt h~i.mtt l'r[tn Rtock

holm. Order utfärdados om att lwmjo er-ka<lor skull e lml'n1 

sitt vaktskopp samt att rmHloz-vonz-plats<'r i hii.wll'bo al' skinn·

ring vore Ölands norra udde eller Hornholms lä-sida. ])l~~ 1 
31 Maj gjorde Hennes Maj:t drottningen ett besök å rlotbtn . 

och följand~ dag aflade bosättningarna trohetseden, och upp

lästes S]öartiklarno, hvilka voro synnerligen strti.ngn. Hc11an 

samma dag, elen l Juni kl. ;3 c . m. knJHic l'lottan lilLt.1 ankare 

och kl. 10 på kvällen [WSHCr:ulL's Landso rt och st\T<ks fiir 01 ~ 
frisk nonlvcstlig vind mellan Ölan<l och (;ot.land.· 

Samtidigt klargjordes en sk:irg;1,nlscskn<h•r, bcst [wndl' al' 

f) strutsar och GO lmlj or u n1lcr major llan .'<so n !'ii r aLt rla n

kora fältmarskalken Horns i Skånc st.:''Lt•n<ll' arllle ouh llled

vcrka Yitl belägringen a[ l\lnlmö . Denna l'lotta nttdde lluek 

aldrig. sin bostii.mm olseort utan , se1ln 11 <h·n i K almar i 11 tagit 

lamlstignmgstruppor, måste hon <len K Juli utskeppa dcf-!sa i 

Ystad i följd af rianska flottans tillfälliga l101Ta\'~ildc i Snn<ld. 

Svenska hufvucll'lottan var rlå instäng,] i Ki olcrfjonlPn . Rkilr· 

gårdsflottan lyckados allts[t icke afskiirn fÖrhin<lebcn mollan 

~fal mö och Köpenhamn, lwilket var al· s[J, ofantlig hoty<ll'lsl' 

lör boliigringons fortgång. På äterviigen till Stockholm hlul' 

elen vid Uimbrishamn <lon J() Augn~ti nnl'ullen af 2 dansb 

-- 31il -

iirlogHskupp, 11\'<tl'Vi<l :2 strutsar och (j lodjor hldvo ta;2;na ot:h 

7 lodjo r måste Hiittas pft gnmd. 

H to ra flottan tick <len ;3 Juni umlorriittclsc, att en s tri d 

iigt rum mell an <len danska flothtn o0h <k Geers Ilotta, mon 

huru stri<kn utl'allit .-ar icke hekant, dtt hvamn<lra motHii.ga!l<lc 

uppgirter <liirom Yoro i omlopp . Samma dag på <tftoncn llc

tar; lwrn<ks knptL•n Tönnos f)pii,r;k mc<l skoppen Kn.Ltan oc.h 

Fal k en mc<l unkr att al'git till IT e el och Danziger-lmkten, nn

dersöb Pntzigl'l'Yik och taga alla <lanska skepp elkr fribytare , 

HOlll han kn1111 c komma öhor, samt <b.rpit återförena sig mod 

t:lotta11 nll<ler Bornholm. Det hade vissorligen först varit ami

ralons al'sikt ntt med Ida !'lottan gå. till J reol o0h låta 5 it () 

af <le mest grundgttemle fartygen genom leta bu k ton, men <lä 

]J<lll fn.nll det ol'ör<lolaktigt att aflägsnn sig sh långt fri'm Horn

ltolliJSgattct, Li.n1lnulcs rletta beslut. 

Den 4 Juli ]Jol'ann sig flottan i höjtl nlo<l Bomholm, och 

<la dutn<:hera<les skeppet Sv:llten och gn.leoton Postpordh för 

ntt lilngst knston gå till N eustarlt med underrättelse till lii.lt

marskalkt·n Lennart Torstensson om l'lottans ankomst samt 

med on1n ~ttt i n Y ii. n ta <lolllJOS H var. Orsaken , h ntrl'ör galko

tor muds~lnllcs i dylika fall , ,-nr att skopp011 voro s[l djnpg[J

<'lHic , ntt <le ol'tn l'j knndl' g<l in i de jLlnrlörolseYis grundn 

hamnn.mL'. Följ ande dn g rhka<lo Leoparden och SalYator at1 

-- 1lC11 fönu strn.x förC' och den Sl'naro under en påkonunen 

tjod:a - lilgp;n ombord nlc<l rospcktiYo 8m1'\.lii.n1lsh· le.iouet. 

oel 1 ~tora C:rona11, mod <len pål'ölj<l att <k l'örstnämn<la l'arty

gen miste sinn )JOgspröt od1 gallioner, o0h måste ankra l'ör 

att proYisoriskt laga <le \"ilrsta sbulorna. Umler tirlen kr.vs

sa<le l'lottan utan[iir . 1'1'\. c. m. lät amintll'11 skjuta ett skott 

till tuckon, att offlcornrno skulle komma ombonl på flaggskep

pet, hvarpit krigs61<l höllH. Där beslöts att man honle siittn 

kurs på Hammarlms, ii.fvensom ntt skäl ej fördauns att hingro 

knlrll fl.ila <le l'rån Danr.ig :wkomman<le skoppou, då UJl(lorri.it

kben om sYuuska l'lottans ankomst ändi't skulle blih·a spri<lrl, 

Cll~il' ståtbc'\,llaren ~\. nornhol111 sLikorligen icke underhitit sänrla 

llJC<ltl~~ l amlc htlrom till >> juten". Därjämte boslöts att skoppen 
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JiLgnrun och 11'orLttna sn1ut galleotun Ilatlen :-ikulll· :-;iln dn:-; li ll 

Y::>Lud 111011 brd till l'illtmurskalkon lfom oGh inviittla lwm; 

svar, hvaroitor do skulle åter uppsöka l'lol tun Yi<l BortdiOltu. 

Den G Juni på e. m. anknvlo flotLnn 11tauför 1\op pa 

!Jomholm. Följan<lo dag sprang vindc11 öfvcr pil ostka11kll. 

Flottan liitta<lo clå genast och gick nod mot Dornlmsul1, rör 

att vara clo pommerska och holsteinska kusterna Jtiirman•. l'it 

aftonen elen 11 Juni siiwlos två skepp (Draken ouh f:lnlålands

lcjonot) för att rekognosera upp mot l\[öon samt atL preja eller 

uppbringa från suu<lct komman<lo skepp. Dun J;3 J u ni ftter

kolllmo de ntsilnda skoppen ouh rapportura<lc, att du l'ri'm kl. 

8 till kl. 4 o. m. l'örogåonllo <lag varit i strid ntell tvLlllllU danska 

skepp, hvillm slutligen satLe segel ouh strilukte in i Sltnllet. 

Do medförde äfven underrättclcw om, att <lon flanska esk:dcr, 

som varit i stritl med do Geers notta, llll åtord,ltllt till SUill1ct, 

h varest sålunda hela den danska flottan nu var sam lad. Ami

ralen beslöt sig då för »at prosentera sig med Hennos Kongl. 

1\faij:ts skeppsflotta emellan l\föen och FalstcrboreeH och sij 

till om dec Danske vele komma uth och till slags ». 

Sedan tvft cröfrade danska skepp si:lndts till \\'ic.m1u;· !"ör 

att repareras, hittade :flottan på eftonnicl<1agon samma dag, och 
kurs sattes på Falstorborcf. 

Skeppcn Jiigarcn och Kattan skiclmclcs före solll rekog

nosörer med order att inlåta sig i strid med f-ienden , om •lL' 
träflade på honom, och ha< le t le att Jörviin ta sig ögon hliuklig 

hjiilp. Komme hela clanska Ilottan, skulle dc däremot replic·ra 

på hufvudstyrkan. Den 15 Juni gjonle svenska flottan en på

häl sning i sundet, hvarest den ästrulkom stor uppstfl.n<lolse. 

Trupper samlados i stor myckenhot vill km;tcn för alt a[sht 

ett eventuellt anfall. Scclan flottan gått så lhngt upp, att mau 

där ombord kunnat räkna dc in i Köpenhamn liggn1Hlc skop

pen, hvilkas antal uppgick till 1-J., st~T<le hou iiter ut i Öster

sjön och ankrade i Christianspris (= Ji'redrik:oort) <len 17 Jnni. 

Scdan fältmarskalken Lennart Torstensson ankommit dit , hölls 

<len 23 och 2-l i samma månad öfvcrliiggningar om krig·:-;lilgct, 

och beslöts , att man mod flottans tillh.iälp skulle öfvcrgit till 

- i) (;:) -

F<'llll'lll och inlaga dct111a ö. limler don 2:-> ncl1 :2(i g.jonles 

Wrlwn·llclc;m· Lill l:l!ldstigningun . Brnndskoppcn Bijn:uJ , lVIuerc

w i j 11', .J ungl'nt n , ~t. I\liuhaöl ocl1 skeppet P u pego:jan i miiltadcs 

[i.ir l r H Ilsport a[ sammanl:lg<lt !)()() hästar . Samtidigt skic.:kadc:-; 

Li l'vcn ;) mindre skepp att kryssa i Femcrsut1d, för alt förhindra 

ott anfall från <lotta l1åll. Dagun diirp:'i. Clllbarkcmdc rytlurict. 

I>cn ~fl bcl'ulllle l [ans Excellens genom att "skiuta ett skåLL 

oc:li ll ygn Jlaggan ni' Campanon ,, att alla an1iralor, majorer och 

skeppsknplcm:r :,kul le komma olllhon1 h llnggskcrpct. Här 

nlucldeladcs dem onler för lnmlstigningon, som skulle uUörus 

UlHlcr Hans Excellens fältnwr:;kalk~u::> eget lJofiil. A dc störn: 

c;;pingarne sknllo embarkeras 30, å de mimh·c 2ö man. Espin

g:ll'no fitii.lltlcs under major Kloreks befäl. Skcppcn Rmi:tlamls

lujon ct, Kattan och Falken skulle betäcka lnn<l::>tigi1 ingcn , un

der det rle öfriga borde ankra på 5-G famnars vatten utan

l"iir. Dessutom gafs orcler, huru flottan skulle förhålla sig i 

hilmlol:;c af sammandrabbning mod fiend en, ouh särskil<lt att 

man iukc ilngc skjuta för tidigt, utan framför allt so t ill att 

Jll<l.JI LriLffa<1c väl. H.eclan samma afton, serlan återstodon a[ 

Ln1ppcrna tagits ombonl och vindon blifvit gynnsam, lii.tl<.H]Ct; 

:u dm r. Följcllldc dag Rll k ra de flottrm i ni.irhetcn af Femoms 

nona udde, och sodan fii.ltnwrskalkon rekognoserat kusten om

bord [t en holtj ort, \·crkstilll<les landstigning. Skeppeu KaLtan 

oul1 F' n l k en n1. fl. sökte förgil[vcs fönlrifva flenflen fr i'm dorns 

uppbstade för~kansuingur, och när Toro;tcns::>on med sina ·12 

c,,pi 11 gar kl. 7 på aftonen närmade sig stmnrlcn, skyndade dc 

en w t l w nom , men de å cspingamc boJ-lutliga ()- och 3-ptmrl ign 

ka11onernn gjorde god verkan mot den oskyddade n01ulon och 

dre l\·o l10nom pft flykten , hYardtor både skansar, kanoner och 

t\"iliiiiO Lutot· blol"vo ett lätt byte för segraren. Härpå lnncl

:-:nUcs ii.terstotl cu al' trupperna, och ön föll i svenskamos våld . 

.\!la \"i<l iin bc[intliga sk utor togos och fördos Lill C!Jristinnspris. 

Den l .Jnli ph mmgonen kommo skeppen Jiigarcn ouil 

un11ila l''ortlllw lilnsalulo fiJr <.:J l [ri sk nordost. Dessa, so m dun .-.. 
:-, .r t i 11 i dotnulicmts för n L t al" g iL mod brer till fiiltman:~kn l hm 
1 [om, tu otlfi.inlc en holländsk galleot, som kommgen a[ Dan-
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nwrk uLskickut !'ör att rekognosent. Skoppon !Jade dagen l'öntl 

s iktut dan ska fl ottan bost[wwlo ar ungcl'ii.r -l-0 stönc ell er tttin

drc fartyg utanför l\Jöen , styrnmle syrlvart, och had e ill'n.:n 

bJi[vit iakttagna af denna. När fi enden kl. V f. m. blel sv n

lig, lii.ttudo gcnnst svenska flottan , som !äg till ankars mellan 

D'elllcm O<;h Laalancl, och kms saLtes på Uo lbcrgor Ilejllo (u tun

för inloppet till Kiel), dels för att kunna vinna lol'vcn ar li<;n 

llon , llels för att JJå. fritt vatten, der fartygen obehindrad l skull e 

knmw röra sig. 

Den danska flottu, su nt nu niirwaclo sig friin Gjodser, var 
fördelad på -± eskadrar: 

L sta. eskadern: 

J . Pationtia, ge ncral-atniral .Jörgen Yinrl (-1-S kanotH.·r); 

'J . Oldenbmg, \'i<;o-umiral Peter Ga lt (-1-2 k); 

3. :-Jturmaru, ~ ch ouLbvtwl'h t l f m tri k l\'! u ni! ('32 k.); 
-1-. Fidos (28 k .); 

ö. Svanen (BO k); 
f). Lammet (IG k.); 
7. H avbeston (1-1- k.); 
~ (. 

~J. 

lO. 

.T om fnt sven den ; 
0l'll OII (2-J. k.): 
Pr i n els Cln·i ~ Lin n 

:2:d·ra r:skwlcrn : 

1J. Lindorn ton , gen. vicc-nmirul .) . Gmbo 11· (3ti kauot1or) ; 

J 2. Tre Lover, \' ice-amir:tl K . l\ am; (-1-ti k .); 

13. Kronct Fisk, sclwuLIJ.ynu<;ht P. do Fwm (20 k.): 

1-±. Sorte Djorn (12 k.) ; 
]:). HviJo Bjun1 ( 12 k.) ; 
lG. Postilioncn (H k. ); 
J7 . Emanuel ; 
] S. Forgylto Stokl isk (:JU k.); 

1\J . S. l)otcr; 

20. S. Jacob . 

.'J:r~je cskad crn: 

:21. T n;!' l ,J d iglJOt, ],ögsLu bdiilktfvaru kon u 11 g Cln·isLian IY 

(-1-H kanon er ); 

:.t:!. Tn:ttLlo Luvor, viec-a tlliml k. 1\aas (:22 k.); 

:2-1-. 
':!G. 
::!ii. 

Non::ko Lovo, sdwnLhy nac!Jt S. von JasJnund (24. k.) ; 

f:ltoro HyLtor (:30 k.); 

:37. 
::!H. 
::!D . 

~0. 

J'elikan on (')Ii k. ); 

(i ma L' l v (JU k.); 

N eptnmts (20 k); 
Holl ändsko Frcgat. 

Jiojcnlmld (H k.); (Gall cja); 
loc;vu. 

4:(lc eskadern: 

:3 1. 1-l. :-Jopltia lhmtn , amiral Pros :\Lund (.J.:-1 kanot tur); 

:)::!. Tre 1\r()nor, vieo-amiral Korfits Ulleld (-lP k.); 

:n. Dolttt onhost, schoutbym1 cht H . Knudsen (2H k .); 
;_q_ Noll eb lad (24 k.); 

:3:). l\larkuttnn ( Il) k.); 

31i. l+ak nJ ed (::!-± k); 
Ramsons C~nl ki ; 
Fly ven du l lj()rt; 
l~ote (;uns ; 
Unge l ' h· 

Den ~vcnskn Hottan bes tod af [öljnndo fartyg : 

l :sla cskrtdci'H : 

(;(jLuiJorg (:JG k.) , 
l::ljdmd 2(j k. ), 
Leopanlon (:)() k.), 
l'lt l.X' tl ix 1) (l O k.), 
( :Jwri tus~), 

SccpLor (flG k. ), 
mniral Clacs Fleming . 
Katt:m (22 k.), 
! ~ogina (3+ k.) , 
S111i'tlnnlls Loij (:3 2 k ), 
.J u pi Le r (BS k.), 
Lille Dclphin (Ii k.) . 

Drakon (±O k.), 
.:\f[uwn (lH k.) , 
Til.'"Ol' (It; k.) 

.b ' 

Lnmbot' 1) ( l.J. k.) , 

''') Dellog ej i ~ l:1gct, ut:1n kr~· ~s :1tle di\ mellan Fcmcrn Ot;h f:1Htln,udet. 

') l1allcoter. ') Braml~kcpp . 



J'\ijt:kcln ('3:? le), 
\V <.:stcrw i.ik (:J:? k. ), 
\V co; Lg·ott JJL:ij (:?!;k. ), 
.Juugl'run~) (U k.) , 
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2:dra cskor/er 11 : 

( 'rottan (f iK k.), 
allliral Ulpsparrc . 
:-lra110n (l:-1 k. ), 

8Lockliolllll (3+ k.), 
,\ pullo (2K k.) , 
:-lalliSO\l (:J-t k.), 
S:t Jacob~) (H k.) . 

.'J: r/je eskadern: 

,\r<;k<.:ll u;:-; k ), 

l~L:COlli[H; \l :-; (:J+ k .). 

:-iah·atur' ) (~:? k .), 

1\lorcmiw1 (~() k.), 

13önan 2) ( l O k.), 

a111iral [ijjlmnt Hj<:llkc:nsljc:nln. 
1\lar:o (:):J k.) , 

1\nclrom eda (2-i k.), 
ForLuna (J H k ), 
8t. Miclwcl 2) (8 k.), 

Wiist Foruna (2:? k.), Svilnld (:.l-J k.) , 

Eenborn ( lS k.), .\c:l,ill c:s (2 k .). 

Pnpego~·an (12 k. ), Falkkon (l fi k.) , 

.Htgmou (24 k.), Mocnri.iiF) (0 k.), 
Meormtm 2) (1-± k.). 

Don svenska flottan utgjortles alltså al' 31 skepp, 7 lmllld 

skcpp och -! gallcotor, under det don t1anska bostocl ur +U sk:opp, 

l'örutom brandskopp oc:h gal lcotcr . Don danska flottan svJJO:-; 

o;aloclcs Jm[,·a ntrit ni\."·ot öfvcrliinscn i fr[lo·•t um ant·dot. f·tl··i)"'. 
b b t) ( - L l ( ' h' 

uudcr (lot llcn svenska tyc:kc:s harva hart dc Jlc:-;ta kntJo!Jc:rna . 

H vad bosiltlningarn c betriliT<t, synas dc: cl<mska vmit lliigol 

mera örvade O<;lt besuttit <;U högre grad ar i:< jÖU!HilSkap. l11gl'Jl 

at bcfälkLI.vamo hat1 e föl'l' kommcndvrat en sf1 i:'tor Jlutta i strid. 

T btuln liilJ(l cma ul\·nkta(lc wan mc\l stor spänning ui

giingen at: elen oun(1 vi k liga strid ou. Förlorad o sn~ u skam(· , 

kunde dorns stiillt1ing pit Jutland blif\·a sy nnerligen S\'i"cr, scg

rmle clc ilter, sLode Danmarks krona pil spel. Nitstau bda 

Emopa följde mod spillHi t intresse utgfcugcn af donna strill. 

(Forts.) 

') ( lallcoter. ') Brand~kcpp. 

Amn. Fullt exakta uppgifter Olll kanonantal l•t Jmr 1·arit oJJ 1 iijli~l 
alt an~kaiTa, dii orticiclla kiillor fiir ](j l~ Hakna~. Fartygsfiirlct:kninw·n i 

r i k~arki vet Iii r liiJ:I anger ~ccplor~ l )(!styck n i ng t i Il 5ö kflnu11er u ch 1 tu

colupen~ till :2:2, dtt dlir c nwt \\'rangcl:,; juumal lli:lrJ nngcr :--;t:cptor::: till Gli 

odt Rccolllpc n:,; ti ll 3~- lmnonor. 
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Tre år af sjöförsvarets utveckling. 

( :rrl! . nyrs;;c·n ntniiiTill<lC'R (.il l el Id fiir Kong!. Sjöfiir;;varsdr.parlC!IllCntc t 

cit'n :? l Oktober l~!lK ot:h J,cvil j arlt'R llfskrcl fn"\n srun ma c mhctc 

d e n 10 nJn,j HHll . 

Bifogade tahl lwr, upptagande en jämri.irelsc mellan den t'ör 

ll.r l C)\ J\) giillamlo lmdgcton fl, enn si rlan oel1 don l"iit· år J \l()~ 

l'nsLstii.llda ä elen nnrlra, kunna i någon m fm tjäna att hcdömft 

s,iiil'iirsyarots utwckling lllHier don siströrtJutna trci\.rsporiodcn. 

1\t 1lmmmmn fmlllgår, att i stort so(lt elen ordinari e bnrlgoten 

lilleler ru·on J 890- 1\101 ölmts mccl hidl:ten nf det belopp, l t var

mod rlcn utgid< uneler 18D~), (len c:-:trn or(1inaric budgeten blir

vit trcfaltlignrl och budgeten i sin holhot f0nlubbh1. 

Under ifrågavarande iroån;pcrior1 haJ\'a i örrigt lnrfrud

sakligcn Jöljancle Hiriimlringnr ägt mm. 

11IarinfurvaltuingC7l. Tvenne nya ardclni ngn.r i nom detta 

hm l lotsverk lmfva el o b unonlnats dols bos lu tats, n ii m l i g on tor

pcdafrlelningcn oeh fortiJikationsal'delniugC'n , ott sii r;-;kildL n.ryorlc 

i\. L on ar1\'okatri skal anYisuts, Jwar]iim(c Cll kem ist Yirl artillcri

nl:rl olningon uppförts på stat. 

Prrsonalcn. Följande iikni ng ar personalon har ii.gt rum : 
;):"> oHicerare, 
10 rosc rvoUiecnmspirn.utcr, 
71 tlagguJlflcrorJiccraro, 
] 2 undcrol'f-i<.:crarc af 2:a gr:Hlcn , 
7:-J unrl erol'ficcrskorpornlcr, 

;wu l:a klassons sjömtin , 
:)() :2:a d:o (l:o , 



J-\0 skeppsgossar, 
l el iroktcir vid mar i n i ngeniör"LaLon, 
-l- i ngcniörer vid el :o, 
1 extra ingeniör vie! d :o samt 

1 O lii.kflrlJstipelHliater. 
Sctlan fasta millförsvaret blifviL iil\·erO.I'tt:vlt till ktl,;i:tr

ti IICJ·id Ot; ll l u nor l'iir minörpersonalen u ppfiirtla i do i! m; sta l, 
knntHt do hittill s :\ flotlnn s stat fiir niimnda personal upprii rtln 
lii tle r flfses Wr <l en sjögftetHlc pet·sotwlon , h\·fldan tlen \·erkliga 
dkningon nr denna senare är väsentligt sti\ rro än hvatl ar ul\·an 
:mfcirda siffror framgår. 

Yi<l rorlogörelso för porsonnlökn i n gen !Jiir ben1 iirkns, at t i 
tlon till 1900 års riksrlflg nfg ifn n. propositi onen lämnn.dos en [ull 
sLäntlig utrerlning a l' flotbu1 s porsonfl lbehof och tltit'tn utl Hir
t:ll flfl o ökningar i anslagen iin<la till l\ll2, uppgjord untlcr f'lir
u Lsiittning ar on viss :hl i g ii llökn i ng af l'artygsmaLoriolcn. 
Denna nLrotlniiig upptager e11 ökning nJ porsOiwl etl , jii.ml'linl 
med J en vid 1 DOO års ingång befintliga , a r : 

10:3 offlcernro, 
1 O roservol'ficersaspimntor , 

10-~ flaggunclcro rf1e:erarc, 
7ti unrlerofficerare nr ~ : a gnttl cn, 

I G~) umloroi'Jicerskorporalcr , 
-l-ö() l :a klassens sj ömän , 
200 2:a rl:o d:o , 
180 skeppsgossar. 

Om donna utredning yLtrarle riksrlngen , att »<lcit r-i tmPr 
det synn erligen fönl elaktigt, aLt <lml saiJltnn pii siiLt siLilliHln skott 
bli[vit satt i tilll'iillc att taga kännedom iiJven om ti e n Lvit lg
ningnr och anslagsökningar, hvilka af Kongl. Maj:L nn scs niid 
viindiga fiir en mera nt-liigson framtirl iln <l on närm as to sta ts
rogloringsperiorlon, enär rlärigenom vinnos on tydli gare uppfatt
ning af clo fmtHlagr1n förslagens inbörtles sn mmaniJntlg, iintla
målso nligh et ell er niidvänclighob samt vidare att >> per,:;nnal ctl s 
likning iifvon ol'ter l ~()l sii.kerligon måste tillsvi<lnro i'ortgil. S ;~t

väl för nLt fylla hesiiLtningsl.who[vot för rotlnn anskafTntl ell er 
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l,es ln t:l<l materi el so m oc:k i mhn af materielens lill iil'vontyrs 
skc<' Ildo ytterligare ökning » . 

.'~f von l.J e rii.kningm öl'ver såväl iiottans so m kustartill eriets 
kosLi lad er l' ur h vart och ett nJ !'tron 1902 - l!) 12 fram lflrl l's !'ör 
l \lU l i't rs riksdag, !t varigenom ett grunrlläggan<le arbete för 
ett decennium l'mnti'Lt häri genom är ntl'önlt. 

Hescn·ol'fl cerarn es repctitionsti lningar l1 :tlvn l'öriinrlrnts oeh 
ui.sLrii.ckts l'r ft n fö ru t bcs tiimrl:l 2 repetionsknrscr , !Jvardora om 
2 1n i\.n::uler vintertid, till 011 ropotitionsknrs om (i mi'Lnad cr, hu[
vwl s: ll..:ligon m,tl or so mrnartid, hvarigenom miijligh ot boretiLs 
<lLt öl'va niinllltl:t offlcei'<Ll'O iiJvon ombonJ, hviJk ct tonlo uLgöra 
en afgjord J'iirb iittr!ng. 

Afiöningsrörl1 å llandena !Ja[va för 011 ,]el at perso nalen 
\'i'Lsontligcn förbättrats; såluntb inkvarLoriitgsbirhagen l'iir un
tl om fli corarc oc h manskap beLytlligt hlijts, ,]agalliin ingon riir 
,·issa kategorier hlijt'i, möjli,u;het att gi l' \'a 1l[Jj)llHllltringspcnningar 
<1.t. manskap ä h·en i lanrl borallts samt ett andra åldersLi lliigg 
tillkom mi t fiir vissa tjän ster vid civil st<1tcn och marininge
n iii r sta ten, äh·onsom lärarn os vid skeppsgosseskolan lön er för
biitlrnts . 

Därigenom att antalet lön er för fia ggunderol'fl cormc, un
derol'li corskorporalcr oeh l:: t klassons sjömiln ökats i botyllligt 
stiirrc mån iln för mHl eroff1 cornrc af 2:a grnrlcn och 2:n kla s
sons sjömän, hafva bcl'or rlrin gs- och uppflyLtningsntsik tornfl i 
m,vckot hög grnr1 förbättrats. 8 luLiigen hnr ny och fönl elakti
garo inkvarteringsstat genomfcirts. 

Flottam· nyb!)ggnad O('h un(lcrh åll. Detta anslag l1iijdes 
vi1l 1 \l()O års riksdag nwtl .±2i\OOO kron or och min skatl es Y id 
l \lO l ihs rikstlag mod -l-0 ,000 kronor, motsvarnml e d d belopp, 
som tliLtills åtgått flir und orhft ll af sjöbcl'ilstningamo vid Cnrls
kronn, för lwilkot ändamftl merl oJ anvi sn,1os ph knstnrtillericts 
stat. 

Därigenom att siirskild t anslag U[!plörts ft annan titel till 
polisl..:ftren och inkvartering a r manskap, till lwilk<t molleJ hit
tills anvisats rn'\ n nyhygg·nads- och utHl orh ft ll sanslngct Ot;h upp
ghtt till omkring ;-)0,000 kronor om ftret, utgör don verkliga 
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iikning·on H r sistnämnda am: lag Olll kr i ng -l-7 :\UOO kron u l' (•l kr 
omk ring ;)7 procent. 

Flottans öfnin.r;rrr. Anslagd till !lottans öf11 i ng:u· l1ar 
l1 öjLs me<l 2~0,000 kronor; liärvi<l är lik\'ill att märk:1 det dn g· 
afl öningen under bola i'tret nppl'örts ä aflöningsanslngot. oc h alt 
nLgii'Lorna fiir Un rl skrona mtilleri.kårs Mninp:ar nppl'i\rt s :"t ku "t 
arLill ericts nnslng r-:amt att <lossa båda IJohor, det l'iirstniimnd;~ 

dL•J\-i,.: , dot SO n:HO i sill hoJJwt fii l'Ut lJcstridts ]'rå n iiJ'nill~SIInsLtgct . 

Detta sonare har chrigenom l i IHiirls en ytlerl igaro l'ör
stilrkn i ng n l' re~ po kti ve om kring :?00,000 och -l-0 ,000 kronor , 
ln·ndan <len vor kl ign förhöj n i n gen däm l' u t gör 011 ila i 11g :-,:w,ouu 
honor, ollor omkring 7:2 procont 

.~jöbeväringens vap cnö{n inqar. Ny \'äm pl ik tslng liar blif
vit antngon, och <lärigcnom li:tr :- ji.iheväringr ns iil'nin gsti d iik:tls 
till l O m[mnd er s:~mt t-1ottnn fått sitt eget inskri[ningsdson<k, 
hvnrigonom bland amwt fö lj anrio fiirclolar komma att vin n:l f< 

sjöbovtiringcn, solll i krigstid ingå r t ill en så betydande del 
i bomanningen af v:"mt fart yg, erhåller 011 viisentli gan l'i.\rbiltt
l'ft<l utbilclning, 

en bot,yda nrl o del af våra stri<lsfartvg kan hå llas nt.~Lad 

och bomannnc1 U!Hler hela [trot., hvarigonom mö:jliglwten att 
molJiliscra fiotLan i lllyekot hiig grad ökas; 

tJotlans öl'ni 11 gm i sin hull1 ct kunna onlnas ][\llgL ii.n<la
m[dscnligarc il n h itti Ils; 

till föl:j<l a r att llotlfm crli!\Jlor sitL eget in skri l'nil l,C;S\'ii
sond o, s tåondo under ehofon Hit· sjö[i.irS\'<tl'S<lcpartemetJLct , kan 
orgn ni sa tion on a[ sjiibo\'ilringen.o inkallan<lc ske n tcsluland c 
m o<l 11 ottam; biista för ögonen, samt slutli gen 

kan ott t i Jlfroclsställ:mde onlnn1 t< l o a[ kustsi.g nah· iisl' ll< Iot 
sko utan allt Jör stora kostna<lor . 

1\.nRtrtrtilll'rict. Ett knstnrtillori kommor ntt unel er l !JU~ 
nppsättn.s. Detta ii.r a[sedt att öfyertaga så,·ii.l art il ler i- SOll J 
minl'örsvar vid Carl skrona , inloppen ti ll Stookholm , F:'\ rösnn<l 
och t~ iitclJOrg . J Lirigenom vi n 11as afseviinia l'örcl clar, sil rsk i Id t 
nr sy npunkten aLt clo11 <luali sn1 , so m inom knstl'örs\·:ll'd !Jitt.ill s 
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varit rådawle, borLI:allor, och enh et i ledningen af sjöbefästnin
ga m os artilleri-, min- och llytan<lo försvar vinnes . (Jenont att 
minförsntrot ö[verflyttns till ku starti lleri et vinnos dessutom 
stön o utsikt att hullla vederbörligen tillgo<loso minförsvarets 
kral', l1vilket lJittill s mött yi::;;;;a svårigheter. 

1 1~ n J'ölj<l a[ boslutet om uppsättande a[ ott kustartilleri 
ii.r iHvon, att Rtö iTe tiol en a[ det s. k. nya varhot Yicl Göto
borg il torbördas l i Il s:jiHörsmrot, li va rigenom möjlighot numits 
aLt fmn,cl olos dors!ä<lc,.; uppsätta on torpe<lbåtsstation. 

Extra onli 11ario anslag ha[va för åren 1D00-1D02 bovil
jat s ti ll belopp, som fram gft a[ '!'ah. U, a!' hvilka modul ingi1.: 

dels till ful J borcln.n<lo al' följamlo pft.börjn<lo fartyg, nom l.: 
l st. l:a klass pnnRa r båt, 
2 , » >> torpoclbåtnr, 
2 » 2:n >) 

l » öl'ningsfartyg; 
tlcls till nybyggnad af l'iiljnmlo fartyg: 

-l, st. l :a klass pal!Sarhittar, 
;3 » » torped båtar, 
2 » 2:a )) 

l " torpc·(li>{tlsj~tg:tro ocl1 
l >1 lJa1l011gfn rl\'g sam t 

dels sln tli go11 lill modonli.'-'Vl'ing uLoil iindring al': 
;) st. l :a klass pan:-~atbtl!ar, 

:> » s!.;'\. llgtorpo<lhttLnr. 
( h:IJOlll anskafTanclo al' 011 torpoclhftbjagarc inl'iircs Clt ny 

s Lridsl'arL~·gs!yp i flottan. .\tgiir<lor Jm[ya il[,·cn \id tagits ]'()r 

nU förboreda inl'öranclet i flottan n[ en UJ t<lenn.ttensbiH-!.)'[l. 
Fartygens utre<lningar af torpedor och artilloriammnnition 

hafva väsentligen förstärkts. ;\fcdcl till tvonno nya kolc lopotcr 
och kol till mobi li soring hnfva beviljats, och lil\·c.:ronsk on'n'cd~o 
t.ridTats mo<l jii.rn\'ilgsstyrclse n om lli'dl;m<l<' i l'iirdid f'iir fioltalls 
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räkning al' kol Yirl mobili soringstillt'icillo , lwarigcnom mobili so

rin gskoHörri\ rl et uppbringns frå n ci rka 11 />00 ton s Lill cirka 
7-+,000 tons. Mo<lol hafvn hovil _jats till antmuuitionsl'ön-;\d shus 

i Uarbkronn, Iullhon1allflo af nya dot:kan derstädos m. lll. , 

hvar_jiimto m·botot på <lot fasta försvarets stärkande vid (\tris

krona kraftigt främjati::i. 

Förslag till Stockllolms stations förflyttande till \'ärtan 

har genom en kommi.tte ubrLetats , hvnrigonom man kan hoppas. 

att donna stora fråga bringats ett steg närmare sin lösning. 

Bln.ll(l författningar och roglom entari i::i lm föreskr ifter m. m. , 

som unrl er statsrådet D yrssen !::i iitll botstid uttänlats, må nämnas: 

Hoo·lomonto för fiottan, Del I , 1)ersonalon, öfverstyroli::ion 
h 

samt styrolson och förvnltnittgon vid stationemu samt D el U, 

sjötjänstgöringen; 

Kongl. kungörelse aug~LeiHlo antagning·, utbildning och 

pensionering af rosorvbefäl för Ii ottan; 

K ongl. Iöronlningon angåen<lo anställning i flottans resorv 

n f personal , som förut tillhört n ftgon ar flottans militära kårer; 

Kong!. förorclningon angåondo upprättande af on läkaro

stat i fiottans reserv; 
Kong!. förordningen angåemlo konstituering och anställ

nmo· nJ [lGrsonal vid flottans stam och reserv Yid mobilisering; .-. 
Fiimya<l instruktion för l\lminförvaltningen; 

D:o d:o för Uhofen för fasta minförsvaret; 
D:o 1l:o för Befällmfvanrlo am i raJon i Uarlskrona; 

H en-lom ente för utbildniuo- af resorvbefäl Yi<l flottan; 
' t? b 

Nytt artilloriexcreisroglemento för fiottim; 
1Tnr1crvisning för mnnskapet, H , artilleri och han<h-npon ; 
l~oo lom en to för fiottans Ilonsionskassa; 

b 

Undorvisning för manskap vi!l Uarlskrona artillerikår, D<:l 

l, mtilloristundervisning; 
Ny instruktion för boyäringens öfningar vid Umlskrona 

arlillori kår; 
Kungörelse nngftenc1o antagning n[ manskap vid flottans 

sjömanskhr genom kontrakt; 
Undorvisning för manskap Yicl Jl ottan , I , Tjonstgöringon; 
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K ong!. föronlningcn angåellllo nppsättanc1 e af on marin-
ingeniörstat i fl ottans reson; 

Ny instrnktion l"ör i.il'vordiruktörotl Yid mariuiugouiörstaten; 

l\: oiJgl. kungöre lse angåondo antagning af extra !Gvlottor; 
l 'ro gram [ör ex.trn bulettemas u l bi l dn i ng m. m . 

Ol'vanståen!lo kortfattaclo fört eckn ing öfvor <lo Yiktigasto 

tilldragclsema oeh iltgärderna inom sjöförsva ret uneler llon tirl , 

don sennst al'gångne sjii tninisto rn lodt dess öclon , gihrer vid han

rlotl , att uäruwler icke blott inom n äs tan alla <l oss olika grenar ägt 

rum en utveck ling, lwartill flottans annaler uneler mer än ett år

hun<lr<lclc S<lknar motstycke, utan i:ifvon delvis grunden blifvit 

lag(l för Ynpnots vidare utveckling under on följd af år. 

Jinn s Wr1jänst (li-irom bör hvarkon öfversknttas ollor un

derskattas. Ingen, Il vom clot vara må, hade kunnat uppnå ett 

så, efter vft.m hittills rårla!1lle förhållnnden, lysalHlo resultat på 

så kort ti!l , om icke on Iör försvaret i allmänbet gynnsam stäm 

nin g bemäktigat sig nationen, men ditrom torde alla sannings

älskande vant ense, att dess främste man under donna tid på 

ett klokt siltt vetat begngua sig at tidsströmningen till flottans 

båtnncl samt mod kral"t och målmec.lvctonh ot m-betat på sj ii
Ynpnots stärkande. 

Flottan är cliirföre elen man tack sky ldig, som mod <"Lsido

siit:tan<lo nJ personliga, okon0111i skn I'Gnl olnr, i(·ko lvokado ntt 

hiirsamma Konungens lm(l , <M, tliigNtrl ensanJ ill O hc1Jaga<1o kalla 

boJtOm lill 01 1 po~t, som ltnr lll UI"<I lii t'Il On iin rosor att bjuda. 



rl'ab. I. 

]l)!J: J. 

K ro nor. 
1h•parteHIPn1ot oeh ii!'rer~t,rrel~en: 

l ) ' t t l ". 11',! :()() l' l'['<d' l'lllCll :->C ICiell ........ . 

Kau.slint. oc:h knmmamluexpcditionen.. . .. . . . .. . ....... ~li,i-:()11 l 
ilt\.lj()(l :\l:ninl'iirvaltnin[!Oil ............ . ....... .. . . .. . .... . .. . ..... . .. 

1 

_____ _ 

S:!,400 l 
}'lottan: 

,\ flöning tdr f-lottans ki'trer och ,.;ta to r 
Dekhitlnall :\t sjö nmns- och skoppsgosscldronm . 
~ aturaumlorhi'dl :'t t porsonalon ........ . .... .. 
Dåt,;mansimlclningon ........ ... . . 

Lin<lring i rustnings- och roteringsbc•sv;trC'n 
FlnttmJS nybyggnad och lLn<lerhåll . 
Flottans öfningn.r . .... ... . 
H.epetitionsöfningar fi>r reservoHicomrno vid flottan ... 
~jöbcviiriugens yaper._öfni ngar 
Undervitmingsvorkon ................ . . 
Rjukvån\ för personal vid floti:m .. .... .... .. .. ....... . 

Kustartilleriet: 

l ,t:\4:),0;):!' ) 

28ij,5?i0 

418,870 
:!li,JOO 
03,301) 

J ,i31JO,fl00') 
120,000") 

SGO,OOO 
r'>~l,D20 

44,000 

,),074,0!12 

AfWning för kustartilleriets personn.l . ... 
BokHt.luall åt kustartilleriets manskap 
~rttumumlorhåll ät d:o <l:o 
Unllorh:'tll af lmstartilleriots byggnader ocl1 materiel 
1\:Hstrtriillerioh-; ijfningaJ ................... .. 
J\:nstarti\Jc,ribovilringrm; yaponUfningar. 
Rjukvi'rrd l'<ir kustartilleriet,; per,;onal. ... 

......... ! 
l j 
-----1 

), lderstilliigg ... ;):2,(11)[) 

Ers;\Uning; :H. ol'i1comre 111. fl. under knmmewlPrin.2; ntrikt~:,; 1:2,000 

Divor~c' hebnf .. .. .......... .................. lD,l/5 
Rc~o- och traktamcnt~pl'nning:w. . ... .. . .. . ... ... ... . .. .. . ... ... .. . ~ö,riOO 

Rk ri f1natc riali01· och expcnsPr ... .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. .. . .. ... . .. . 41i,D~ '1 

Extnt nt.giftor ... .. . .. . .. .. . .. . ... ... ... .. .. .. ...... ..... . ... ...... ... ... 12.i'>Oil ------1 
14G,ll!J 

H:uuloln.. . ..... . ... ... ..... . .. . ... .................... . ..... . ............... 1,f>I)R,G:-,!J 
--'----'-----1 

Snmmn ordinarie anslag· 
l~xtra ortlinario am,l:Jg· 

Summa ~lllllllt:U"nm 

7,1M,Illi•i 
~/iH!l,~:lli 

10,7:!4,800 

17,000 
:!li,f-iOO 

__ LJ_. !...:.J,(.:...j0...:.0~.:......---1 J ,UOO 

\13,400 11,000 

:!,!111)17!J 

iJJ:l,l/5 
öG7 ,:!81) 

21),400 

;~~~3()0 

1,1iå5,000 
] ,1:00,0110 1

) 

11,!J()() 

:löO,I:OU 
Gi1,4jiJ 

4"J,OOU 

H,l>IJ6,110 

ti21i,20!'! 
132,Btl4 
:!;!ij,li2l 

1-Ji'>,liO:! 
120,0()1) 

1ii,liHO 
lil,OOO 

1,4'ill,4UH 

37,000 
1~,000 

2:UGJ 
2cl,500 
!17,513 
l:!,i'lJO 

:!Of,7(i7 
l.li tii-:,:20!! 

10,4Hl,!J8:! 
lO,IlS:J,0-1-3 

21,44.>,0:!5 

1,1Jij0,!J:27 
;)())!25 

lll)](j 

30i'J,00U 

28U,il00 

J l,!JOO 

~.5ii0 

11,\l:!:!,OlS 

i) 
i 1 ,1ti5,10 l "l 

j 
l,ls:;.iOl 

5,000 
-

3,078 
-

ö0,51i!l 
-

ö8,G48 
ll!J,IiiJO 

:!,2!l7,017 
7,4-lH.IOS 

' 10,710, i2:) 

l 

n-r, - ;)(,) -

~lnt n ii r kui Jtgar. 

1
) JUri ingi\ lH,IJi'O kr. •·Or::;i\ltni ng för va

kanta nlsthfdbnum nwr. ' 

:!) _. \ f::~ed t ~l f von [ör undorhttll af t;jiJ lJefät:;tnin
garne Yid Carl~kronal inkvarh~ring::;bitlrag 
till llmnskapet ~ttt11t poliskftrml. 

'
1
) "ifscdt lt[ven fUr Garl~kruna artilleriktrr. 
') Daga l\i_ining för hela i[ rot utgår a[ annat 

aJ t;:; lag. 

·') Frtut cf:e lllllVlllit.itdn itrn öfn·rllyllade i'tt
ski lliga ansla.~, hvilka fiil'llt l'ct:lridl ut
gifterna för \'ax !to!uJs artillcrik:h. 

]l j proc . ök11ing. 

21J~ proc. öl.;ning·. 

100 proc. ii1:nin,l.!. 
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Tabell II. 

Extra ordinarie anslag. 

~y krigsfartygHmateriel ... j 

Allllring ttf äld re krigs-
Iartyg . ....... . . . ... . ... .. ... . 

Ammunition oclt torpeder 

Div. byggnader vid flot-

1900. 
J( r. 

8,87 G,i"JOUI 

2,300,000 
465,000 

l:JOl. 
Kr. 

7,S:23,5001 

2,520,000 
1,002,500 

HJ02. 
Kr. 

11,G7H,G05 

il87 ,900 
1,28G,COO 

i-Jnmn1a. l 

5,407,:1011 
2,75:J,<JOO 

tan~ stationer ........... . :J81,2CO 85,000 G L,:JOO [i'..'K, 100 
Koldepotcr och kol ........ . (j28,145 2 ~11J,U(J() 9LK, 115 
Be~tyclming af sjöfllstnin

garna och fasta minför-
svaret ........ . .............. . 

För stärkande af fasta för-

l Kl~:t:1;~~lj~·l:i~~~- .. .. -~;~:;~~~: ,.,,., 

H75,000 1, Hl ,!JOO 

780,(j(l0 

ning... .. . ... ... . .. . .. ... .. . . .. 683,07S 

11·erse o TJga )C 10 . . . . . . · 1, J ~ ·J, J _ ~ 

Dyrtidstilliigg . . . . .. . . . . . . . . . 170,000 

7SO,GOO 

Gfl:l,07öl 
287,4ö0 
170.00() 

D. ··r · 1 1 E 3~ or·o 9'-' or·o 2::>-t,?GOI 

----~------~----~------~--------
Summa l 1:l,131,71iOI 1:l,22,J,10ö l 10,fJS:l ,OH1 , 37,34 \,:JOK 

l -

i 
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Några siffi'OI' från 1900 och 190 l 
kusteskad1·ar. 

o ars 

( Uufntd~ak ligcn e fte r gcncralr8pportcrna. ) 

Fart prof. 

Bi'tda i.iren företogos fartprol· m ocl såvi.il naturligt som for
coradt \hag. Dc förra ntrado omkring -+ timm<-ll' för pnnsar
bfttar och torperlkryssare och 2 timmar för torpodbMnr, uneler 

clut utt profvon med forcorarlt drag varade under omkring 
resp 2 och l timmar. I all m finhet utfördos on löpning h var

dera viigen å samma distans . 
nosultaten framgå a f uedanståoucle tablåer: 

Fat·L.)·g. 

Odon 
:::::::::1 Thor 

?\ionl ··· ····· · 
l'~ilamlc r ... 
C lm.; Uggla .. . 

Örn en .... ..... 
Orkan ....... .. 
Stjcrna ...... 
13ris .. . ...... ... 
\ "ind . . . . . . . . . 
Kom et ...... .. . 

X:r G3 ... .. . ... 
» (i5 ......... 
» (j7 ... . .... . 

» 69 .... .... . 
» 71.. ....... ! 

Naturligt clray. 

Fart i J 
0 

1KobHgång pr tiuJJuc. 
m P· i(ilog ram. 

. l :100 ~~~ 1!100 1901 
_\.JltllUI·kningat·. 

15,7 Hi,1 
15,.-, 11,!) 

1.J., i< 14,7 
l 6,5''' ) 
18,~ l 

1/,R l 
17,8 18,1; 
1G,~ 17,x 
17,;; 18,1 
16,s 17,8 
15,:; 17,8 

12,G 
13,0 

ll,n 13,0 
12,1 
ll,s 

4ö!JU 
4127 
3800 

2:):37 
1250 
1055 
~90 

fJ3D 
MO 

200 
400 

200 

1145 
5438 
;)f i:J:I 

13:!1 "') Torpcdkr.\·x~ru·cn lkk 
331i() ;;akU~ för \"lL!"I11gäng 

omkring ' /" LinHna . 
1040 

!löO 
Hl05 
1040 
(j09 

1ö7 
26G 
:wo 
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Portcmdt d mg.-

.Fart i knop. 
Fartyg. 

1 ~Jr:O 1901 

Ollen 1G,:l1 15,81 f/320 G722 

1G,41 li570 Thor 

f\ifml 16,29 lG,.-,-± 71±2 h±7G 

P~il am! er _ .. 

Ulas Uggla ... 

E!,7 

2U,lö 

li771i 

li!JUO 

Orkan . . ...... - 20,55 20,15 15Gli 22i"J0 

Stjema ... .. . 20,~ löD ::i 

Dris ... ... ...... 20,o 20,s,; 1±70 1721) 

Vind .. . .. .... 1G,7-l"' 1088 

Komet. .. ..... - 19,23 1D,s H50 lliOO 

~:r G5 ... .. .... 1G,7D 750 

G7.... .... 15,11 1G,~G öOO 5tl0 

> 69........ 15,96 lO~JU 

» 71.. .. .. .. 15,so 1100 

75 .... . .. .. GOO 

~~:~l 
11 

±7 

57 

40 

liO 

50 

43 

20 

25 

23 

50 

27 

70 

57 

70 

75 

Anni~lrkningar. 1 

''' Eudi\RL ena 
pannan anviLn

des. 

Kolningstäflingat·. 

Jlesnltalen af cle så~om tidlingar uuordnac1e koluing:1mo 
framgtl af följande tabell. 

Pansarbåtarne kolade alllllänbc:t fr[tn 2 prttlllar, torpod-
kry::;sarne från l. 

K1•antitet intagen kol. -1 Kvttntitet kul i tim111e!l. 1 

Tons. Tons. 
1---------~---- - ----- ---

1:!00 ]901 1~!00 l 1901 Fartyg. 

01 /s 

Oden ............... 14D 
Tl10r .. ............. 23il 

Siorcl............... 137 
Psilamlcr .... _ . .. . 
Cia.-; Uggla ..... . 

Ornen .. . .. . .. .. .. 7!J 

142 
144 
135 

(j() 

223 
177 
182 

8G 
101 

21 , 11 

~JO 

W:i 
15tl 

()2 

~Jl 

"' / l 
8 l l "/, l " /v 

51i ,2 5fl,o 51,t -i:l.1 

41,-1 44,s 4.0,~ G1,1 
2±,.-, ·1G,5 4:3,7 113,2 
21,n 2:)1:~ 2G,~J 

JÖ,!I 30,:1 
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stridsskjutning med artilleripjeser. 

Kcda JlStåemlo tabtL nngil'ver resultaten nf de strid::;skjut
ningar, som uneler do ifrågnvnrauclc c:skad.eröfninguruo utl'ör
(1es . Målen bostodo vid båda tilll'illlc:na af pansarbåtssektioner 
i naturlig storlek, dock voro de, som flllviln<les 1\lOl , en ha][ 
meter högre. Furten var l \JOO 7 knop, l \JO l J O knop. 

Afstånclot var båda gfmgorna 2300 -1900 meter. 

g 
" [f.· 

,....; c, 

g i 
"' 

-'-='-----==--=-=-='-=--=--==-=--=-~==---~::.::-=-..:c'-=~--=--==-----==-- --------
Q ! ~ Ql i--' Ql ~ ~~ 1--' 1'.!) Ql f\!) (.TT 1--1 h!) 
~ ~ ~ ~ ~ w ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ w ~ 

-1 v.: 
o o 

,_. 
(f) e;,:; o e;,:; 
c: c :r: o o 

CJ.:l 01 ,p.. 

r:.0~~--~~~ ~fi~'"~--~8 
~ b ~ ~ ~ ~ m ~ 

a. ~ ~ ~ 
ifl'f''f' ·Ti.WQWWo:;:tJ'f.J.O 
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Sammandrag fö1· alla fartygen. 

J\ lltn.l skolt. i\ n tal tr;d'f:tr. l'roc. trä!'fn.r. Titl pr skott. l 
l'jcs. - - - ---- -- ----

l 
] 000 

l 
1901 l~JOO 

l 
lfJUL l~JOO 

l 
l!JOl 1!100 

l 
!!JU L 

l l 
l 

l l l 
l ' 2oJ ]t) 17 ~J ~~ [JO ~ . . r . . , ") -) . 

C !J l. 10,1, .3 m . oJ ,fl R . . 4 m . ~ ~ ~ . 

l~ C Il l . !JO U± ±G 15:2 

l 
50 :~,o 

1 

3:,~ n. l ~5,~ s. 

l 57 nl!JL 
l ö30 l 3~0 138 

l 
:203 .J J ,s j o8.o l 1 ,o ~. l I ,s ;;. 

Torpedskjutningar. 

C nd er HJOO års kuskskaelers öfuingar atskötos 1:37 tor
peder , U!Hl cr do t att motsvarande s iffra. !'ör l ~01 iir i3~\l . Den 
stora skillnaden i aulnl tir beroond o p ~L att denna sonnnar tor
poclbåtarno under hlngn:! tid tillbört eskadern. 

Lotsars användning. 

Cnclor de IJ åda <\rens oslmdoröfningar har lots varit an
vänd ondast on g~mg IJ ntnleru sommaren; båda g[mgenm af 

torpodkryssm o och af alldeles särskilda on;aker. 

·• 
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Undervattensnavige1·ing i Cherbourgs hamn. 

Clzcrbourg, .'11 Juli. 

Att frnnsmtiuncn Liro t ill Yttorligl10t noggranna om atL 
hi11dra l'rii.mmand e ol'Jieorare att kasta en bliek bak ow ' knli s

so ma i hva cl so m rör för~öken ll!OU cl eras flottas skötebarn -
los sonsmarin s - - tir on al lmänt känd sak. Dd var d tl rför 

m e:cl myekot små förhoppnin gar några ofticcrnro från korYotlcn 
8aga on dn g i slutet a[ Juli bos vadsmyndigheterna an l1 öllo 
om tillstånd att få närvara vid clo försök, som dagligen göms 
mod någon af de i Chorbourg stationerade undervatton sbåtamo. 
Högeligen förvånad öfver on sådan naiv begäran svarade vo
clerbömndc, att ondast de franska officerare, som iiro uttagna 
ti ll clc~sa förslik, komrna i boröring mod vidund ren. .\lla ö[riga 
ti ro n l'skurna !'rån tlen del af yurfvot, som spociollt iir afsecld l'ör 

sousmarinoma. Af försiktighet oll or jalonsio clo !lletior tiro ej 
ens do olika bofälha[vame till åtna att bosöka h varandras bätarl 

1\ tt få so något a[ båtamos konstruktion var således oj 

alt tän lm på, men i stället blof m au i t illfälle att åso on del 
l'örsök, som under ou tim mes tid utfördos af undervattensbåten 
l l'ran ~·ai s på yttre delen af rodden innanför don -! ,000 m eter 
l[wga vftgbrytaron, försök, som voro synnerligen intressanta, 
oeb bvilka visalle, att Inwsmännon i själhra vorkot iiro limgt 
komna på den yäg, som leder till frågans slutliga lösning . 

Från vadvet sågs Fran~ais i öfvervattensl äge, (Fig. I) , 
ittl'ölj<l a f några ångslupar för torpedernas hemtagning, mod 
eirka J O knops fart styra ut till on med boj utmärk t ]J lats, 
hvarcst han kla rgjorde sinn tvenne torpeder i de utomborels i 
vattonlinicn befintliga korgtnborna. Vid detta arbete syntes 
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ic;kc miudrc iln åLta personer röra sig pö, det trångn dLi('ket, 
och man fhr viii nnlaga, aU [LL lllin sto nc en nwn var kvnr un
der eLieket lär att passa pi't eldstad och maskin, sillerles cirka 
ni o 111ans bcsilttning, lwil kut ju ilr för vitnande mycket. l\Wj
ligt är ju dock, att vi<l detta spcc;iclla ti llliill c J-lera man Yuru 
omlJord än hvarl SOlll ycrkliglJOton soi]urrnora kommer aLt 
bli.fva fn11ct. 

(l?ig. I.) 
Undervattensbåten Franc;ais 1 ytläge. 

1 fl kro[vct rt( ::;tiUplrtt.. 2 :\I:tnö\·erturnet. ;) lH kiksllll[ ot:h ltH.: krt. 
4 Perioskop för ned re fl ekterande rtf omgihrtm1e föremål. ö L n C(?)riir . 

f) ~cdgi'\ngrtr nte<l luckor. 7 Propeller. 

Sedun allt var klart, uörjarle besiittningon försvinua g·cnom 
<lo troune luckor , som föl'lncc1la föruinu elson mod fartygets inre, 
on pil öf\·orkant af m:.uJövcrtornet snlllt en för och en nklcr 
om det~nmma. f-\5, stilngtles luckorna, och uåtcn lJ i)rjudc sillika 
~1g. Efter 011 lllinut syntes a[ manövertornet endast lm[vcn, 
( Piy. II) , och en 1uinut senare vajade trikolorcma ej bngrc 

- -- ---

(l?ir;. II) 

Halft nedsänkt läge med utkikshufven öfver vattnet. 

ö[ver vattnet, utan dc tviinne rören af cirka 10 cm. dinmeter 
voro allt som numera tillldnnagal' det frukt:msvänla l'örstörcl
sorodskapcts närvaro, (Pir;. III). I sanning en hög::; t egen-

- ;)t;;) -

domlig syn, <ett se en eirka F>!J ton s b:U s1L go(lt so m bortso
pad med man och al H! 

- ----=--
(Pir; III) 

Fullständigt nedsänkt läge med endast rörmynningarne 
öfver vattnet. 

Viil no(lsiinkt satte don i gång mcc1 4- rJ knops Lut, sty
rande mot mftlot, som utgjordes af ett 800 meter l'rån förut
:lilmnda. boj befintligt flöte moJ eu svart väfkula på. E fter !Jyarl 
so m kunde iakttagas J'rfm Baga, yar kurson fnll sUindigt rak, 
och variationorna i djupet mycket obetydliga. Latitm1cn i djup
J'öränrlringarna torde ej lwfva öfverstigit en halE motor. Pft 
:300 meters afstånd frftn målet afsändos torpeden oll or torpe
<loma, och båLen vände på en iögonfallande liten radio samt 
styrde kontrakms tillbaka till utgångspunkten. Efter 60 mc
ters gång på uya kursen tycktes han blifva en smula villrå
<lig, ty farten saktades, och utkikshul'vcn hiij<les öfvor vattnet 
ett ögonblick, hvarpå elen ånyo gick 11od och fortsatte: mod sin 
förra fart till utgångsläget, Inrarest han stoppade och gick upp 
efter att ha tillryggalagt 1,000 meter och mcf1 unrlrtntag ar 
några sekunder varit ll0(1sänkt i cirka 20 minuter. 

Tiden för nedsänkningen var :jn vissorligen i och för sig 
sjiiH ej märklig, men sfc m~·cket mora båtens förmåga att 
unrler så ll'Lng ti<l styra raka kurser. Om Lletta sko<ldc med 
tillh.iälp a[ kompuss eller medelst no<hcflckteraTHlo af mi\lct 
genom cnn röret, vet man ju ej. Dock förefaller det sonare 
Lroligast, s{t mycket mer so m fullständig stilt;io råclrlo. 

O. Unger. 
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Försök med gnisttelegrafering unde1· 

kusteskaderns öfningar. 

Såsom torde v::ua flertnlot af tidskriftens liis::tro bcknut 
voro snmtliga stCirro fartyg, som tillhdrdo innovarnn<le års ku:-:t
cska<l<!l\ försedda me<'! npparatcr fCir gnisttelografi. Beträffamlo 
<lo fiirsök, som med dessa nr·l11nratcr utfördes har höcrsto bohil -

' b 

h::tfvaron ti ll cbel'on för Kongl. sjöförsvarsdepartemonLot afgifvit 
rapport, hvilken, med utcslutamlo al' ingressen , lyder sålunda: 

»Af do inkomna yttran<lena synes framgå, att samtliga 
fartygsehofor anse tologrnJoringssystomots viinle, :iiLmfi\rdt mc<l 
hittills giLngso metoder för a[ståmlssignalcring, obcstriclt . l~tt 

a[ yttran<lona omfattar hufvudsakligen anmärkningnr mot sy
stemet, mon, sonl dessa synns mig dels afgifna utan den jiiLIJ

förclso mod andra metoder, som torde vara nödvämlig för att 
ott rättvisande svar <bra[ måtte Jramgå, dels i nftgra fall rör:.< 
förhållanden, h vilka aJdrig lära i frågakomma eller ens förut
sättas, tonle tletsamma ej bijra tillmittas särskild betydelse. 

Gnisttolegrafcringon synes redan ptt s in nnvarnn<lo sli\m1-
punkt vara betydligt öfverliigson samtliga de motorler l'ör mot1 -
rlolandons ö[vorbringallflo, som hittills sti'Ltt on riJTlig stat·ion 
ti ll hU<ls. Härtill birlmgcr särski lrlt dess nnviimlbarhot un<1er 
alla {iJrhr'J.Uandcn och pft lf1.nga <listanscr. Vid signalering på j 

l 

nära hå ll såväl Yid dager som ock nattetid , dä ·r~jcmdc 7Jus
siqnalcr tillåtas, ton1c omollorti<l i mf1nga [all sfLYiil s ignnlfin g
gor som glöcl lampor bibo!Jftlla sina framskjutna platser inom 
sibo-nal erin!!Oll , mon ]Jå läiiQre tJistanser i t].odm snö reo·n 

C.J ' -' ' • . ' ' ' ......, ' 

skärgård mod mcll::mliggamlc land , i en lång formering , diir 
mellanliggande fartyg skymma f-laggskeppets Hignalor, nattetirl, 

· <1 ft ljussignaler kunna verka röjande m. m. , är gnistte lcgrnJe
ringen icke blott <lon öfvcrlägs1 Ja utan i mänga {all elen enda 

miJjliqa metoden fih" ett meddelandes öfuct·lwingan(le. Sålunda 
m å nämnas, att telegram emottagits å en till sjös varamlo 
torpedkryssare från en vid Arkö, lG' aftägsen pansarbåt, och 
att mccldclnll<lon blifvit utbytta mollan i Arkösund och Oxelö
sund till ankars liggande fartyg. I båda clessa fall har icke 
obetydlig skhrgårcl åtskilt do signalerande fartygen. 

Den längsta distans, å hvilkon ott medclelamlo emottagits 
mollan tvhnno pansarbåtar till sjös, är 2G,;o;' (-Hl km .) och mel
lan en pansarbåt och torperlkryssare l()' (30 km.) . I sistnhmnda 
fall befann sig dock det afsändando fartyget inom skärgården, 
och torde r1et härvid erhållna gynnsamma resultatet få tillskr·ifvas 
on shrskildt känsligt anordnar1 mottagningsappnrat. 

Don verksamma trådhöjdon bar härvid varit 22 i.t 23 m. 
fdr pansarbåtarna och 17 m . för torpedkryssamc. Som emel
lertid ofvan angifna resultat vid en kritisk granskni ng torde 
kunnn synas mineho tillfror1sställanc1c, ett förhållande, som i 
ijl"rigt synes framgå al' det orvan onmämnrln yttmn<1ct, mo<l
<1cln s i bifogade tabell några rcsultnt iiJvon från utlän(1 ska 
marinors l'örsi"lk på rletta område. 



...... 
"" 1\!) ""' •~'- ~ o 
o L-!) :::.. "' o o 

l '!l l\!/ 1\!) 1\!) (JO "'' "" '"' <:,;o <:,;o o• o 

""" 1'.:: ~'.::> 1\!) <:,;:; O• _, e,;; l'!l l 'o!) 01 c 

tJ 
c 
::: 
C J: 

::; 

~ 
g_ 

""" _, 
""" o """ 

():J '~:~ 

"' o 

c;:; ~:n 
Q l c 

:::: 
"' ...; 
g 
oo · 
3 
2. 
? 

g:"'' 
x 3 
!Z~ 

Il ~ 
'\:!""" 

- ------ ---- - ----- ----- -- ---

... l 
-..1 ~ (f) ~ ~.,J:::.. .p.. ~ Å t-.') C;; --1 ~ C,.I.:J -:1 1\:) ~ Ol tV 
-J (.:..:. v• -..1 (::1 o -1 ~ CJJ v ;.t:.. c: ·-v -.1 )--l -:,;n c--.. W ~ 

>-jl"' 
'-; 
ro 
3 

x 
,.... ...,., 
::. ~; .... ::; s ;:.; 

I tabellen angifna jämförbara tal äro beräknade med stöd 
af den hittills erkämla regeln, att distansen varierar mod tråd
höjdens kvadrat eller m<~rl proclukten a[ båda trå<lhöjderna, 
för så yidt skillnaclen härut innan håller s ig inom måttliga 
gränser. 
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Dc apparater, som un<lcr expeditionen nnvändts, kunnn, 
enligt hvnd erfarenheten g i fy j t vid handen, i !lem afseenelen 
förbättras, och tonle efter genomförda förblittringar med bibe

hållna l 'rådh~jdcr å pausarbåtanie en distans af 50-(50 km. 
redan nu kunna emotses. Så länge som dessa fartygs master 
bibehållas i sitt 1mvarnnde ski ck, äro cmellerticl på gnisttele
grrrl'eriugcns nu varande stf'tnrl punk t större distanser knappast att 
l'örvänta. Dft inom utliin<lska mariner smärre kunskaparefar
tyg fiirscs mccl Lety<lancle musthöjder utcslutamlc i telegrafe
ringssyfte (Pclorus-klnssens fartyg, om 213i'> tons, hafva sf'tlunda 
mastanordningar, hvilka meclgirva -HJ m. verksam trådhöjd), 
torde mod skäl hmna ifrfLgnsättas, huruvida det ej vore länJp
ligt att vidtaga sådana åtgiinlcr å våra pansarbåtars och tor
pcdkryssarcs master, att <lessa vid lJehJf kunna iih:as cirka 10 
~\. 12 meter. A nord ni ng ar för dy lika i höjd va rialJla master 
tonle c:j bol1öfva erbjucla stiirre svftrigllcter eller kostnader, ocll 
di'L riggen å mo<lerna stri<ls!'artyg uteslutand e är berättigad ur 
signalcriugssynpunkt, synes det mig som om den viktigaste 
metoden fiiL· meddelanden pft afstånd härviLl bör väga tuugt i 
vågskålen , allra hälst som en dylik föriindring jemväl komrncr 
samtliga öl'riga signaleringsmetoder till goclo. · Inom tyska ma
rinen -läror t. o. m. bli h · i t bos l utadt att införa gnisttelegraf
apparater fl samtliga tmpe<lrlivisionsbåtar och att förse dessa. 
med erl'orderliga mastanonlniugar. 

Ett mlfvisligt villkor tör att systemets värde till fullo skall 
kunna göra sig gällande ti.r, alt den personal, som omhämler
lm[vcr apparatema, itr lJärmcd fullt förtrogen. Yissorligen 
t.onle vid första expetlitioncn, som en ny materiel anvämlos, 
ln·ister härutinnan al<hig uteblil'.va, men, i betraktande af så
vLil den ganska komplicerade och känsliga matericlen som ock 
det hittills tämligen oplöjda område inom elektriciteten, bvar
om l1är gäller, syJH'S mi g siirski lcla såväl teoretiska som prak
ti::;ka kurser för s[wäl bc[äl som manskap syuncrligen önsk
viirda. 

8tark luftelektricitet har pfl. gnisttelegraferingen ett sk~l <l 

ligt inflytande, i det aLt tbra[ lörorsaka<Ic extra tecken lörsvtLm 
2G 
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tolruramm ets nJiäsan<l u. Mod t-Jtö rro i"äl'll igliot ~[tdl i ett tel e
gra;~ls :iänlll a af g i h •<\ n< lo so m omottngan<lo. ton lo t look i do 
!l osta L\11 <lo obehöri ga tecknen kunna flf:-:kiljus. DentJa olii
gonhct fö rof innos a[ npponbar ors<1k i iinnu bögre grad vid 
l\larconis system, !1 ya ros t oohorern iir koppJarl i so rio tm·11an 
luftloclningen och jorden. I prospekt, liimnncle ar J-innan ,\ 11-
cromoino E kktriciUts-Gosell sclwft i B er lin , nnmiirkes såsom on 
Iönlol för s ,·stomot HlalJ~·-Arco closs oberoo!l<lo ni lnl'tokklri 
citoton. l~tt-- elylikt på::Mtemlo faller rotlan p å g r und af gtti:;t
tolograferingssystem ots grulHlprincipor. Vissorligen torde orvan
nämnda ogo t1skap fijrofitlllWi ho::; <Iot tyska sys tonJOt, för så vicH 
J'dgan gitller »den still a mlacl<lni n gen » ollor långsannnare nt
jii.mningar inom el en atm ofil'oriska elektriciteten, mon det torclo 
ligga i öppen clag, a tt elen kraftiga oloktri skn gnista, som na
turen iir i stftncl att framlm ll a, bör hlil\•a l"ömimiJflr jilmväl på 
låno·a di stanser. Si\.lnnda hat\'H <l[lpnm toma vi<l fl ora tillfiillon 
umlor fullkoml igt molnfri !IinJmcl ty<l li gt tillkännagih·it ott al·
lägsot ås kväder, lwilkcL i ett par fall 1:2 t immar sonare g ir :·it 
s io· tillkänna vid hor izon ten . Ehmu det ej l:whiih:or hggn, m-

o > • l 
om Ll ot omöjliga, att genom aVstämning åtminstone fönmus .;:a 
<lessn, km\" tiga duktriska verkning ars ofönlc:hl k tiga in llytan<le, 
tonlo tlook full ställ<li g uol"riolsc: clärifr i'\ll oj nml att emotse . 

E n an11Hn olitgot ti iet, som al lmiittt framh ållits siLviii af 
innoYamn<lo å rs fnrtygschder som ock i rnpporter angåetH lc· 
utländska n1nrinors försök, är svårigheten n,tt Hirhindm inom 
vorksan 1 hotsområ<lot v n ranclo tio n l li ga gnistte logrnJnpparator nU 
n pp;:nnppa u Lb~·tta mc< ldola nclon. Donna o lägen hot ii. r föni se>o 
oj inskriinkL till g ni sllolcgrnJeriugen , ntan ,·idlå <l <' l' i ännu h iigre 
gmcl i.H rig:t system, i tlet :ltt inom clessns verksa111h c: tso mriulu 
siamilor icke bl ott kutlllH ailii.sas ntan sp eciella instrunv·nl 
ll~'l.n jemväl tl e s igualomnclos lägen och rörelser dänid ri.ijns. 
För såv i(1t em ol1 orii<1 nu berörda olägen het nnsos framg<'wgen 
ur som nlH rons försök to r< lo b öm or i n ras , att samtliga stationor 
yoro stitnvh merl samnw vågliingil, oll or, m ed andra onl jukL 
anonlna<lo fi.ir ntuyto ollur uppsna ppan<lo nr gil'na medtlolan
<]en , ol'l 1 <len knappa tiden m ecl[.!:n l· ty,·ärT oj ~indringar l1 iix-
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utinuan till krig::;öfningen, då !Wcl bofiilhn.l'vnrc: hade för afsikt 
~•tt såväl söka höja torpoclkryssarnes master rneLl cirka 10 mo
tor som ock omstiinmm apparaterna. Som förhållandona nu 
voro , hacle <lo f-ientliga telegrammons nteulifvando snarare lJort 
räknas systemet till lasL iin cl ot såsom anmilrkning påpekade 
Wrhållandot. 

Ehuruväl gu istt elcgraforing mc<l ausolut säkerhet för tele
gram mons obol1öriga ::lflii.sando ännu väntar på sin lösning, och 
det nog kan sy nas tvifvobktigt., om donna inom den närmasto 
tiden kan genomföras, står 1lock ut\'oeklingon redan nu p?t elen 
stån1l punkt, att sannolikboten för obehörigt uppsnappande i bög 
gnt<l kan fiirmin skns . FöruLo m auvii.n<1nml e at olika vågläng
der, hvilkot inom närmasto framtiden praktiskt torde kunna 
genomföras, gi fvas älven anclra medel, so m härtill bidraga, och 
i förening med ol"ta onJby tt cl1ifl'er samt i händerna på perso
nor mod crfaren l!ot och l"raDJ för allt ,qodt omdöme länmar 
g nistteleg raJori ng on större siikOL·hot än n ågot annat system för 
s igua ll"iiruinclelse med rörliga stationer. i\lan får emollorticl ej 
förbise, att m od npparatemns fulländning sannolikhoten för att 
mod egna apparnter aflii.sa obehöriga mod(lelawlen jamväl ökas. 
Vill man vinna n ågot miLsto a llticl nå.got riskeras. 

För niirvnramle sy nes don närmasto och v ikti gaste upp
g ifte tt vara aLt p~t önskn<l <listans ås taclkomma on uneler olik
artade furh ållanden siika f'urbindelse. 

Sodan clottn mål vunnits, skall gnisttelegrafer ingssystemet 
icke blott IJlifva a[ största betydelse Iör on s:iöstyrkas ollor ett 
fartygs oporatic)I) OI' i al lmän h et utan kansko i Yissa fa ll på 
ett afgör[Lnclo sätt itworka på våra dif'positionor vi<l ott yän
taclt IredsuroLt och sjöstyrkomas förclolniug vicl operationornas 
gonom föranc.l e sftmt å {u1·bindet,.ernn.,- H)JJII'iittluUlanclc med myn
chyhetcr och (ursva rsanstaltcr till lands. 

Det torde icke kunna förnekas, atL vi räkna y[tra s ignal
stationer s<'tsom on ganska viktig faktor v i<l v issa operationers 
\ttl"öramlo; hu n t vi el a el o äro iigmHl o ntL motsn1ra 1loLta l'örtro
en<Jo tonlo omoll e rLi.J kunua ~tarkt ifrågnsättas. 
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Don hittills erhållna erfarenh oten från såväl d.ra lWnn h 

som do större marin ernas - sii rskilclt Frankrikes och Enu-,_, 

lanlls - cskad eröfningar har ej talat til l si.!.!;na1sta tion emaf' för

deL Ett till S].ÖS varande [artvl!.· har nåQ:on (•·ån o· [lå nära hå ll 
• • • ' <..> M b ' 

erhållit ett m crldclaudc, men utby te motsatta Y~igcn l1ar i de 

f-l esta fall försiggått genom skriftligt moddolmH1 e, öl\-crbriJlgndt 

förm edelst båt. På öppen kust har rotlan i m ftttligt \"ilrler 

jomviil clcnna utväg sYikit. Signalstationemas observationsom

röi le är dessutom mycket bogränsadt, o<.;h m ed don bemanlling, 

so m i krigstid för dem är afsedd, tord e deras m eddelanden 

ofta Llifva oriktiga eller vilseledande. 

Uneler clo engelska cska<1 orijfniugame l"rån l~KI -- J 8~J~J 

gifvcs intet tillfälle, cli't on bofillhafntrc för sjibtyrka från r n 

signalstation erhållit ett sakriktigt moddclanclo. m en yitl fi er

faldiga gånger motsatsen , oe;h »le sonico dc nos scmaphores 

a etc comme tonjours cxc'crnhlo" sitger on kritiker om dc fran

ska manövrern a 18\J7. 

Signalstationcns fömilmsta uppgil'tur itro att uuderhålb 

förbindelserna m ellan egun fartyg och krig,;lodningcn i land 

eller hufvuclst,-rkau, att befordra oe l1 bc!Jöri o·on clelo- ifva från 
.J b b 

egna fartyg imapportcmcle met1dclaudon , sam t att iakttaga od1 

inrapportera allt nJ vikt, so m inom clcras observation;-;områdc 

passentr. 

Med l littills använd materiel måste stationen för att sö ka 

fylla dessa uppgifter Llifva i hög grad utsatt fiir fiirsLöring ar 

fientli ga fartyg, och i clo allra fl esta fall tord e detta efter skerlrl 

upptiiekt ej kunna förhimlrn s. 

Dessa svårigheter bortfalla Yid anvitndniug af gnislte lc

graforing, i hii11<lema på därmed fullt förtrogen personal , och 

d en härigenom i hög grad ökade e ffekten torde fullt beriittiga 

den nya sigualmatcrielcns infödifvanclc med våra signal sta tio 

ner , trots c1c kostnader, som med ett såclant beslut äro för

knippade. 

Kostnarlen för den fasta station en , med t1pparatrum , bo

stall , värmeledning, strömgcncmtor, mn stanorclningar, jordlcd-
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nin g oeh pe rf'o nnl m . m . konliner gifvctYis att ställa sig afse

värdt högre ä n den för det flytande försvaret beräknade, m en 

don insk: ränknin g i do nnvara!Hlo stationc mas antal oeh för 

dem nfsudcl perso nal , SO lll kixigenom utan olägenhet lålor s ig 

göra, tord e giiva full ersättning för anskuftnings- odJ montc

ringskostnaclen - om kring l 0-- 11 ,000 kronor per fast sta-
tion - - __ _ ___ _ ----- - --». 
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