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CARL GUSTAF voN OTTER. 
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Amirmelsetal, 
ll]lpliiH!ll vid fimndct llf" Kong!. Örlogsmannasällskapets högtirlsd::tg de11 J;, 

N <J Ve In her l ~lOU af tjC'nstfiirrllttanrle Rekretornren lmptcnen 

frih erre G. af Ugglas. 

Herr Onlförande! Mine Horrar l 

Alt horh·a hågkomston a[ rk sällskapets ledamöter, hvilka 
under året skattat åt förgängel sen har alltid varit detta säll
skaps secl. På så sätt reses oss alla en ovärderlig minnesstod. 

Den höjer sig visserligen oj mot himmelens fäste, men 
rlun bov:n·as icke förty åt kommande slägten att begrunrla, 
vörda oeh understundom -~ beundra. 

För tidens rastlö~n iiJlan glömmas lätt i morgon r1o graf
var, som gräfvas i dng. 

Af vigt för nutid och framtid är <1ock att ihågkomma 
skalelens oro: >>Ett v ut jag, som aldrig dör, och det är domen 
öfver r1öd man; derl"örc: hvad ädelt är du tänko, hvad rätt du 
göre>>. 

Vi gå alltså att i följ anrle enkla rnnor hugfästn minnot 
a[ C:nrl Gustaf v. Ottcr, Mm1frcd Fii.rst och Jakob l~mil E k-
man. 

± 
Carl Oustaf von Otter. 

På Fim merstad gård i ~W estergötland föddes 1827 den 17 
Augusti Carl Gustaf von Ottcr. Hans föräldrar voro Öfverste
löjtmmton vid armeens flotta Gasten Frol1rik von Ottor, en 

T'iclsk?·ijt 'i S,jöuii.sendet. 22 
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deltagare i vår sista fejd mod grannon i öster, ocl1 Anna Do
rothca Santesson, dotter till on af ·dc båda upphafsmännen och 
ledame af Göta kanals byggande. 

Efter att uneler de tidigare uppväxtåren erhållit under
visning i hemmet, sändes sonen Carl Gustaf emellertid snart 
till den då mycket ansedda Hillska skolan å Barnängen invill 
Stockholm. Derifrån vann ban vid 14 års ålder iuträde vi<l 
Kong!. Krigsakademien å ()ar l borg och utnärn n dos år 1847 , 
e[tcr G års vistelse d01·städcs, till Sekund-löjtnant vid Kongl. 
Maj:ts Flotta. 

Nu följde åtskilliga sjöexpeditioner å svenska flottans far-
tyg, till flcss v . Otter 1852 erhöll anställning i engelsk örlogs
tjenst. Under Brittisk flagg seglade han i mer än tvenne år, 
hvarund er den unge svenske sjöofficeron full af lefnadsmo(1 
och lifslust i fjerran östern deltog i engelsmännens strider till 
lands och sjös mot Birmaner, Kineser och Borneos sjöröfvaro. 

Efter trenne års bortovaro återvändo v. Otter till fäder
neslandet och förde sedermera uneler vintorn 1855- 56 post
jakten Postillanon mollan Sverige och Tyskland. Härunder 
blcf han befordrad till premier-löjtnant. . 

Närmast följand e åren upptogas af omvexlande land- och 
sjökommenderingar. Under tiden från år 18()0 till början al' 
18G7 förde von Ottor dels privata ångfartyget »Carl X », dels 
postångfartygen »Oscar» och »Sofia». 

Hä1~undor insköts dock en sommarexpedition såsom so
konrl å kadettkorvetten »af Chapman». Kaptonlöjtnants~radon 
nåddes 1865 och lägsta regementsofficersgraden redan i början 
af år 18G7, i följd af den omorganisation af flottans personal, 
som vanligen bonämnes flottas delning. 

Åt kommendörkapten v. Ottor anförtroddes skcppsgosso
a[clelnin g, befäl å monitorer samt kon·ctton »Josofin o» på s. k. 
lånoTesa till Wostimli on. År 1R72 lonmade han omollortitl b 

Kong!. flottan för att egna sina krafter åt Lotsvcrkct, hvars 
chef han , efter tre års tj enst såsont clistriktche[ för norra lots
distriktet, blef år 1875. 

v. Ottor återbördados rlock till Flottan, då han 1880 så-
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som rloss målsman int~g plats vid Konungens r i'ulsborcl i don 
Posseska ministären. A denna post qvarsto(l ban i nära 13 år , 
under icke mindre än G statsministrar. Un der donna t id ut
nämndes han ti ll Konter-Amiral och Vice-Amiral Yid J(ongl. 
fiottan och hugnados mod Serafimer-ordons blåa band. 

Efter sitt tillbakaträdande från statsrå(lsembotet lonma<lc 
Friherre v. Otter holt och hi\.ll et det allmännas tjonst och lofd o 
en privatmans tillbakaclragna lif. 

Ett plågsamt organiskt lidande, mot hvilkot hans kraftiga 
vilja och kroppskonstitution redan under mannai\.lclcrn haft att 
uthärda mången svår kamp, tog allt mor öfvorhand . Det vakna 
och lifiiga sjömnnsögat skymdes, hörseln aftog och pl ågorna 
fjottrade elen förut så rörlige mannon vid sj uklägret. Döclen 
kom stilla som on befriare don 2-± li'ebruari 1900, och (l en l 
Mars vigdes ('lon gnm le amiralens stoft till don oviga h vilan, 
i n~lrvaro af don konung, han så länge trogot tjenat, samt 
många yrkeskamrater och vä.11ner. 

Friborre von Ottor efterlenmade maka född Bollman , 
tvenne döttrar och en son. 

Ofvan tecknade ytterlinier af Friherre von Ottors lofna(ls
lopp omsluta en lifsgcming af tvifvclsutan afsevärd botyllelso 
för vi\.rt sjöförsvar och clct donned nära förbundna lotsväsen
det. Detta senare, inom h vilket den afiiclne tidigare nådde till 
inflytande, egnade han ett oförtröttadt, af lifligaste intresse upp
buret arbete. Under hans ledning utvocklncles och förbättra
dos också allt hvacl till lots- och fyrväsendet hörer på ett syn
nerligen erkännansvänlt sätt. SjeH gjorde han å detta om
råde vigtiga uppfinningar , som funnit sin väg äfven til l utlan
det. Lots- och fyrpersonalen orkäuner med tacksamhet dc för
bättrade villkor, han förskaffa<lc den . V crket fick on tidsonlig 
organisation, och von Otter hl of 1888 dess försto gonoralc.lirek
tör, utan att dock någonsin tillträda ombetct. 

Yid bedömandet a[ resultaten af v. Ottors verksamhet 
som chef för r:ljöförsvars-departemcntet måste tagas i botrak
tande dc för försvarets stärkan<l c synnerligen ogynnsamma för
hållanden, som v oro räLland c uneler större delen af elen tid , 
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han bckliLr1<1c stntsrfl<lsem betet. Den försvars vind, h varåt vi u u 
kunna glii.clja oss, ha<lo rlä knnppt styrkan af on laber karring. 
i\lerl njugg hnud beviljades, först efter upprepade oclt enträg
na frmnshlllningar, i smålottor motlel till sjöförsvarets upp
hjelpaml c. Detta oakta<lt bröts vtig för och påbörja<los flot 
program till anskaiTnnclo af f<ir Yåra förhållamlcm himplig bo
fmmon modern fartyg:;matoriol, lwarpt\ nmn alltjemt fortsntt 
och hntrs fullbonlan vi nu mägta skön:ja. Do tre första pan
sarbMamo boyi]jarlos uneler von Ottors statsråcl sti (1. 

H vad personalen och organisationen i allmänhot botrii.ffar, 
gjordes reformer, lwars bety<lelse kansko delvis först senare 
kommit till orkämmnde. A.nföras mä här <lon genomgripan(le 
föräJH1ri.ngcn i bomanningens anskaffnurlo, hvarigonom c1ot mån
gonstiic1cs kraftigt yrkade utbytet af indelt mot värJvad trupp 
påbörjades. 

Hoservhcfälsinstitutionon ntr ett verk af v. Ottor. F lot
tans stab och mil)för>:~varct tick en lastare orgnnisntion. Sjö
boväringens öl' ni ng ar ordnatlos och personalutbil(lll ingen 1 s m 
helhot utvocklmlcs. 

Don bortgångnos hela yttre och inre menniska bar on 
typisk sjömmma.pregel. Han var öppen, tillgänglig och vän· 
fast samt i helsans dagar glad och munter. I-faryet vm hans 
element, och ingenstädes fann !Jan sig så till rätta som Ller. 
De dagar, han tillbringat i.nom relingarna, räknades af honom 
stiidse för lwns lyckligaste, och till dem flögo också ofta huns 
ta n kar och skildringar umler h \'i lan från arbetet vid skriE
bonlet. Ansvaret som Kormngons rådgifvare fann han ofta 
tungt, och oll<last motsträfYigt hade han mottagit detta . U u
t1orordnm1cs bästa låg honom stiidso varmt om hjertat. All a, 
som känt honom, torde instämma i det omdöme, som vid hans 
bår fälldes, att mod honmn bortgick icke blott en oiö ri.äracl 
sjöman utan ock en god monniska, 

Frid ö[vcr lians minne l 
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Manfred Furst. 

.\x 177S intrii(ld o Absa lon Fiirst shson1 e. o. underkirurg 
vid Kongl. 1~m irali tetct i Carlskrona och seelan don dagen har 
flottan ej l1olt saknat lilkaro med detta namn. Absalon ~Furst 

bld fälthikaro och assessor samt deltog å stora flottan 178R, 
178D oeh 17\JO såsom ox.peditionslzirurg på >>Gustaf Uh och var 
morl vitl bå<1o H og land och \\'iborg. Ham; non, Carl Johan 
Fi.irst, Yar öfvorfältläkaro yid iiottnn uJHlor 20 år . Trenne af 
han s ~önor blcfvo äfvon läkare vid flottan, men do två stupa
dJ unga uneler utöfningon af sitt kall, båda i Carlskroua, Mag
nus i koleran 1S:-Ji3, i30 år gammal, Carl, i~2 år, i hjärnfober
epidemien 1:-\ö:\ on mfmrHi innan fa<1rcns död. Den yi1gsto 
sonen ~\Ianfrod hade väl haft tjcnst såsom extra bataljollslii
karo vid f-l ottan, mon ej afslutat sina studior, rlå genom ]mus 
brors och f:'Lrs san1tidiga bortgång det blef stora vakanser i 
flottans läkarekär. 8turlierua fmceraclcs, och blcf han, efter 
att ] l:lfl() hafva tagit sin mc<lioine licentiat-examen och 18ö7 
kirmgi e magif:torn, starligt anställ el vi(l flottn n, i det han efter 
en expedition på sommaren 1857 på korvetton Jnrramns, för
ordna<los först till t. f. bataljonsläkare inti ll höston 18ö8 och 
derefter att tillsvidare bestrida extra bataljonsliikarctjonc;t i 
Carlskronn. J Hi)7 der; 2-1 l\'Iaj förordnados han sköta regc
mentsläkaretjensten och tick den 22 Januari 18()1 konflrnm
tionstull mngt på sam m n tjonst. lian ner ifrån denna tid iifnn 

förste sjukhnsliikaro på flottans ~jukhus. Den lG .Mars lf-\72 
utnämndes han till öfvcrfältläkare vi<l Kougl. fiottan, och bi
behöll denna ohofsplnt~ mod samma titel och rnug till sin död, 
om ock under hnns ti(l cmhetot, som han im1ehade, ilndrnts 
till f:iiltlitknre . l fan harlc allts ~\ Yarit öfverfältliikaro i uäm 
2H å r· , och inn<'haft nktiv tjenst af regemontsoJJieers grad i i)D 

~\r, eller lä11gro än n8gon af siwc samtida. 
Uto m en biträdande läknretjenst på >>Carl XHh somma

ren 1H:-Ji3 och expe(litioncn på >>Jarramas" ilade Fiirst oj haft nå
gon sjökommen<lering. Tian htHle, innan han blcf öfvcrfiiltlälmrc, 
tjenstgjort sin största ti<1 vi<l flottans s~jukf:ms , och var under 
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en lång period don ondo kirurgen vill Jiottan, [ör att ej stiga 
i Uarlskroua, der han utl'ördc nästan alla operationer lJålle på 
!lottans sjukhus och å staelens laz::uctt. H an deltog l RH l i 
komiteu för on1namlc af elen militära helsovöxclcn, då elen 
sysselsatte sig meJ Förslag till ordnande n f Jlottan s sa
niLotsv ii,scnclc, samt 1 Ht-l3 i samma komite, då det rörde utar
bctan<lo af förslag ti ll orgauisation af hygien iska töreskrifter 
för militära sjukhus i fred och fält. B an var modl om af 
S\·onska militärliilmrol:öroningon från dess stiftande och vu r tro
goii doltngaro i dess möten. Såso m statsil ologerad marinläkare 
deltog han i internationolla m e<licinska kongresson i ~loskwa 
ll-im o<.: II bar lJevi stat llm·c skandinaviska natu rforskaromötcn. 

Uppvuxen i ett lii.karche111, der oj blott far och äldre brö· 
<ler voro läkare , uta n der äfvon alla dorns kamrater samlados 
och kände sig hemmastadda , l"lck Manfred ll'tirst rudan UJHlor 
bamaåron grundlagd den kårkänsla och det kollogialn väsen, 
som ban visste ntt b ibehålla till sina sista dngnr. 

Under llO 11ära -W år han varit regemcntsläknrc och öfver
Hiltliikaro var det väl fi\. stipendiater, som kom mit ti ll Carls
krona och ej nu·it gäster i l1 ans h em. Do un ga, oerfama 
läknmo mi.i.rkto snart, att cl o i sin chef oj GIHln st had e <len 
militiiriskt öfverordnndc utan cm läkare af el en gamla goda 
stunnn on, so m kamratlikt gaf råd och "L1tan omstäncligltetor lät 
erfara, att, huru stränga do militära ampråken ocll fonhin
game ä u kund e vara, do rent monskliga hän sy nen alltid måste 
I ör liikaron i u töfningon aJ hans verksam h et vm a do mes t be
stiLmmamle. Derför har llot väl aldrig hiindt, att en läknro
st ipondiat, som lonmat li ottan och Uurlsk ronn , ej i tacksamt 
och kärt minn e bc\'!l.ntt öfvorhiltläkaron och h<tnS välvi lliga, 
li j ortego da Yäson. 

Med ett s<'ulnnt kollegialt kynne so m !<'(trsts var clet na
tml i gt, att lm n s kulle l m f va ett stort i nflytan<1 o på s i n a kam
ruter och af dom skattas högt. Han var on af stiftarue af 
Carlskrona läkrucförening, som nu existerat i omkring 40 år. 
llnn saknades nästan aldrig på dess sammankomster oeh var 
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å tmin stouo uneler dess första decennier don fliti gasto föred ra
gandon inom föreningen. 

Äfvon af >>Sydöstra Sveri ges läkare- och apotckarcföroning >' 
var hftn en af stiftam c, fungerade såsom ordförande under 
flere år och försummacl o ej heller här några möten , om do än 
höJlos i Wexiö ollor Sölyosborg. Exemplet af don ganJlo läka
ron , lwilkens intresse och kamratlighet ej mod åren slappades, 
har od:så yari t af stor betydelse, och alla äro derom cuso, att 
han inom staelens och länets läkarekå r var det sammanhållan
dc olcmontet, glad och vänlig med de äldre, yngst med do 
unga, af11ålle1I af alla. Håsom ch ef för flottans läkarekår var 
kansko det most framträd ande dragot hos honom hans Imma
nitet. 

I yngre dagar had e han und er en kortare tid sttulcrat 
ögonsjukdornar hos don berömde Gr~efe i Berlin och var tidi
gare, liksom hans far före honom, mycket anlitfld såsom ögon
läkare samt fick äfven såso m sjukhusläkare stor använduing 
för dessa sina speciella studi or. Under sin fulla krafts dagar Yar 
Manfred Furst elen af Carlskrona läkare, som hade don mes t 
omfattande husläkarepraktiken i staden; men an! i ta des han 
dessutom mycket vid svårare kirurgiska fall. Det var här den 
ovanligt lätta hanilen och den snabba, praktiska uppfattningen 
ej blott ofta voro räddand e utan äfven, parade m ecl stort del
tagande för den lidaml e patienten, verkade i. högsta grad ]JGl"· 

sonligt lugnande. 
I bans huspraktik kunde pati entema ibland tycka honom 

vara föga intresserad af dc krämpor de skildraclc , men det 
rörde då alltid småting utan någon egentli g betydelse. \'ar 
snkcu allvarlig, ble[ också F i.irst ann orlunda, och hans patien
ter kände sig trygga under don erfnrne läkaren::, uppsigt, och 
bibringades genom bans deltagande medkänsla en förnimmelse 
n f hopp eller åtminstone af tröst. 

Då Nianfred Fl.irst gic k bort, var sorgen och saknaden 
stor; de kände, do många, som till det sista haft honom till 
sin läkare, att cle mistat jcko endast läkaren, som de kansko 
kunde få ersatt mod en yngre, kraftigare, men också vän nen, 



som alclrig lmucto or:oitttas . F' lottan miste vill hans bortgång 
en pligttrogen embetsman. 

Manhed F "Lirst fö cld es i Uarlskrona, til liJrn gte här u tom 
studieticl en hela sitt lif, och här JiGk han också l1ö. 8åson1 
70-årig voro vid hans cJöd de li csto <.tf hans jemnåriga r edan 
gångna ur tiden, men de mång;a yngre , som kände honom, 
skola g ifva honom det ofterm älo, att han var en sällsynt frid-
sä/t ocb vänsäll man. C. M . P. 

Jakob Emil Ekman 

föcldes den 0 Februari 1815 i Göteborg, der l1 an ock i samma 
måmvl, ~6 år senare, efter on kort sjukelom fick sluta sina 
dagar. Son till Med. Doktor Johan J nkob Ekm an och Sa ra 
l\Iinton, af hvillm fadern redan var c1öd tro månmlor före E k
mans födelse, u p p fostrados han a [ modern j e m te el en n as man 
i andra giftet, ryske generalkonsuln i Göteborg Comivl Fredrik 
Lang, på det kärloksful laste och bästa sätt. 

8i n fi.inlta umlorvisning m·l!öll Ekman uti en privatskola, 
cler, bland andra spdtklämre, E kman omtalar läraren i frnnska, 
on f. d . soldat vid regementet Hoyal Hm\dois, som vi"il kunclc 
tala sprilkct, mon aldrig visade minsta prof på att kunna läsa. 

Den ticlen au siigs en ynglig tidigt, redan vid l L a 1 ::l års 
ålclor, böra bestämma sin lol' nadsba un. E knmn valc1o sjömans
yrket, ,n ud vet ll\'arför», säger ll::m sjeH, »t,\' ej lanns i sliig
tmt uågon föregångm-c i detta <tfscouclo. 

Förutom en ntpreglacl håg för sjöli[vct, som så lätt knu 
väekas i en sjös tad, torde man kunna autagn., att sliigtskapcn 
moc1 Amin1l Baltzar v. l'laten, hvilkon var gilt nw11 E kmans 
taster och ofta besökte Göteborg , kan hal"v:t hart något in 
fiytanclo på clctta beslut. 

Han tillri'tclclt:s att först göra on sjörosa tnetl [J<tlll1elsfar
tyg, od1 1Ki30 vi1l lU års ålder gick E kman till sjös med brig
gen "l\faria 8ophia >> , destineracl t ill N e 11·~ro r-k: . Resn n var be
svärlig, i det den tog i anspråk oj minc'lre än 31/ 2 måuad, der
at: l t/ 2 månad i Nor<ls.jön. På hali:n, vägen bur jade \'ntten · 
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l"örrådet tryta, ;;å att den dagliga ransonen måste in skränkas till 
en butelj por man, att dricka och koka. F rån Newyork togs 
!"rakt till H a111hmg, cl er koleran vid ankomsten hade brutit ut. 
o) Marin 8oph iaS>> bcsätlning blcf ej heller förs konad från sjuk
domen, i det st~rrnmmJen angreps dcraf', lade sig i E kmans 
koj , delvi s bogagmH1c hans sängkläd er och clog cler. EL: man 
begagnade fortlarande bå<lo koj och kläder och hade intet mon 
domf. 

Dcs:-:a vcder viirdiglloter försvagade ingalunda E kmans håg 
för ;;ji!man sy rkot, IJVarl"ör han l ~i32 hcgnf sig i väg till Uarls
kron:t, för att der aliägga sjuofficorsexamon, som ock af E k
ma n togs i i\ pr il J 8:33, h varorter han den 27 Augusti snmmrr 
ftr Yicl 18 års åld er orböll sin första officersfullmakt. Bland de 
officerare, som uncJ ervisacle Ekman , var äfven J . F . E hren starn, 
sedermera s_jömi ni stor, som menniska och lärare synnerligen 
framstående, oeh har dolln<::s in fiyta ndc på E kmans utveckling 
utan tvitvel var it a f stor betydelse . 

Ji'ö ljaml o år i April finna Yi honom på hans fö rsta cxpe
llit iu Jt med kromu1s fartyg . Det var m ed kurvetten >>Jarramas» 
l.::arlottcxvcclition i Östersjön. 

Simli c en ung man den tiden anses hafva fått verklig 
::;ji.inmn nautbilclniug krä[~les bärför att balva seglat unller han
ilol::ilhlgg. 

Ekman hegat" sig oGk med brigge n >>Svea>> från Göte
borg ut på ou s{t~lan tur, som varalle l l/ 2 år, hvarmHler Ame
rika, Portugal, E ngland oc!J Danmark besöktes. Efter att året, 
som h> l j de på hans återkomst från kofferditjensten, hafva tjenst
gjort på stationen, blef: honom stugan här hemma för trång, och 
han erhöll Kongl. permission att ingå i engelsk örlogst:jenst 
sumt aFreste lR;n till England, der han genast sasom >>Mate>> 
ble[ kommonderaLl å II. B M. S. >>Bombrakc>> med destina
tion till 1\feclelhafvet, hYilket fartyg året clerpå utbyttes mot 
>> Vangual"lh tillhörande ;-) ir Hob . 8topfords ftotta . På ännu 
tvenne Englands flotta tillhörande fart)'g tjenstgjorcle E kman 
s:t::iOill lieutnanL innau han 183\.l på våron lemnacle den ut-
11\nds!m krigstjenston och Mcniilll1e till foster:jorden, der han 
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18-W blef befordrad till ,, Lioutnauts rang och d istinction , och 
placerades på Göteborgs station. I den engelska tjonsten hade 
hnn gjort sig särdeles omtyckt. Så lyder ett af do brof han 
fick från chefen å Vanguard: 

»I wisb my foeblo pen could moro fnlly express lJOw 
much I adrnirc your conr1uet during tbc time you sor·vod on 
board the Vanguard but you must takc the will for the dced 
and beliovc me etc. » 

18-U-18-!2 tillbragtes under tjcnstgöring vid (-lottan, clcls 
såsom Stationsbefälhafvarens adjutant, <lcls olllbord i skärgårds
fartyg, förlagda i Bob usltins skärgård. 

Tjenstgöringon i Göteborg blef dock icke långvarig, i <1et 
Ekmans duglighet och i utländsk marin förvärl'vadc insigtcr 
togos i användning af kommandoexpeditionen, der lian seda n 
fl ck siu tj eus tgöring under återstoden at elen tid han f[ varstod 
i tjenst, 13 år såsom ad jutant och 4 år såsom chef för expe
diti onen, likväl mod de a[brott, som sjökommom1eri ngar och baus 
doltagande i danska kriget .184\J förorsakade. 

Så öfverförde Ekman lB-!4 H. K. H. hertigen at Louc], .. 
tcnburg från Grisslobamn t.ill 1-\Jand und er svåra isförhållan
den, så att båtarne stundom måste framförns öfver isen och 
såväl officerare som manskap 11ngo vistas nästan lika mycket 
i som öfver vattnet. 

Sanuna år utgick Ekmau mod fregatten »Josephine » på 
en nära 11 månadors expedition under bel'äl af J(om.-kaptc
nen C. II. Ulner till Maroceanska kusten och Modolhafvet, 
samt tjenstgjorde derunder såsom chefens adjutant vill don 
underhandling med kojsaren af Marooco, som var ehofon an
förtrodd. 

l 846 tjenstgjonle Ekman som adjutant hos OE'knr1orchefen 
Kontre-Amiral C. Nordonskjöld och blcf samma år beordrad 
att åtfölja H. M. Konung Oscar I under högst densammos re
sor i Sverige och Norge, hvilkon kommondering förnyades föl
jande år. 

1849 inträdde Ekman efter erbållon kong!. perm ission i 
dansk örlogstjenst, och deltog dor såsom kommenderad officer 
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å fragalten , Nymphon » i blockad a[ 8\rinomi..in<lo samt en del 
af prouc;s iska kusten intill Colborg, hvarunder flora priser gjor
<1es. Då yapenstillostånd för året afslöts i Augusti lenmade 
Ekman elen danska tjoosten för att reclan följande Soptomber 
doltaga i en 10 månad ors oxpoc1 ition mod korvetton »Najaden » 
ti ll Amerika och Wostilllli on. 

· På ångfartyget »G-yll'o » som 1862 vnr ställd_ till Il. K. H. 
Kronprinsens r1isposition, fimw vi Ekman som kommenderad 
offlcer. Samma år blcf han utnänmd till »Kaptenlioutnant. » 

lGftor att uJHlor do två följande åren ej hafva varit sjö
komm enderad, · utsågs Ekmnn i Februari ltlt>-l till fiaggadjutant 
i <1on kombinerade svensk-norska eskader, som med Contre
Amiral S. M. Krusenstj orna som högste bofälbafvaro och nu
vanmdo Konungen som flaggkapton sammandrogs för on tid 
al' 4 månader. Hedan följande år tjenstgör ban såsom sekond 
å korvetten »Lagerbjolke" på on 10 månar1ers expedition till 
l\loclclhafvot. 

Beordra<l att iitrölja II. Kojs. H. l)rius Napoleon under 
donnos resor i tkorigc såväl kanalvägen från Göteborg till 
Stockbolm sotn oml.Jor<l å Eranska ängEartyget »la Heine Hor
tenso » från hufvud sta<l on till Uarlskrona, tick Ekman afl.Jryta 
<lon permission, han orbhllit på l år för egna nngelägonhote rs 
skötande, och l.Jlef samtil1igt beEordrad till kapton i Kougl. Maj:ts 
Hotla. 

Ehuru 1867 kqmmondorad som chef för kornmantlooxpe
rlitionen, finna vi honont l H: .. >\1 åter ute på en l O månadors lång
rosa till 1\ledelbal'vct, donna gång som chef å ,Najaden ». 

Donna expedition var bestämd att ställa mer än vanliga 
kraf ptt bofäl!Jafvarons råt1 ighot och urskiljning. På resan 
söd erut erhöll bau nomligan i London en enträgen och bråd
skande uppmaning af svensk-norske Generalkonsuln i Tanger, 
Solim Ehronhoff, att skynllsammast ditkomma för att rädda 
konsulatet och öfrige clor vistande skandinaver från öhorhän
gallClo fara. Politiska förvecklingar hade uppstått mollan Spa
nien och Marocco, kabylorna hade gjort uppror och inträngt i 
staden, !Jvarigeuom samtliga der bosatta europeors !if och 
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egendom i högsta grac1 ho tades. Någon t id att inbomta order 
från Sverige fanns ej, rnen Ekman tvekaclu oj att ögonblick li
gen börsamma kallelsen, afseglrt till ·Tanger och örverfön1e do 

hotade lamismännen i säkerhot till Oibmltar. Han hade i:iJYen 

tillfälle att lemna skydd ltt aJHlra l1lakters dcrvanmdc repre
sentanter. För dessa pft egot ansvar förei.ngna åtgärder fick 

Eklllan fiorc crkämmnclcn; så skrifvcr rlåvaranrlo utrikcsn)iJli

stern ex. Manderström i en handskrifvelse till Ekman blnm1 

annat, att ban >>efterkommit Kongl. Maj:ts h iiga afsigter på ett 
sätt, som rättfän'ligat de förhoppningar Kong!. Maj:t byggt på 
kaptenens urskiljning och omtänksalllhct>>. 

Efter hemkomsten till Sverige uppkommo planer till för
ändrad verksamhet. Brodern, konsul Oskar 11~kman, crbjiirl ho

nom att vid bans sida egna sig åt uffärslifvct, i l1 vilket h n n 
redan under sin ett-åriga tjcnstlcdighet arbetat på försök; men 
då ej kunn11t besluta sig för att lcnmn flottan. N u bel"~ums 
ban rner villig härför, och tonle dutta llelvis l!ufva l)crott på, 
att Eklllan icke var någon vän ~tf <le vägar, man ville slå in 
på vis a vis Hottans utveckling. Hans kusin och vän Baltzar 
von Pluten lmdc redan år 1860 som sjöminister framlagt plan 

till flottans delning i »skärgårclsm·tilleri>' och "stora Jlottan >>. 

Denna plan blof visserligen icke då gcnornföl'd, men Eknwll, 

som på det bögsta ogil lad e denna uppfnttni1~g af f-lottans upp· 
gitt, förutsåg, att den likväl inom kort skullu konm1a att göra 
sig gällande, och detta gjorde honom sanpolilet miwlrc obcnä

geu att draga sig tillbaka fråll sjövapnct, än hvacl annars hnde 

varit fallet. Att detta steg dock för honom var påkostande, 
kan ingen botvifla, som kände den varma kärlek ha11 under 
hela sii.t · lif egnat sjölifvet, fiottan och kamratkre,tscn. llnns 
farhågor angående flottans delning besannades, men Gck han 
äfven tillfredsställelsen bevittna återgången till de åHigter, som 
han för sin del ansett vara dc enda rigtiga. 

Den 1-t Maj Hl61 erhöll Ekman bcgärdt al'skcc1 och blcf 
samtidigt utnämd till Kommendörkapten . Han yar r:lå 4o7 år 

gammal samt hade en tjensteticl som oHicm af näm 2D år. 

Af det ofvan relaterade kunna vi förstå, att Ekman var 
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en på alla tjc:nstens områden mycket nnväml och dugande 
man, 11\·ilket Eongl. Örlogsmannasällsknpct ock har vitsordat 
genom att 18ö() invälja tJOnom till sin arbetande ledamot; syn
barligen ti]] förlust för (len tjcnst han egnat sin ungdom, lem

mtdc litn1 vapnet i sin krafts dagar, för att nn dor den lrwga 
återstoden a[ sitt lif ~ i38 hr ~ på annat håll fortsätta ett 

gagnerikt och yrrksamt lif . 

Vi finna honom nu såsom en aJ dc yorkställande <lirck

törcrnn i Aktiebolaget D. C:aruegic & C:o, p l igttrogcn o c.: h salll
vetsgrann, utveckla samma duglighot ocb energi, som han 

förut cg:mt sjövapnct. Det blef honom ock förunuadt, att vid 
slutet af sin långa lefnmbbana kunna med tillfredsställelse 

blicka tillbaka äfvcn på (lotta andra skede demf. 

Haus duglighet togs dessutom i anspråk på mångl'aldiga 
andra håll, så var lwn ordförnnde i styrelsen för Göteborgs 

Navigationsskola samt medlem af flere bolngs styrelser. Ännu 
mer cgnacle han dock krafter och tid åt filantropiska företag·, 

bland hvilka mf1 nitmuas Barnsjukhuset, Praktiska hushålls
skolan för ffiekor m. fl. 

Ar 1878 utsågs Ekman till ledamot i elen kongl. komit(\ 

som fick i npp<lrng att utarbeta förslug till lörän<'lringar i kon
sulatväsendet 1HS3 satt han som lc(lamot i komitcn fö r kom 

merskollegio indragning eller ombildning. 

Yttre utmiirkcl setcckcn tillföll honom rikligen; så var 
Ekman kommendör af Vnsa-c)]'(lens l:a klass oc:h ri<l<lare af 

många utlämlska ord nar samt rick 1808 vid firandet a[ 50-
års-minnet at clet första Slcsvig-I-Io lsteinska kriget elen siill

synta utmärkelsen att bli[va Danncbrogsman. 

Gift· 1861 mc<l Sopbio Ulrika Johanna Kurck: hacle han 

n1ed henne 3 söner och en dotter samt 17 barnbarn. [ hela 
(lcnna fan1iljckrcts var den gamle, rörlig, gla<'l och yorksam 
till det sista, deu förste, som kallades ur ticlcn . 

Samtida funno i honom en bcgåfvad, vänsäll och älsk
värd kamrat. Långt el'ter det ban lenmat vapnet göJvos bevis 

!"ör <lut in tresse, lmn fortrarande hyste för nottans bestånd och 
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förkofran. Tjenstaktig mot alla, hög som låg, alltid benägen 
att ställa sina egna förtj enster i skuggan var J akob E mil Ek
man en heder för den grad h&n innehade och spred förtroende 
och ära öfvor den titel han bar. 
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Arsberättelse 
i skeppsbyggeri och Maskinväsende inom 

Kongl. O~logsmannasällskapet år 1900'''). 

Af de uti å rsb erättelsen för l H!:JH omtalade fjorton ny

byggnad("r för svenska flottan , nemligan tro pansarbåtar, fyra 

torpodkryssare, sex torporlbåtar och ett öfuingsskopp, äro samt

liga nu fullbord ade m ed undantag af on pansarbåt (» Dristig

heten »). 
>> Dristi gheten » sjösattes don 30 sistlidne April och torde 

kunna levereras um1or loppet af nästkommande Maj månad. 

Dessutom äro under byggnad 3 pansarfartyg, tills vidare 

uonämmla A, B och C; två för sta klass torpedbåtar A och B 

samt två andra klass torpedbåtar med nummer 70 och 81. 

Från loveransturerna torde följ and e U]Jpgifter intressera , Profturs

hvarvi<l är att märka, <l et r esultaten frå n pansarbåten »Niord >> 1csultat. 

i det närmasto ä [ von gälla fö r systerfartyget » 'l'hoP; dem från 

torpedkryssaren >> Jacob Bagge >) likaled os för >>Claos Horn», från 

>> l'silander» för »Clas Uggla >> och [rån torpedbåten >> Blixt >> för 

>> J\lotool'», >> Stj erna >> , »Orkan », »Bris » och »Vind». 

"' ) Af marinin gc niör T. Engs tröm . 
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Niorels prof- Denna ogde rum utnniör Ving·a i Göteborgs skärgård den 
t ur för leve- 27 Januari 1Hrl0 uw1er ganska hårdt viider ·och, då allt arbo-

mn s. ta<lo tillfredsställande, kunde lc.: \· oransen mod dagen afslutas. 
Fartygets mede1(1jnpgåo nd o var +,s:; motor. 
Und er 4 timnHll'S pro[ utan blä'!tor blof i medeltal {mg

trycket ll,o1 kg. per (j\".-em. , maskin::;lagon ' lltl, ~! por minut, 
indikerade hästkrafter 37())3 och farten 1:\o:n knop. 

Vid J timme odt l K minuten: foreering bl of ångtry<:kct 
11 ,12 kg. , blästertryeket lf>,n mm. vattenpolnrohöjd , maskin 
slagen 120,r,s por minut, in(1ikcrnd o kbtkraftor 5077 oelt far
ton 1 (i,oB2 knop. 

Kolåtgången visa<lc sig \'id natmligt d mg vara 0,7G kg. 
por timme och indikerad liästkmft ;vtmt Yi!1 forcering J ,o1,; kg. 

Jacob Bagges Då dessa båda torpo<1kryssnre, i hvad å ngp<mnotyp bo-
och Psilan- träffar, skilja sig från hvuram1ra demti att »Jacob Bagge >> som 
d e rs prof- bekant har 4 lokomotivpannor oeh »P::;i}nndcr» H vattenrörsp:m-

turer. 1 nor a[ Yarrow's typ, ha f vu proftursresultaten varit med särs öl d t 
intresse motsedda; de äro för jotllförclscs sknll satnmansti:Uldn 
i Uilj<UH1e tnboll, clor äfvon furtygens något olika längd, lllw1 (1 
och r1 oplncemont återfinnas. 

~ .Jarob-~ PHi l an~ 
paggc. der. 

Längd i \·at1enliniC'n ........ .... ............. .. ...... meter 
f:itörstft bredd på Hpant .... .. .... .. .. . .... ...... .. 
Deplacemen t ........ ... . .. ... ..... : . ................. . ton 
Djupgående för .............................. . ........ meter 

D:o akLcr ........................ . .. .. 
J\ngtryck.... .. ..................... kg. per <JY.-CIIl. 
131ästor i förliga eldrummet 

D: o i mellersta 
D: o i akterliga 

llllrt. 

MaHkinslag ..................................... per minnt 
lndikcmd hästk raft ... ... .... ....... ... ... . 
Fart .. .................. .... .. .. .............. .. . .. . .. . knop 
Kol:i.t g:\Jlll per timme Ol' li inrlik. häHtkraft... k:J;. 

G7,cll l 70,H 

tl,22 l 
G70 
2,138 

2,70 

]ii 

232 
am:; 
l!'J,o 

O,sc. 

tl,:10 

GH 

14,40 
3f> 
3i"> 

JO 
2(j(J 

4775 
20,, 

1 ,1!7 
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'L'aek y mo rörpannor, har sh l oll es ou rätt 1Jety<11 igt större 
fnrt .kunnat uppnås. 

f-lom det torde ntra Sä ll skapets le!1amötor beknnt, !tnr Prc,fvcn llll'd 

»Biixl» mod (> syste rbåtar h nmlcra tyå Yattenrörspnnnor. Hli xt . 
Då torpodbfttons djupgåen(1e vm, för o,g,; och akter 2,o~;. 

motor samt (1eplaccment 77 ton s, uppnåc1<1cs vid forc erin g pit 
uppmlitt •li::;t~ms un<1er ett ång-tryck af 1-1-,s kg. per c1v.-cm. 
mor1 on bläster af .J.;) i l'örliga oeh i')] mm . i nkLcr1iga rl\l
rnnnn ot, -ett slagantal per minnt af :\7:-J och r n in d ikomcl häst
kralt af J 2ö5. 

li'artOil h1of 2~,r.+5 knop. 
J'å "Bris» l 1m bland do sox torpodbåtarnc, högsta fmt 

uppn åtts , nemligan 2-J.,u, knop som medeltal af ~u löpning ona 
vägrn mc<l 2-l-,ss knop och on den an<1ra med 23,2s knop . 

Då rl jupgåcmlot på "Blixt» deremot var, för 1 ,tco och 
akter 2,1 !JO mOt8l' S:llllt UeplaOOtnentot !J-J. tons , bl Of VO mOtsya
I'aD(i Q sifTror 1-l-2 kg. ångtryck, 30--ll mm. bläster; maskin
slag 35ö och indikerad hästkraft 1217. 

Farton nedgick till 2l,ots kuop som me<loltal under tYå 
timmars prof. 

Utan blästors användande kan on far t af om kring J K 
knop crl d\.lln s nw\1 båda 1\.ngpannorn<t pfwldn(1c, oeh 1-l-,,; knop 
mod on panJl<l. 

1Ivuc1 kolåtgången bcträfl'ar, visade don sig ntc<l full t 
rnstaL1t fartyg vara nodansb"londc !'ör olika farter och <1oronwt 
svnranr1 o kraftutveckling. 

Fart i 
knop. 

lO,o2 

11,"" 

l '~ ''" 
JS,Jc, 
2J ,OJ 

Indikera• l 
hil:,;tkmft. 

70 
124 

7Gtl 
1217 

'l 'idsk·rift i Sjöviisendct. 

l 
Kg. kol pe r l Antal p{L-

. timme och ehl11<le ång-
md. hiistkral't pannor. 

l 3,oo l 2 
1,38 l 
l ,Il 
1 ,os 
l.,(jo 



.r(l.rmt ll :tH n('h 

1\T ;tj:ulen . 

ili\0 -

l )en 

Y~iglängrl 

horäknrrd , 

ekonomifd<a i'arLeu, r1. v. s. den fnrt, h vnrmcd stör"!.n 
kn,n med g if\·et kolCiirri'tt1 tillryggnliiggns, blir, härnf 
omkring 10 knop, då nödig konigcrin g gjorls i 

kol l\.to'i'm <ren 
b b 

till ~2 kg. ), 
tt <"t.e l< la< le. 

yjiJ ol\·nn ang iftta liigsta l'art. (minfikning från :) 
alltkttstutHI L\' :1 å ngp:lll ttnr i stiil ld l"iit· l'n yoro 

!-)o m (iflting.-;skeppl'L ».larnunas >> , byggdL al· sLft. l, i iw gjmt 
sin 1'\irsia expoditiotl, li gge r nilm till ilands nn jeml'ö reb e mod 
tktl n f trii. på jCI'nspant byggda » ~ajar1on » ; båda i'HrLygc tJ ii ro 
j11 för öl'rigt i deL :tlldJ·a niin11 asL0 lik:t si\ vill t.ill skt•pps
l'orm som rigg. 

\Tid nnstii llda kriingning,.;l'iirsök Yiiiadc det sig, att ».l:tr
ranta!'», l'iir att enti\. c;alllltta stal•ili tut, kmakturil-lt)r:td :il· on Jllt: · 

tat ·utd.erltiijc1 p[t. l ,:; ll!der, som »Najad en >>, end :tHt heltii l'du :->-+ 
tons balln,.;t mot »NajadettH » H() totls, bc.•roL'tllle på :1tt dt>L lwl afi 
Lyugdpunkt kommet· liig re pi't. fiti't l::; krol'vet, iitt p:'\. ril'L niirliJ.L' I
"l'\'is lika tunga al' hland:ulL byggtmdssätt. 

Till löljd hiind· böt· »JmT:tllJHfl » med nm hoLle11 , tmts 
>> N:t,indenfi >> koppm <l< ' UIJdcna Llt· uHkropp, hlil\•a Ull iiLy[\'nn· 
seglare, l1Yilkd od;: tt\ltlt•r so tllll l:t.r L' ll vis:tl sig \' :t ra fallet. 

!~ ! l!) {u·s rib<l :lg nmdog :),i'JOO,OtJU kronor till l'uliltordatt 
de nr ny krig:-J:trt,\'g:-illlttLl•riL'I, 1 :~.~00,00() kronor, dem r G, :371i />0tJ 
l'ii r :tt' HlOO, till tre nya pans:uhåtar; ciclt t ill försätl:ntdo i fullt 
tidsenligt sk iek ni' pnnsarhM:u·ne »!-)\·e:T », »<l(it:t » ne \t , 'J'!Jul e » 
-+,!l:W,UOO kron or, ll\'nraJ ~/)00,000 !'ör ~'\r 1 !100. 

Innevarande år an\·isa<ks ftterstodon ni' nt1 slag0t till do 
tre nya pansnrbålam cs ny bygg tJ:ttl och lill r1 e Lre ii.l<lrcs om
hygg twd , snmt heY iljnd t•s cL1. anslng n!' (jliO ,IHHl kronor, <1 craf 
100,000 kron ur !'ör i1r 1 !l() l, till l'iirii.tJ<1ritJg :li' :h1m kl pnns1!r
hftliintc• >> ThnnlO tJ •• odt »'l'irfing· >> . 

Hill -

Låtom oss nu öl'vergå til l eu korUaLta<l boskrifnit1g på 
de svenska ör logsfm·tyg, lwilkns byggna<l pågår - » Dri sLig
hetc·n » nm1antngon sftsom heliandiad i senasto årsberii.Ltelse. 

Vår iUtotHie ]Ja!JS:trb:\t, 
dc, B, vid Lindltolnt l' tl ut:lt 
11 iskn n 1rkstad i } bdtn ii. 

i\, hygges \·id Finn boda, vhr n i on- P:wsrtrb[ttar· 

ulr lionr1o C, a[ [\ockum s meka- nc A, B 
och {:. 

LovcmnsLidcn ska ll e1 tligt kOJtLrak ton \':Jr<l för de Lrc fnr
Lygc11: tl en ·12lkcombcr l!10l fiir .\och l~ samt rc<lnn den ;) 
N ov en1 ber sann n a a r !'ti r ( ~ -

.l.<'urlyge tl :-:kola hyggas ar still och blifva :--17,:. meter lå nga 
i \·atLenlinien, l i\o~" llJCtt' t' l> reda på p:m::;ar oclt t> , n ~., muter 
d_jtt[tgåo JJ(Ie ph riH köl, dh deplacementet l>lir :3li:->0 Lotlc: . 

]<~n jeml'iirc l,.,e Jttc:<1 » lhistigheLmP lir gjo t·<1 i l'ö ljall(l e 
laboll : 

Dristig- l:\' B neh 
h cien. c. 

Liingd iifi 'L'I' a ll l .... .... . .. .. .......................... J n der 89o:. l BD,n 
D:o i ,·ailcnlilliL•n ........... .. ................... . HÖ,HO 87,r.o 

Slörsta ilretltl på pa. n ~ ;tr 14,770 15,022 

1\ledeldjupgi'u·ndl' ...... .. . .. . 4 ,921) fl,o2:-; 

Dt•phteen> e n1. ........ . .. . .. . .. -- .... . ..... . ...•... ...... l ttll\~ i\-[:'10 :\liGO 
J.ndikcratl häfitkra!'l . tm1. drn.g ................... .. r, wo r):,oo 
l>jupg:lendP vid pm[lnl ............ ... ...... . .. ...... Ilieler 4,, ,. 4.oo 
M~>t.Nvarrtndc fart .................. .. ..... . ........... . knup 11),,, l ii,,, l 

Till svängningsförtnåga 11 :0 l'örbättranllo blir akte r,; karpol 
ä nnu mera bortskuret ii n ph ,, ])risLighotcn », nch pnnsarbi'tLnrnc 
l'i\. halan sro<l cr. 

{hre däckeL Rkall ut.anl'ör kn sc mnLtcn lJCk liirlns nt o<l trii. , 
som mot hrii.nnl;:lrh eL hlii'Yit imprcgn eradt. 

f-ltridsmärsen lll Cll beR ty ckning !JortJalJcr, och farLygsskrof
vcm skola föt· oclt akter prydas ntel1 !'örgyll tla omamont. 

Maskiuoriot besLi\r ni' två ståend e trippel-expansionsma
skin er samt B stycken åt ig(1:tntwr ar Yanow's typ. 



.lngtryck, cylindorllimcnsioner och stipulerad kolåtgång 
äro tlesamma som på >>Dristigheten », men eldytan har ökats 
till 1400 qvaclratmetor från 1320. 

'l'otala Yigten af allt propellermaskineri mocl yatton får 
icke öfverstign -±30 tons, (L\ molsvarande sifha rör närmast Wrc
gåoucJo pausarbåla r v mi t -±50 tons. 

Kolförrådet blir o111kring 370 tons. 
BostyckJJingon sk n Il utgöras af 2 stycken 21 cm. kanonor 

i !war sitt rörliga pansartom, det ena [ör-, det n1Hll'a akterut, 
(i stycken 15 cm. knuonor, likaledes i hvar sitt rörliga pansar
torn, l O stycken 67 mm. k n nonor lJå öfvoriJyo·o·nrHl och br.\ro·-t .... on .. ;:, 

gor, samt slutligen 2 stycken 37 mm. kanonor som håtbestyck-
ni11g; samtliga kanonor äro snnbbskjutaU<le. 

Härtill komma två slyeken -±5 cm. fasta undcrvattons
si<lotuber för torpedors utskjutning. 

Bepn,nsriugon af c i btdollot består af ett kring vattonli n i on 
anbrngt bälte, hvnrs höjd ökats till 1,78 motor mot närmast 
l'öregi\.cnde pansarbåturs 1, .~ ~ meter; tjockleken tlercmot har, 
tack vare förbättralic metoder vid pansarplåt-tillYerkniiig lam
nat, utan motståndskraJtons försvagande, minskas till 175 mm . 

(rörut 200 mm.) på 100 mm. teakbaclming . 
De rörliga tornen för 21 cm. kanonor l'i\. on pansartjock

lok på oldfronton af J 90 mm. och på baksidnn af 1-1-0; fasta: 
tornen m 100 mm. tjockt pansar. 

Motsvara n de siffror för 1(J cm. torn blifva 12ö mm. p c\ 
ddfroutcn, GO mm. på baksiclan och 100 mm. pi't rasta tornen. 

Pansanboket blir -±8 mm. och manövertornet 173 mn1. 
Kru]Jp i Essen tillvorkar pansarplåten för eitndoll, 21 cm. 

båcle rörliga och fasta torn samt 15 cm . rörliga torn och ma
növertomen, hYarcmot Bofors har bcstiillning på 15 cm. fasta torn. 

TorpcdbåL<w· Första klass torpoclbåtnr A ocl1 B äro till byggnatl vid 
nc A och l\. Carlokrona örlogsvarf anbdallda. 

1 hu[vudsak lika <l e sex senast der byggda torpcdbåtarne 

(»Blixt» m. fl), förete c1o clock fl er e ski ljakti gheter, likasom dc 
ej heller sins emellan bli[va systerbåtnr. 

Skcppsformcn är till omkring 3/J. af fartygens längel rri\.n 
förstäfvcn räknadt alldeles lika m e<l »Blixt », men akterskoppen 
äro föränllrade: hvnlfven hafva försvunnit, aktorskarpen äro 
hortskurna och rodren balanserade; på A <jvar,.,tår tillsvi<lm·c 
bygel11 uneler propellern, men på H iir don sam ma borttagen. 

Furtygens längd ö[vor allt är 3!) meter, dems skirsta brodel 
på spant -t,s meter och cljupgåen<lct m ecl bygd 2,,K oc h utan 

så<lnn 2,o2 meter. 
Deplacementet n10<1 j(j tons kol om bon l hl i r ~lO tons. 
l\1ed 5 tons kol skola toq>e<lhi\.tarue göm 2a knop. 
Maskineriet blir i allo lika i:>Otn på " Blixt». 
Torpoc1ld\.ten A [år en fast stflftub och on rörlig på akter 

däck, B deremot två rörlign, l1varaf den ena på fördäck mollan 
l'örstä[ och styrtom, do11 andra på akterdäck; snwtliga tuber 
äro fiir 38 cm. torpc<lor. 

Hvarllera tcirpellb1lt.on bestycka" dessutom me<l ~ slyeken 
37 mm. snabbskjutande k;~nOIIOl'. 

Sednn anlmd l' ör le\'Cl'H llS n f t lessa 2:d ra klass torporl b å- Turp<:<l!JiiLar

tar infonlmts [rån inl1emska verkstäder, utan att kunne1 anta- n(' N:ri 8 7~) 
gas, har bestämts, att rartygen skola byggas vid Slockholms oclt s1. 
örlognvarf. 

Till boskrifningen på dem i sonasto årsberättelse hm :jaf'; 
ej att görrt annat tillägg, Lin atL ångpannan blir af Ynrrow's 
typ, absolut lika tlcn ona ar »Blixts» ångpannor. 

Som bekant anYisnde 1898 års riksdag modol ti ll ändring Andriug ar 
al tro stycken 3:djc klas::; pansarbåtar. 3:djc k~a~" 

l~ .... d . b t o t. b fi ]" b t l . tb t pansarbatar. . 1 oran rmgen os ar u ·1 e 1nt 1gn es yc.;;:mngcns u y e 
mot Cil snabbskjutande 12 cn1. kanon, uppstiilld i det fasta 
tor11ct, llvars kanonport förstorats så, att en sirl.origt11ing af 40 
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grnder åt hvanlcra ltttlkt kw1 [J.;;tmlkonllnus, oeh 2 styd:en fJ7 
mm. kano!wr p{t brygga1t, bv;trlörutom elektrisk belysniug an

bringas. 
Arbotcm1 å pansa rbhton »;-;iilvo>> p<1gå, hvareftor »F'o lkc » 

(mo11 kanonen aktot·-öl\io l·) oeh '' llildur» skola ti lldras. 

Ombyggnad Biirj:tn iir gjonl 111ed p:tltsarilft.toll , (lötlL>> detJ l s i t~t lidu o 

af ~vem, ( ;iita .Juli \·id Uarlskn!ll:t ii rl ogsv;~rl', oeh sk: dl arbetet vara fiirdint 
och '1'\,,!le. o ,.., pa 11 måi t<lller ellc1· <kn l .ltmi l \lOJ. 

.\ ndri11gen hcst[n lml.nHbakligen uti 1lct bctilltliga mi ill e
rids utb.\'te lllOt SlliiJibc;kjubuHic pjescr ar dcl\'is :t1111Uil J.::aJi'lJO r, 
l1vilka uppstiilin:o olika oclt till stöne utstrii ck ning p;msm,.;k y,l
(l<ts, likasolll ;lllllntlllitiunstilll'örscln, uli bnrtbJgan<lc nr farty
get:-; ö l'vm·,·;!l;letu.;lorpcdtub('l' snn Jt llti Lriiinre<ln i1 1gum; n::;ättau 
do 111 ml lltill(lre hi'ii11 11 barl matl'rial. Der.i untte lulbtiindi.~us 

e ld "Jitc·k llinr.;·";tnonlnin.~:t rl l O um!Jonl, ocl1 iil're ( liteket höjes fiirut 
tlj)J> Lill I'L•li1tgc1t :0 ~1, ait dc fidlhara L'riid.::;hl tg,.; lm:korua f'ii r
S\'lllll:t. 

Jle11 II,Y:t lwt'tycktlitlgell ocl1 hcl': tll:-il'ingell c;ka ll ],lii'nt J 

stycke :21 t:ll l. kai lUl l uti ri_'il'iigL pan sa rtun 1 om ]\lO 111111. 
tjut;kkk pi\ uldl'ronil'lt o<.;il JA() llllll. pil lmksid:m, ttppstiilldt 
p:1, dt ra:-;t t.l!l'l1 lli l'd l \10 111111. J!HII:-:ar illl)\'Ucrdl i i'it:l't\'<>cls 

, •' hb ... ~ 

riir"ket'l'· \'i daru 7 c;ty d;-en FJ Gill. kalwller i hv;ll' silL slui1 1a 
lorn llll'll u;, llllil pam:ar på uldl'rontelt ocll ,-)() 111111. pä oak
>:il lHJI olv:lll[J[l fasta al l tlltl111ition.~lntlliiUUl' tn c'l 100 mm. tjockt 
pum:ar, ,;lräukamle f-:ig lllUl lun tro:ot~diiek ot:l l iil' t·e diid:; 011 

kanon i fnrtyguts llledelli11ie akter nclt tn' pit llvardura ~idu11 . 

Hilrtil l kollJIIHI l l styd;-cn ,-)7 lllltl. kaJIOIIL'l' p:1 iil'vurh.vggll:Hls
dii.d:: m·ll ]JI·.vggnr. 

P:til::>Urplätun ti!Jye rkas af Clt:~rlcs (';tmmd & ( 'om[l. i 
MlJeHield Ol'h skall blil'va s . k. >>kruppud armout'» l'ör ri.irliga 
och [asla :21 cm . tornet och frontplåtame till lö cm . rörliga 
tomen S<'tmt restun homogent nickelstål 

Tro;;F:<liickct:-; triiuekliidna<l borttages neh ersättes me<l 

knrknmlta; iifre dii<.;kcls LriL[lhlllkor bortLagas !ik:~siL, ltvarcl'le r sli'tl
tliid::, som en<bst llehis förci';Ul!I R, illL'iggus till däekuts hela nt

c;triickning, me'l dL1bhelt sitdant innanför kasolllaUun, der kork
uwtta skall anbringas, unclL'l' 1let att ditekots Wr- ocll ;i\der

iitH1ar tricibeklärlas som tiiru t. 
All tdgamuring och nlln. illrodltinw;:-:koLt af trä p:1 tros:-:

<lii.ck hortt.agas ouh cr:-;iU.tm: genolll sU'dpl:\t; slaggåll,:..O:>:kolLen 

rcir:-n·illlla, lll'lt fartygel l' icr siduve ttlik r . 

lkn röru;<l;lgna l'ii rii.ndri11gl'll ()1\ll'ntta l· uthvtu nf Ill1 l1c - Fi'>riiud riug:tf 

liiJtli,c;<l två c;tyekun "_!.{ en1. kai!OIIl'l' och tv:\ >3ly::ken kul:-i[ll'll- Tltonl<·m m;], 
" . Tirfiu o·. 

tur liJ()L :2 :-:nal>bskjlltande l '2 t:lll. kaiiOllUI' i deL ursprnngl1ga " 
Loml't, f-:0 111 llyUm: för-Cil'n'r oelt lönws nw<l rund\'l'icl iiingsan
()]'(lnill.~<LI' fiir ulekLricitd ellur lwndkral't, sn111t l" :-:tyd:Uil snahl>
;-;kjutando k:!llOi lL' l' af -1-1 llllll. kalil1ur ph ,)J'Jwnliin » och [17 

11JI11. ph ,,'J' irlillg >> , app:-:t:il lrla :-:c_:.: prL det tillko11111a i.i l'vurbygg

n~Hisdiiekl'L och hi\. [' ii konlnmndoln·.vggnii. 
!'h p:ttls:tnlili:k, lwnn:l omlJygg1nvl en ligt yarnktigaru kuil 

;-;tmkiiom:mctn<l ingår uLi fö riltl <lriiJgun, :-:kall mmdigen uppl'ö
nt:-: ett diicksl1u:-:, ln·ms tak, hurdvarts utsLriil'kt uch tlo r livi 
lande pil ,Jiil:ksstöttor, ll ildar dL öl'vcrhygg11adsdiid: clil'r U! t ku

hrvgga 
l'tt kubryggans l'iirkant uppsLiilles det gamla styrtul'llul [ih 

c11 paii :Orad rmlcll llillgf-:Ll'llllllll<l ""h 1'[1 uldt'rkailLcn en GO 1:111. 
,.;tril,lkac;tnn); nl\·anph st~'rtornct:' tak ll]'pbyggu,; Ull komnwJHiu
brygga mo,l ytterligare L'll tiU t'lll. :::trålka:;tmu, fredsratt odt 

oh'all niinmda hå k:tJlOIIUl'. 
lf<trt.Yg<'t skall tlerjc111LC r(irse:-; nwd ångstyri iii'itttning och 

elektrisk drii'L Wr ankarspLdcL ·c;an 1t litr imu olektri:::k belysJliiJg. 

l'å grund af Kong!. Mnj:ts l~dnllningslmfvawlcs i Göto
lJorgs och [3uhus hin framstiillni ng om anskaffande ar ett ar
mc~mdt fart~'g till hovakningötjonst ph Sveriges vcstkust för 

FörHbg till 

ftl'lliCiaL]t 

f:utyg. 
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åsiaclkomrnarHlo n[ ordnin g och skydd vid fiskets bodrifvan<lo 

m. m. , l1 ar ett förslag till sådant fartyg un<lcr å ret uppgj orts. 

Det skulle konstmoras för i~:;Lrytning, bogsering och borg

n i ng, me<l on län gd öfver allt a[ -W nJ otor, on brodd på spant 

af 7,;, motor och ett djupgående akter af :3,,G och för 2,u JJJ O

Lor; <leplaccmontot skulle Llifva 205 tons. 

J\[o<l ;->00 in l1 ikenH1o hilstkmftor ä r farten Lerlik nad ulifva 
] 2'/~ knop 

Bc~:;tyd.;:ningon utgöres nf tvi't st.n.:ko n :-> 7 mm. snabbskju

i~nll1o kanonor l"l!r-nt och en rosorvkan on nf snm ma kaliher 
aktl'r-ut. 

Bc,.;iiHningsli staH upptugor J kapten som clH.J, :2 löjtnaJJ · 

i.l.'r ocl1 1 liikarc sam t ;);) man 1lll rlcrbofi.i l och m~JJJ S kap. 

Kos t.nallCJl uoräknns till i32U,OOO kroJlOr fi..i!· l"arLygcts an

~ ka1fall<l e, oeh pe r i\r Liil R, 7ii0 kronor för dcso; und erh åll oe!J 
1,:200 kroJJOl' för ut- oe;h nh-ustn ing. 

,\ i.t lJ i'tlla fartyget i tjons t kostar sintligan per månad Ull

der l\fa rs- NoYL'mbcr :1,2i3i""> kronor och under Dccember- Fe

hrumi, d [1, e<ji!aflöningam o l1c riiknats fc)nlnbblado, li,li03 kr<mor. 

I\oJ 1gl JJJ ~t rinl"örvaltJ tinguns fnunstii.lltltJ Jg om u Lg· il"tel"l!a 

llJJdcr l"cmtc: lntl"vudtitcln Wr {Jr J \l()2 t ill nybyggt w <l ur samt 

iinllringar af iildro fartyg upptager t ill: 

1\lliw<l af J ~i -mil linncrc<anslngct f\!r hr 1 ~!1\l ... ... J ,i~i):\000 kr. 

e1 1 tmpl·< ll itLtsl"iin;törnro .. .... ...... ...... .. . ... .. .. .... . ..... . ... 1.,:2 1 ::!,000 >> 

l'! J n~· l :sta k lus::; pnusarbåt, deraf hii.lrten i" (! r hr 

1 \lO:d ..... .............. .. .......... .... ..... ... ......... .. . ....... ..... G li::!li,OOO » 

ett ballongl"art~·g ... ... ...... ....... ... .... . .. ..... ... .. ..... . ..... JHI,UOO ~> 
iiJHlring al" >>T hon1on " oeh .>>'l'irf-iiJ g>>, utlifver tm;-

anslnget. ..... ... ·- -... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... :Z~O,OOO » 

och ändring a[ 5 styckoJJ stång-torpcduåta r 1UI)lUO >> 

Efter Yidröt·nntle af de ,-igt ign::~lo Li lldr~tge l se r inom \' å r 

!lotta piL skcppsu~·ggc ri ets oc l1 nwskin viiscm1eLs områden öfnr-

3il7 

gå ,-j n n till on anty(lan om samma ii.m non inom Norges san.Jt 

u tland cts mora be ty< Ja u dc nwnu er. 

Norge. 

]) 0 nya Jl orska pansarskeppen , li kl1et lll l'Ll , I-lnra ld 

J laarfngrc» och >> 'l'm dcnskjohh l>ostiill<la hos E:ii r W. G. Arm

stmng \\'llit\rorth & CoJJl[J . 1 Nc\rea:-tlc, 11ota »Norge >> oe!.J 

>> Eids\\'old >> . 
>>N orge » sji!sattl's den ;)] J\lars oe l1 , ] •~ idswvld >> <kn l -1-

.l Lllt i i hr. 

De äro i vissa afsecnd un olika ,;i nu J"öregån~aro; skiljnk

tigl ,ctcrna framtriida YiLl följantle samtJJanstiUlning: 

llarald. Jf~r~r- ~ ~oro·c Ot:h Eitls-
f:lgrc IJl".l ) l or- '"'wold. 

dcnskJold. 

NlörsUt lm.'drl ..... . .. ... . .... .... . ... Jllell'r 1~,~ 

l"lopl :tt"l'llll'llt.. . . .. ... ... ... .. . ... . .. ... tons l iH!I\l 

A ngpru 1m•ty p . . .. . .. .. . . . .. . ..... ... ..... .. . ..... 

1 

l"y lintl r i Hk 

Ii t<t. l~ tn 1. 

.\rtill t" ri :t f Jnt•dclk:tlil>l'r m. 111 ... •.. .. .. . . \ (~ > _<h nntl. 

(, ' d7 > 

Uitrtdelkt.s p:utHarljul"klt •k 111 111 • .... . .... f 175 llpplil l 
~ JOO nt"d til l 

N lag :t l" pan:-;ar . . ... . . . . .. . J l arn•y:-;c r:tll 

Ii Rl<ii rm :tr 
C)\\. ~ 

' j 
kan n1 1L'I' 

15,-1 
BHIIO 

Y:LITO\V
1

H 

(j ,.; (. lf> (" lll. 

ö 7G 
(j ' 47 

Krupp 

l{ 
'1 torn med 
127 mm. 

2 skärmar 

l al lt öfrigt tiro do 1\- m pansar,;keppeu lmtnlllsnkli gen 

lika . 

L' ni] (q· uy•ro·1md ii ro J\· m stl"eke11 1 : ~ta Idas,; torpo<luåLur: 
• ,:-.n , v 

»Ln ks», >>8 ihh, >> f-in.eb oeh »Skrei >> ; två stycken :!:dra lda:-s 

>>iha~ '' oeh ,>J'" jcek>> sa mt ett stycke Ö:<ljo klass: >> Myg>> . 

Norge o~;h 

Eid:-<wold. 

N~-a torped
båtar. 



Ny hrgg nad »
aii~bg . 

l•~nligt a[ ~iir;;kild kolllit0 uppg_jrmlt Hindag ::-:k ull e kom 

JYHLJI<l c nyl>yggiiail sanslap; uppg:'i t ill omk ring UOO,OOO kronor , 

lwaraf 250,000 t ill l"m'tsiittanrlo al" ml.wtuna på orvall näiilllda 

torpedbåtar och [tto rstodun till l> itbii r"Jand o ar on aviso-åncra rc 
. n ' 

för i!Vi lkon totala kostiiH ill'I I beräknas till 1,::270,000 kronor. 

England. 

l •~ng l n nd ::; krig::-:i"<utyg Uli'l ur 1>-''g_gJmd l"iir JJiLryarando iiro: 
f. 8/rr.r;.~·krpp: 

;-\ aJ: typ »C'U. J!O pliS >> , 
(j , » »l•'o t"JJJidahle » Ot'IJ 
(i ,, )) DtllW<ll l ;) . 

II. f Ja n.,· lirkryssare: 

(i a 1· i. y p " C: re~s_p, 

-+ » ,, Jhnku " ll('li 

-l- ,, , »Kent '' · 

Il l. Piir8la !.:i ass kr!Jssa re: 

1 ar typ >> l>inde iii " (»Spmtiatt• ,,) _ 
l V. AudnL k!nss kry.,·su.rc: 

l aJ typ »If el"ll!O.~ » (,,Il y a~; i Il l! J'' ). 
'V. 'l'redje klass kr_IJ·'·sa re: 

l a l· t.v u Peluru::; » (»l'an dor<J >> ) 

Dcrj eirl te hygga s (j kan onhillar, 21 LurpcdlJiUsl"iirsli)mru 

oeh 2 torpudbåta r, furnLon1 1 kong!. yac!t l. 

c;enom senaste i'trs lwriittdse blel" jag i t illl"ii llu att iiJ!.i)r 

Siil lskn pet framllfl.lla det kara k tori stiska af t_,.]l\'riw "C'nnopttS », 

>> F'orniidable >> och » Crct~~y » ovh \"ii i .i rld liiljunt1o som lwsti 

gast :,; kildra de I1 ya typm·na »Dt utua ll», ,, ])rake » oelt ,, Kei JL ». 

lfndc r löpallile linansår l ~lUO- l!lUl ::;kola påbö rj a:,; 2 

slagskepp, l5 pnnsarkr-ys:mre, l andra klass kry s::->are, -± kaiHm
båtar och 2 torpel.lbåtnr. 

:2:J,o 
o d 1 

- :3:1~) -

Lii:tgd,·n n1 e liaJJ Jll'I"jJOJHiiklanw bl ir 12:l.:Io, stiJrstH bredd enTyp 

()\'h djnp_L;i'tu iH iet l-1, 1 Ill dl.T D<q>i<It·e lll UIJ Lut 1-1-,000 Lom; 

!"m-Len l ~l knop 1 ><-J. s tinlllmrs proftur nH•d 1 :;,,000 indike-

r:Hle li iistkrul"tl.'r under s . k. natiil"i igt drug, d.\' . s. un<kr l1ögst 

1:1 rnillilll cter ::; bliis tnLryek 2-+ styekeu 1\elk\·i l!t.:s i\.ngpaiJ IJUr 

m od J"()rvilt"nmre; koll"iirråd p}t u [>pgi l" n a dju pghuJHle \JOO tons , 

oc\1 ::;k() la IJUsmii tl I".)'llllll:t 2,000 tons. 

lkstyekni iiL;: 4- styekt.•n ::;o c11 1. i IJarlwlt-tom, l ::2 stycken 

li""> um. i smi'tto l"ll , 12 sLyeken 7ti Ill iiJ. u,·h (j sl.Yd.:c n -1-7 ll111J. 

knnoiwr 1-'Hmt. -+ LJill it> rntltcn stuiJcr. 
l'an:-;ar: biilte 17S-102, t\·ii,r:-;kcpp:wii.gg~l r al· pnn::-:ar 27\l 

--2:->-1-, lJ:t rhctt-tnr JI :27\l Ol'!J Sili<Uom l ;)::2 llliJJiJiletOr. 

!>en mest ntinii.rkan•le för » Dnncall »-klat:son blir den l" i.i r 

dl. paiJ!-<:tr-l"arl.Yg hiiga [ark-Il sn mt ,·id:Jl"C, nLl pansarbii ltot i 

\ attcu liiliuil skall i aflar;rrnde t_ jol'k lek l"orlsill.t.a:-; iii l\ la lill ram

lllCil , rl:\ l'urliåJl ;JI I\ld, p<l. dc senast pitl>ur_iade ei 1gelska pawmr

l"artygen va ri t, at.t s l~ up p:-;:::idan l"ri\.n ),äJtcts J:(jrkant till !"ör

stiifn'n ph bonlliigg!liiigens utsi(b hckbtlts I nod f>O mn1. t joeka 

ni ekcl!-<ti'tlp li"t tnr, ti ll samn 1:t djup ~.wll I:U:jd som bililet ell er 

c i t ad c· ilet. 

DlllH":~Jl. 

T ill komplulll' rillg ar n :"t.gra i Sl'rtHI'tC i\. rsbc riLLtobe lon! - Typ Drake. 

Itad c uppgifter out (knna d i\. t.md:t:::t i t•ro_jckL bdinlliga J"a r

t._vg:-;kla:-<.~: 

Lii11gd mc>ll;m [>L'rpeHdiklal"ll l', bredd och djnpg[l.<.:I ld O 

blil\"<t rcspuktiYo 1:->2.1 , ~1,7 oeli 7," 1110t1•r ocl 1 lloplat·CJJil'Itlet 

l-l- , 100 tons. 
l•'arieil under s tilllutars [Jroltu r ska ll blil"va ~;3 knop 

med ;;{),0()() indikerade· !J ii.!-<t krnl"tc•r ocl1 12:->0 ton:-; kol ondJord 

saml Lnt till :-:_ jös i gudt viLtler 21 knop; ~-S styckull .13ell e:vil

k,.; å ngpannor Akola insättut:, od1 kolboxaru os I" \'ml1 beräkn as 

fUr 2:-J{)O tons. 
2 slyekon 2:\,:J cm, J (i ::;t.yekcn 1:-> cn i., l-l- styekon 7(i 

m il l. oc h 3 sty~;kon -n u 11 n. kanonor t; am t 2 nndervattons

torp('d t lllJcr skola l"önts. 



Ty p Kent. 

Tnrpcrlhilt::;
fiir~ti>nt rc. 

Vipor. 
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Pausar i Lälto och torn l 50 mm. tjockt och lläckon 
102- :)1 lnlll. 

Do fyra kryssur na ar d onna typ Llifva t:3+,t n1 der långa 

och :2(),, motor bro(l:L mo1l ett <l uplaco m ont af \l SOU tons ocl1 

skola bostyckas mo< l u. stycken l;) cm. sn:t1Jbskjutan<1o kano

ner, af hvilb lO uppställas i k·ascmatt och 2 i ett torn [ör-ut 

och ~ i ett akter-ut. Du få vi(laro (i stycken 7(i mm. kano

n or midskepps p å hufyu<Jdfick och :2 för oeh :2 akter pö. öfm 

d äck; slutli ge n ;) stychu +7 mm. kanonor och 2 un<len·attcn s

torpedtuber. 

Pansartjockl ok på h ii.ltet i Yationlinien blir 1()5 mm. pi'c 

fasta och rörliga tornon sam t på kase matten 102 mn1. 

Farton skall hlifva 23 knop nndor 8 timmars proftur med 

22,000 hiistkrafter, och ritknas iihen IItLr på 21 knops sjögå

onde fmt i godt väder. 

MoJ 7 ,:, motors mcdoldjnpgåendc är frihonl et 6,& meter 
midskepps. 

Besättningsstyrkan bli1· o mkring fiOl) JJJan . 

Trettio knop ii.r den nuilign kontraktsrarten ph E nglauds 

UJH[er dc senaste ft ron l>ostiillda torpo<lbåtsförcJtörare, ool1 d onna 

fart uppHås vanligtvis med några tiOJHlodelan; öh·or::dzntt. 

Af Jo 4 i s ista årsber~i.ttelseu OlllJ lämJHia fartyg a[ <le tt<J 

slag m c<l ännu högre fart bafva at »A lb<l(ross>> och >>Arub » 

ont i)2 knop don för::;tnänmda fnll gjort kontraktets fordringar 

och levererat::;; " Expres::; » om 33 knop undergått on lång sorio 

försök , utan att iinnu kunnat uppnå f n !la kontraktdarton ; och 

slutligen » \'ip<::r» s.iösat ts O(' h J'nlll>ordnt::i för p itgåend e prof. 

Som torde vara bekant är » \'ipen namnet på dou af 

engelska an1iralitetct hos Parson's lVIm·ino Skam Turbina Comp. 
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i N evveastlo beställda torped båtsförstöraron , d or ftngtmbi n s

principen för krigs f'mt,,·gs fram d ri f vande mod sär skil<lt l1ög 

fart skall uud erkast<1s u ttömmamlo försök. 

IIi Lintills vnnna resultat tyckas uti oh a d et alldra bästa. 

Fartyget är Ö-1- m eter långt, (i , l meter brcdt mucl i~,!' m o

ters malladt <ljup , och ha1· ott d ephtcc nJ ont af :350 tons på J ,G 

m et ors <1j u pgåenclo. 

l\Jaskinoriot bostAr al' 2 co!llpoundmaskin or , så uppställda, 

att livanl om li ögtryckstmbinon dr i[,·or on propell ornxcl oc; li 

livanlcm Jögtryckstmbi n on liknlc<los en axol, således inall es 4 

axlar med 2 propollmr p å !J ntrjo, su mm a H propellrar. 

Arbetan<le ph samma a.xlar, ncm ligen <1e inre i rnrtygot, 

so m lågtrycksturhi noma, rinnas extra omkastningsturbiner fi.ir 

backning, hvan-i'l li:J,,; knops fart uppnås. 

r\ ngpannoma äro + stycken al' Yarrow ',; konstruktion m od 

J 3~1-1 f] vadmtmotor cJ e kl~- t~t och 2:\,; q v .-moten; rostyta; t11l väJHlt 

blästertryck har yarit 75 mm. vattenpolarohö:jrl, och J l ,000 

hästkrnftcr hafva ut\'ccklnts. 

i\faskineriuts vigt ställ er sig ph fö ljnmlo sätt : 

\'icrt i cl<lrullltnCII, m c<l vatten ............. ........... ...... 10:28:-JO kg. 
b 

, i maskinrummet med hj elpn1askinur och vat-

ten i koll<lonsorn ...... ...... .. ............. .. .. ............. 53150 » 

l'ropellrar, axlar m. m... . .. . .......... .... ... . ............ .. ....... 7Si)0 >\ 

8umma kilogram J (););360 

ell er sty ft (i( indikora<l o hästkml'tor per ton maskinvigt. 

\ ' id profturen <len ..J. sistl idne iiJaj nppnå<l<lcs i).J. 2s knop 

som nioddtal a f sex löpningar på uppm iLtt lli sta JJ S. 'J'ngos 

nJCtl eHalet af do båi1a bitsta löpnin g<Jrwt hvanlont viigen , er

hå ll es 0-l,J:,, umlor det att som mo<lo!lmt på :3 tim1nnrs gå11g 

erhölls i3H,aö kn op. 

Doplacomontot va r llå 370 tons , lmu·a[ (j() ton s last; ä ng; 

trycket voxla J e mollan ll ,~; och 12,:1 kg. per qv ·en1 och slag

aJ;talot por mi1mt steg till 1050. 
flögsta hitintills orlllt.llna f art uppgifvos vara 3fJ,:, knop 



Il c111·i J\'. 

och on unel er gång mec1 1letma l'art tagen fotografi v1sar bog
vågor och kölvnttonsrågor af nnga bctyllcmh ct. 

Frankrike. 

Slagskoppot al· 2:r1ra klass >> Il e mi l\ ' », sjösatt don 2:~ 
Augu sti l H!l\1 i Cill'rhomg, tillhör 011 m ä rklig ny lyp , som, on1 
don visar sig mots\·ara, kanske väl djerlva, l'tirviiJJtJJingar ph ett 
gotlt sji>l'artyg, tros hl il'\·<l t' iireb il ll l'iir en hol seri e knm mnJHi u 
t'nrtyg. 

Dess sknpnw l nidor-ut !lC:h bordnuts iir en monitors, m on 
t'n1·-ut ett l'mt.\·gs med högt fribord . Ifrån bogen r iLkn a1lt I'Olj cr 
sii. lundn iJI'vorvatt.ellskrop]H' Il f'kml\· e1s fornt tills t'Jt breeld :11' 

hortåt l+ m eter iir nppn i\dd, cb\ sidorna , uppsti gande l'ri\.11 pa 11 -

sn rdäek, blilva \'U rtikala Ot: h , pamllula tn cd J'art.ygot.s morlol 
plnn, sträeka sig bort mot akLm tornet; pi\. detta siitt uppstår 
bu !'!lv~uts om öh·erh,vgg1taden oclt ol' tc·r hela partic:t aktur um 
nii.mmla torn ett dii.ck, so m Cttd af't li gger O,,, nt cLn öfvt•r vnt
tun_ytaJJ. 

(HvorhyggnndeJt aftclger i brelid t'rån .lut uii.rnw sL ol\·a11 
pansanliLekl't bel iL!!: nu !JatLeridiiek lltdCm· hela ifl iW!lUtl t'iir lH.·h <_.) . ;:-, 

akter med Lmdan(<lg af !klen mid t l'ör kase1natten, p ft det att 
dcJtnas !'yra kallUI1l'l' f'kola kunna skjuta rnkt för - oc l1 ukter
Zil\·cr. 

lt'a rt.vgets dcpl<tc·em<•nl blir \HIOU ton~, dess li i. Jlgd _10~ , 0 , 
bredd 22,~ och sLör.~ta djupgftewle 7 meLcr. 

!lle1n.c:ontorhö.illen wlr och 1ill oelt med w'\.goL C>i\·crsLi
gor eld höga talet ;~ , :. m eter. 

E Lt pansnrl>ii.l te nllld t ltola · ntlt.cnlin icll liar 2SO t ill J 80 
millimeter~ tjuddck. He la l'artygss iclan för-öl'vor m ullan pan 
sar- oeh lmt.teridäckcn, likasom kascmattoJl ii.r kläd!lmod llHJl -
' ' snr, livars tjoekl ek \·ex l ar mellan l J i'> oeh 8+ mm. Fasta tor-
ll OilB pansur iLr 2-!.U mm. O('h (l o r ZJ rligas 300 mm .; däck eL 80 
- - 50 mm. , I1Yarj eml.e iH\'l'll ett a11tlra pa nsardii.ck n i' kupig 
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l'u rn 1 och ;~2 mm. tjocklok linn es, o<:li strileker sig m' tl ti ll si do
pallsarets lll1 !l erkanL. 

Bestyckningen busti'tr n[ ~ i:dyc:kcn 27, 1 cm., 7 slyckc11 
1 B,:1 em. och 12 st.\'lJcen -+7 mm. kanoner. J\lmlelkaliboms lm
noner n ro nt>pstäl ld a fyra st.veken i ka sematte n, on i h vank ra 
liiil'llet, Ld. på d e~s tnk och den l'jun<lo i uLt sh rsk ildt tol'll 
il iig ru upp ii.n don akt.nt 27 ,1 <'lll. kat\uncll S to l'll O<:lt mc<l sk,juL
I'i i.l t aktur-öh·cr. 

T re nl<'tsk ill CI', d rih·a nde ltvnr si n prnpoll or, samt V<ltton-
röt·~1mnllOI ' al typ i': ida usi'l' skula lcmna 1201 )\) indikcnt~lo hiisL
kr;li.tcr o('h gi l\n L11'tvgl'L <' Il ltn sliglwt al· 17 kn op . 

Tyskland. 

l11novanmdu ftr ktllllllle r ntL i 1yska llo ttans lti,.;loria IJl il'v:t 
ett bemärkelsoår genOlll kejscrJ i g a re ger i Il gCJlS fnunliigg:Llll lo ar 
ett storarta llt rörsing till flottaus ökande. 

,, jt'ör tyska kejl'nrdömut iir stadga i duss ekonomiska n t· 
\'Ct:kli11g od 1 sy ltJIOrliga t'l i dc,.,s utrikl's h:mdcl öl\·n lwla \'l~r l 
de 11 l'tl. brii.Jlll <l. lll il' 1-'pl'm·nni\,l. För <ltt nppn i\, denna r<m lrar det 
Lys k:l ke jsanlön1d icke endast l'rcd till la1Hls, u t:u1 od;: [red 
Lill s:jös, id;:o fr ed lift lll 'lli)!< vris, nlnn lnHl ·med iira,; oul l \'id
l.ilget' ntt sta llcr rör sina rii.Ltmiitiga kral >>. 

lt'iirsl<l"''~t ontl'clttnr ll\·hvo·,,. ll:ld unllor ;\.ren l~Hll -1!1Lii al 
;--, '- • <- bb 

icke llli11dre än :2:-:1 slagskepp rör ~2 , :)()(),0()1) krotiOr :o L,vckut, 1:-:1 
sLlinc hyss<tru it lli,O;-) \),(HHl kr. , -1-!> 1n intlre kryssnrc it +,!Hli'i,UOO 
kronm ocl1 HO tnrpudbi'l,t:l l' iL JU7,()()() krolltl l' sL.)'l'kOL. 

J ]ii. rtiJI kOillll1<.l ul gi i't.L'l' )'ii i' lJ.\'ggalltll' t ur k:IIIOlllJiUar od1 
i'<Hl.yg t i Il spno il'i la ändamål, lör 0111 byggnaLl nJ i il d re fartyg 
Ot~ h för Jtlot~etld:t pri;-::-:tcgri ngnr lll. 111. 

J ::; in llUli JUt e rl'mdm s till fi>rslagots rnr\·orklig:lll<le c11 an
sl:lgssu mm a ar 100 ntilli oncr lllark å rli gen lllltll'l' dessa Hi f1.1' 
dll'l' in:lllcs l ,1: milliarder lll:trk. 

' l' illijkning i Jtl ator iul niJdvii.IHliggör ocks:'i til!Dkning i perso
tl:Il - e11l ig t hor ii k 11 i ng;) ;,,:>!\ l \lian , oll ieern re ocllllJ<UIRk:qJ år Hl:!() , 
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då do år 1 \J J () p hbörjaclo [art.vgon anses biil\a l'äl'(liga att ga 
till sjös. 

Anclra oxtra-orcliwlrio utg ifter för on gång ii ro viebro: 
varfvons förstorand e och nöch·ä.nd ign hanmarboten, kustbcl'iist
ningar, kaserner och sjn khns, depotor l'ö r artilleri, torpedor 
och minmateriel m . m. 

Ordinarie buclgcton l'ör sjöl'iirsnuet horiiknas stiga h å n 
nuvarand e HlG millionor mark till :,?;J~ millionor ol'tcr försla 
gots slut! iga gonolll !'iil'aJHle. 

Japan. 

. Arl.Jetcna på samt liga u ti Iörra årsl.Jeriittolson omta latlo a [ 
Japan i E uropa och Ameri ka beställda slagskepp, kr~'ssa ro och 
torpeclbåtsrorstöraro bah·a rastlöst fortgått, oeh flere af fart.vge n 
harva r e<lan lovorerats; jag skall blott i stö rsta kort het bo
skrif·m n ågra ar dom. 

~hikiH hillla . 81agskepp: liingJ 1 ~~,o, bredd 23,o och djnpgåomlo 8,:1 

meter; cl oplacemont 1-!SfJO tons; fyra stycken 30,:; em. kanon e r 
i torn oeh fjorton stycken l tJ cm., alla i sm åtom. 

Ph proftur i September 18\l\J uppn i'vldcs J \J,o,.u knop mecl 
J [J ] H8 llitstkral'tcr ; fart,vgut nfgiek till Japan s istli(lJJ O .J nnunri 
r)J [umcl. 

[dwmo. l'ansarkryssnro af längd 122,o, bredel 20,o och djnpgåon<l c 
7 ,.1 motor , deplacement D7 i}() tons. 

Bestyckning: 4 stycken 20 ,3 cm., 14 stycken L) cm., J 7 
stycken 7 G mm. oeh -l u ndervattenstorpo<1tu bor. 

Bepansring: ett biilto rundt Ynttenlien a f 178 mm. tjoek
lok midskepps, nftagawlo mot änclarne; kase matt 127 mm., 
bm·hett- och sm åtorn 152 mm. pansar. 

:\[ed J-I.GUIJ hiLstkmrLor skall l'art\·get göra 20,u, kuop en
ligt kontrnktd.. 

'l'illsnmmans Jlled i) f',ysterfartyg är clcnll<l torpoclhåtsför- .\kp\,, 11 .. . 

störare leverer:vl från Yanow's varf med garanterad fart af 
31 knop uneler B timmnn; proftnr mod 35 tons last ombord. 

Läugd fi7 ,1, hn·dc1 C,:1, djupgående 2,7 motor; cleplaceme11t 
-1-01 J ton;;. 

F'ynt ö.ngpa1mor af 
tryck ar 1 ;~,o kg. 

In<likcrn(l hii~-;tkml't 

Y:uTow's kow:;truktion me<1 ett arlwtf'-

l >Ort åt 7001 l Y id ett hlästertrnk "om . , 
för de sex rartygen n1r resp 2;~, :tl, i3i3, -~:3, ,-J(i Ol'h ()-!- mm . 
\'attenpt>l n rc•h iij1 1 

Dii cl'ter ganska korts ti1ls förlopp ett HO-tal vatLourörs- ~\nkp:mlh:ln 
pnnnm kornnw att. l'örofinwtH inom svon~>ku flottan, torde nå- berRvarakti )! 
gm on l Ulll varaktigheten ur (lylilm 1Lngpannors tuber här vara ilet i vattl'n 
pi\ ;;in plat:-:. rörspamll'r 

Nästun uteslutamle an ·iiwlos nu i vattenrörspannor för 
lJruk på :-:jön heldragna ståltuber. Dcst>a blifva obrukbara på tre 
~ii.LI: tubonw böja sig och spricka, de kunna förbrännas ut
väncligt C'llor, värst af allt, förstöms inifrån genom en egen
domlig J'riitning (::;. k. >>pitLing , ), då WrJjupningar af en ärta:> 
storlek hitr och Jer uppstft, vidga sig på djupet oclt slutligeu 
förorsaka hål i tubens gods. 

Mot sprickorna och förhriinningen skyddar man s1g DOJ

aktigt gottOn l an vän<lamlo af do t bästa åtkom liga stålmateriel 
i marknaden - helst erhållet [rån svenskt träkolsjem - om
sorgsfullt tillverkad! mod konstant godstjocklok samt den nog
grannaste tillsyn, att pannsten oeh oljerestor hindrns att af
::;iltta sig i pannan. 

l<'rätni n gm tö orsak ii r oj sä lätt att förklarrr; sannolika::;t 
tonle dess uppkomst l'å lillskrifvas unrler tnhernas fabrikation 

'f'i,lskrijt i .'ijövii,enrlct. :Z l 
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inmängda slaggpartiklar, som lossna; i\.ngbubulor bilda sig 1 

håligheten , tlor högre temperatur existerar till r~ljtl af det tnn
nnro o·odset, och förorsaka vid vattnets tillstrÖllllllllg upprepade 

b . 

små explosioner, som mor och mor af11öta kantorna och lör-
stora håligheten 8om biclmga1Hle orsaker knn~:;ko ock höra 
botraktas d cm komiska i n vorkan aJ almot-:furisk l u fL, i n ko111 mon 
mod matarovattnot, i förening moJ salt vatlu11, CJOIIl uj fnl l
koml igt kunnat utesLängas [rån pannans inre, o c: h n[ 111öj l igo11 

befintliga syror i oljorosLcrna. 
IGLt l' ör vanliga å ngpannor mc<l fmmgfmg an \·än d t sii.tt 

att skydela sig mot invändi g frittning ii,r att låta pannan rrhn 

början öfyonlmga sig mod ett tunnt lager af pannstL'Il; l'ör 

vattenrörspannor clugor id;:o ett så<lnnt tillvägagi'mgssä!.t, enär 
tuborna till följd nf böjningar och bii.1Hl11ingar UJHlcr olika 
lornpomLuriörhållandon frigöra sig trån bcliiggningon. 

l~ndast materialots förbiUtrando ocl1 l'nbrikationens lu ll 

konmanclo tyckas återsLå. 
Mr y ~rrow har förra året publicerat resultaten rri\n jem

l'örande försök -mod .tu hor till vattemörspannor af mjukt mar
tin-stål och af niekolstål om 20 it 26 proc. niekolbalt och der
vid funnit, att niekolsLåltuberna cga l>oståml '2 1

/ 2 gånger så 

lii.ncro som vanliga sti\.lLubm·. 
o Skulle dolla resultat vill verklig tjenstgiiri11g l>ekrii.l'ta:o, 

kommor säkerligen icke det l1ög<1 priset på nicke lståltubor att 

länuro utestänga Jeras använ<lni11g. 
b Olika uppgifter 0111 tubernas varaktighet åtorlinnas i don 

utländska facklitteratttrell. Skillnad göres mollall vattomiirs

pnnnor mocl 8tom och små tu hor. De förra hL~ l' va bef:umi ts 
kunna, lack vare sitt tjockare gods, hålla ut tva oxpocht10ner 

( ' "tt eX[)O'll.tl. OllOl'll"S ] !\ ll'"\'"1'1. u·l1et lll)[)gl· f\r,••s·), <lo senare u·can <• -, ~ " o . ,_, " ,., u ' 

vida mindre, siig då on expedition. 
li'å omskrifna expeditioner antagas för fartyg, som haha 

vattenrörspannor m ed små tnber, vara ett år, skulle vi mod 
3 månaders årligt bogngnande at våra vattenrörspannor U\ vara 
borechla på in~ättning af ll)'H tuber minst hvart fjonlo f1r -
en sak, som kommando edarenhot l'år utvisa. 
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Krigsfartyg förbrnka stonkol och detta ti Il on my('kot stor r.;.rigsf(trty:rH 

t Jtsträckning, som vi vä.l veta. KoUörrå<lcts förnyand e kommor kolnillg ,på 

nog allt framgent att till hulvnclsaklig clel ske uti hamnar, oppna hafl·ct 

111 011 på senare åren har clorjomte metoder för kolning på öppna 
ilttf\'O t studerats . 

Praktiska försök härmecl hafva i slutet af förra året uL
J'ijrLs på amerikanska slagskoppet »Massaelmsots», hogscrancle 

rned f) a ö knops fart on Hottans kolångare »Marc·ollns " på 
120 moters afsti\.ml. 

Ett ållgspol mod t\·ft linkorgar, hvaraf don ona - 1lcn 
aktra - fästcul med [riktionskoppling, oeh rlon anclra - den 
förl iga -- så konstruerad , alt 1l en lätt ka11 utlösas från axeln, 

var på kolångaren nppsLäll<l strax akter om fockmnston. lGn 
stftl tr[J,dsl i n a om 20 mil! i m o Lers diameter ledde från don aktra 

J in korgen öfver ett hl o ek i maBten och vidare till ett block, 
fii.Btadt i toppen af en på >>Massachusets', aktarrläck upprost 
sax, och slutligen derifrån tillbaka öfvor ett andra - nedre 

block på >>Marcellus'>> fockmast till den förliga linkorgen. 
Ängspelet arbetar ständigt samma väg och striLfvar att 

vinda in båda parterna af ståltrådslinan; härvid lindas linan 

7Jå don förliga linkorgen, merlan don a(iinda8 uneler spänning 
l' rån Llen aktra clerigenom, att deJmas friktionskoppling sl ira.r. 

En vagn, hvars hjul löpa på den nedre liupnrten och 
11\rars ti ll kopplingsmekanism griper om den öfro parten, upp
bär 2 kolsäckar om 200 kg. vigt hvardera. 

Ko lsäckarne hissas upp i masten ocl1 krokas på vagnen, 
ilvarel'tor ångspelet sättes i gång. Under transporten vidmakt-
11;'\Jles tillräcklig spiinning i linan , för att icke kolsäckarna 
skoJa L1erörn . vattnet. 

Linan inviwlas mod en l1astighet af 300 motor i minuten 
och, om tloss upphiingningspunkter på do bå(la Eartygen icke 
förä11dra afstånd från hvarancha, kommer <lon ö[ro linparton 

att utfiras mod sam1mt hastighet muler on spänning, fixerad 
till omkring 1-!00 kg. Mon om al'ståndet ökas uneler truns
pol'Lon, kommor härJör erforderlig linlängd att lonmas a[ den 
öfro linparton genom linkorgous slirning. Om, i'L amlrn sidan, 



fi\stpunkturmt uärm<t sig hvarall(lnt, ko mmer <len öfre lin par

tens hastighet att minskas. 
Då kolsiiekarnc anlända till saxen , fr igö ras d e uutoma-

tiskt och I alla i en t i 1l <läck le1lan<le ränna. 
Den tomma \'a!rnml återsän<lcs meflelst inv imlning p å 

<len aktra linkorgen, . ., så snart fleu främre utlösts från axeln 

och 

hög 

roterar fri. 
Resultatet blcf , att något öJ\-er 20 tons 

t>jiigå11g iifvcrfi\l'lll'S fri\n >>Marcellus» till 

kol por ti mm c i 
> Massachuse ts ». 

Beskjutning Den ~n sistli<lnu :Maj förctogt; i }<;ng;lauu profskjutniug 
af pammrfar- med skarp ammunition mot pansarfartyget >> Belleisle », för att 

iYg på för- utröna verkan på bemanning och materiel - ett fö r kr igsfar-
~k. . 

tygskonstruktören lärorikt men dyrbart experummt. 
BeskjutJ.lingen pågick under \Jl/4 m inutors ti<l från slag

skeppet »Mnjestic», gåcwlc med fi knops fart 1:F>0 al' cir keln 
omkring målet på lf)f)O moters a.fståml från dess för oeh a kter 
samt på 1~00 meters af:::tånd från lless babords bred sida . 

, Bolloislo", byggd år 1 H78 och försedd med ett pansar
bälte nmdt -hela vattenlien af 30i') till l[);) mill imeters tjoek
lek en kasematt om 2f)4 till 203 mm. och däckspansar om 7(i 

till' 61 samt ett 30;) m m. tjockt kom mandotorn ~ all t jorn
pansar -- låg till ankars, fullt utrustad, me•l ånga uppe och 
pådragen vattenspolning för eldslitekning och n1c<l träfigu re r 

uppställda på besättningens platser. . . 
»Majestic>• använde så m[tnga kanoner, som b uro, af sm a 

4, stycken BO cm., 12 stycken 10 cm., 16 stycken 7(j mm oeh 
12 styeken +7 mm. samt K maskinknnoller; ingen torped be-

gagnades. 
[nalles afskötos fvljawlo antal skott, alla med stridshuld-

lllllg: 
[rån 30 om . kanonerna l[) skott 

med ly•l•litgranater ........ . 100 
vanllga l (lO 
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från 7:-) mm . kanonorna ....................... .. .......... .. ....... ..l()() skott 
-t7 

jornte otaliga salvor från maskinkanonerna . 
!<:Her uxp orimuntct och det r-;junkna skmfycts burgatHle 

och <l oekuing tagna fotografier visa fartyget i ett bodröfiigt 
tillståll< l . 

Bos kjutni n ge n f' re t' u ltat kunna sammanfattas s(!lunda: 
Mellan 30 oeh -!.() Ufo af do at'skjntna f'kotten bleh'O 

träffar. 
A f iW e1n. p rojektilerna kunna med siikerhet följande 

vo1l n ingar spåras: on gid; igenom pansnrhiUtet strax vid vat
tenliniun m i<lt för propellormaskincma, re[ upp rliicket ofvan
för, m on c;kaua<le ieke maskineriet; strnx akter Olll skorstenen 
1tiira vatten li niun triiffwle en, inträngde t>O Jlllll. och år-;tadkom 
en öl vor 2 m eter läng och 150 mm. bred spriåa i pansaret. 
Ph kasemat to ns akterkant genomträng<lo en och ref upp si1la 
och däck till stor utstriiekning, oeh slutligen giek en 30 em. 
granat in uti aktra inrudningun och f\in·amlht~le trilet till tliJHl
sticksvell. 

Vid on jomWrelse mollan vorkau af ly,l<litgranaterua., som 
r igtades mot bog och micltelpa.rti, oeh do vanliga granatema, 
a ffyrade mot fartygets akter, visar det ::;ig, att ingun<1em gjonle 
ska<1 a på pa nsaret, bårla gjorde hål i do ollepansrade ändamc 
oeh sÖJHlersmu la cle in rod uingun, men f'killnar1un var den, att, 
då dc vanliga granaterna gjorde triiot till sm<'tspliut, lyd,[it
granaterna förvandlade detsamma till mjöl; dc vanliga grana
temas krevad lonmade 1lessutom däcken i ilet närmaste obe
rön la , rlå ly<1ditgranatcrna ieku endast upprefvo stora hål i 
delll , utan huckLulo upp hela däcket till stor utsträekning. 

Skorsten cn b ortsköts och mastorna qvarsto<lo upprätta, fast
än träffade <1f ett m ycket stort antal skott; bryggor, räcken, 
ventilatorer m. m. på öfre däck b le[vo Hvårt rampoDcmde oeh 
båtarna söndersmulade i småbitar. 

Intet skott triiffade kommam1otornet, men träligurerna 
deruti voro ieko desto mindre om kullkastade. 

De i fartygets båda öfvervattens torpedtuber inlagda stri(ls-
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hlcladc torpederna tyckas nllllgåLt triLtiar - den ena torpoden 

bcfamu; dock hafva lemnat sin tub och var försvunnen. 

lnuti kasematten, dit åLtuinstone on 30 cm. granat in

triingt, voro alla kanonernas s igten förstörda. men kanoncmn 

i iil"ri,gt oskadda; alla träfigurer voro brända. 

Anmiirkningsvii.nlt är slutligen, att eldl:lv;'tcla icke utbröt 

ombol'<l oeh att f<tJ"tyget icke ktllttle genom beskjutningen sän

kas; aLt detsamma tlot:k sjönk, berocltle ncllll igen der på att, 

då en intensiY riik l'ri\.n explodmatle granaler n1. m. fyllde 

skt·ofvet, man med sprutslangar började l'ylla rartygeL med 

vatten så pass, att det med minslmdt lribord tog en öl'vcrhal

ning, hvarigenom vatten inströmmar1c genom hi\lot från den 

l'örsL omtalade :30 ent. projektilen. 

LiLtom oss llll. öl'verg~l. tiiJ n[Lgm företeelser inon1 han

t lcbfiotLans område. 
T allmii.llhot kan siigas, att H!Hler de två senaste hren en 

förut knappast anad lifiighet r[Lclt uti handebfmgfartygs byg

gande, hvnrl:ör dermod sysselsatta skoppsvarF varit öfvedyllda 

mo< l a rbeto. 
Måtte t l et så få fmtfam l 

_ll'ör ett par 111Öllmler sc<lan har till svenska staten love

rumt::; en vid J.\ockun1s vcrksta< l byggtl jornvägsfärja för linicn 

Malmö-Köpenhamn. 

Fartyget, livars Jl<llllll är >> Malmö >> , lwr försetts motl du b

hel propol l rar i aktom, då Llanska Lirjan ii r h j ull> fl. t; hiirigonom 

har l'örbiittraclo egonskaper [ör gö.ng uti is kunnat uppni'Ls, 

mon o]iigeu iJ oten H [ \'iimlningar vi d hvarjo rosa!' lJötjan U p p

stått. 
l f u[vu<lLlimensionerna Lit·o: liiugd öl'yer allt Hl ,1, längt l i 

vattenlitlien l!l,il meter, största bredd på spant ti\H meter -

pit af,·i snrc list l !i,o m eter -- och djupgående morl l H laslado. 
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jornvii.gsvagnar ;'t l ö tons h vanlera och 50 tom; kol ombor<l i3,~ 

meter, då tleplacemontot är J 700 to11S. 

Vi<l profturen gjorde färjan på 11Linmcla tljupgående lllO<i 

lGtiO indikerade hästkrafter 011 fart ar 13,:,u knop. 

Kolåtgången blof 0,79 kg. por inclikcracl hästkraft och 

timme. 
Färjan komplett kostar !1-J.!\OUO kronor. 

J SCJia:-;tc årsberätte lse ii.r vidrijn[ den pi\grtciHlc sträh·an \'cxlandc far

att bygga allt s töne IJall(lelsfartyg oeh orsaken Llertill; do so- tyg:odirnen 
sioncr. 

naste årens till<lrage]s{:l' pfL detta område endast bekräfta ltvad 

förut fram hållits . 

Den i sammtudmng dennml omtalade l'ör svenskt rederi 

i Tyi:lkland beställda stora lastbåte 11 levorentdos sistlidne Mars 

månad från NorvaltUs skeppsvarf i Kiel till rederiet i Stock

holm och erhöll namnet »Osear li'rodrib snmt är Sveriges 

största fartyg. Det lastar libOU ton:-; p<\ G,3 motors cljupgi\.emle 

och g_jordo vid levornnstmen, ballastaLlt mot! ;) .. 1()() tons vatten, 

en fart a[ t] ,1 kuop. 

li'rån Köpenhamn berättas, aLt Det Forene<lo Dalllpskib

selskab i <lagarne hos finna i Skotlau<1 arslutat kontrakt om 

byggan<lot aJ en för deras Nowyork-linio afsOLld ny ångare om 

10000 tons brutto<lriigtighet, hvilkcn på samma gäng blir dan

ska hanJolsmarinens sh väl elegantaste som största fartyg. 

Priset uppgi [ves vara 4 mil l i onor kronor. 

Månne ej m ocl fö!'cnade ansträngningar ii[voH i vårt land 

liknande [öretag skulle kunna åstadkommas som danska New

york-linion och <let i l'örm årsberLi.ttclson omnLlmnda Ostasiati

ska kompaniet? 8vc1)ge tyckes be::;itta åtminstone lika s tom 

förutsättningar härl'ör som Danmark. 

Som verl<lens största och snabbaste handelsångare måste 

räknas don i dessa t.lagar af N onldoutschc Lloyd vid Ly sk t 

skoppsvm·f kolltrahorade paketbåten "Kaiser \Vilh elm ll» , som 
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skall blifva 21:->,5 meter lång oeh 22,u meter bred samt mod 
38000 hästkral'tor göm 2+ knop i godt väder tili Rjös, 

Det är tydligt, att i koHkurrousous ti<1ohvarf t:>bll frågan 
om mi n Rkade ()J n ko,;tnad er vid t:>jötmnt:>port oeh målet: lå.ga 
frakter, träda i förgnnHlmL I~tt sätt att nå <lotta, öOllJ silkor
Iigen till viss grad har framtiden för sig, är att frakta varor 
i sjögående pråmar, användbara p:\ nästall hvnrjo farvatto11 
oeh i alla händelser på sådana, t:>Otn ieke äro allt J'i\r myekot 
öppna_ 

Den i:i:jögåen•lc prä:nen iir ett <liichvlt fartyg llJU<l r.vm
liga och lätt åtkomliga lastrum, hvilkot ensamt eller i i:iilllskap 
med flere tlylika bogseras af en kraftig bogserbåt. På sjolfva 
pråmen tinnas boqväma lastnings- oeh lossningsanonlllingar, 
inredning för några mans bosättuing CJch kraftiga ankardon. 

Fastän det egentligen är på de allra sista th'en, clemut 
fartygstyp kommi t till heders, påträffas lien ej så ;,;ällan i vissa 
hamnar; så e ger t. ex. Hambmg redan ett -±O-tal på borUd. 
1:2000 tons afgiftspligtig drägtigltet . 

I Carbkrona har man uudor året;; lopp varit i tillfnlle 
att se under tysk fiagga en nybyggd, ståtlig sådan pråm med till
böramlo bogsorbåt, som, förtöjd vid sidan, afvaktado vråmens 
lastni11g. 

Från Amerika omtalas sjögående pråtnm· för kustfart oelt 
för fart pil. tio stora sjöarno, om ända till ()- ä 7000 tons last
rlrygbot. 

Under förra höston lJyggde;,; ä[ven i Sverige ou sådan 
pråm, afserkl för trälaster på (htersjön; bngden iir SO, brod
Llon U meter ocl 1 lastdryghetou 2000 tom; samt uppgifvot pris 
l G5,000 kro u or. 

Det är klart, att ett afsovänlt nodbringande af omkost-_ 
naderna skall kunua ske genom att ett stort och dyrbart ma
skineri förS\'Ullllit från vanligtvis lJii.sta platsen i den egentliga 
lastdmgaren och dorme<l en talrik maskinpersona l oeh s tom 
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kolräkningar samt ersatt;:; af bug:::erbilten, som 1110(1 jemförelso
VlS ringa kolåtgång kan, om uek mod mi11skad fart, framsläpa 

ett Hertal pråmar. 
Men eu betydlig risk måste ju dock alltid ant:>es ligga lloruti, 

att bogserkabeln kan springa och pråmar och ångbåt i hår d t 
viider skiljas åt -- sista utvägen blir då kanske för pråm en 
att anlita sina ankare och kettiugar, llor sådant låter sig göra. 

Om man gur litet närmare in uti frågan, huru passage- l'a ~ Hagl'r aru· 

rare hofordrns och varCJr fraktas rmHlt 8veriges kuster, är det LI::tfik en 8 "~'i l -
, . [' l . .. tt Jandc fran mod fö1·vaum,..,<r man m· nr, t et Inga ansatser ännu goras a varntrans-

f{t bestående fiirhi\HmHlen i någon mån ändrade . porten. 

En ytlig botraktare kansko utbrister: Jlunas oj eleganta 
passagorareållgbåtar, på l1 \'ilka do angeuäma:;te sjörosor ku n n a 
företagas; och il r oj go<h:tmfi.ken l i Iii g l 

Jo, visserlig<·n. 111\'ll ;:o hä1· några Rynpuuktor, som kan
,;l~ e OJ lwaktuLo;. 

Siig alt pa~c:<tgcrarotratiken pågiir i bäsLa fall under fyra 
vaekm SOlllmarmilml<lor oeh \·arutranspo?ten i 10 mån:uler per 
itr . Oeh fartygen för dest'n skiljaktiga ändamål'! ~ p å dem 
stilllas bety(lligt olika funhingar genom att passagerarue i första 
lmnrl vilja komma fort [mm, och va ro ma billigt. 

Ja, de ilro till stor <lol (lossa i anskaffning ueh underhå ll 
synnerligen (lyrbarn., me<l rymliga salonger oeh hyttor försed<la 
passagern.reångbhtnr. egande on för varutransport onödigt till
tagun maskinkrart, på samma gång som hiig afgiftspligtig dr iig
tigliot ttll följd af den stomrLa<le pnssagomreinrorlningon. 

l 1JH1ur största del on af året gå dessa fartyg utan ka nsko 
on enda passagerare meu, synnerligast höst och vår, öfvor
fyll<ln med varor i svårtillgängliga lat:>trum och på öppna däc
ken, nödtorftigt ::;kycldade af pressenningar. 

Godstransporton bör i det uärmasto skiljas från passage
mretrafikell, alldeles som på jemvägarne. 

Uo<lset skall fraktas i siirskildt byggJa lastrl·mgarc, dor 
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stora, äfvon för ty1tgre och skrymmande go<ls belFämt till 

gängliga lastrum f'innas, der nybyggnadskostnaden genom ute

lenmad passageraroi nrod ning nedbragts till ett mini m u m, lika

som afgiftspligtiga clrägtigheten, och der farten [ör kolåtgån

gens skull ej behöfver öfverstiga 8 knop. 
Låt passageraretrafiken sommarti<len söka sig till den 

bcqvämt och elegant inredda, snabblöpande passagcrctreån.r;a·ren, 
som koustrucras för att utan last gå m e< l hög fart - en 17 

a 18 knop för ekonomisk biLrighct med nutic1ons resurser -

göra korta uppehåll i barnname och upplägga s, då <len ogent

liga passagerarotraflken upphör. 
Länge nog torde det tlock dröja, innan vi komma <lit. 

Carlskrona <len 7 November 1 !JOO. 

Inre belysning å torpedbåtar. 
.\ cle ticsta örlogsfartyg har man tillgodosett sig de för

<lolar, ~om clektri~ka maskiner knnnat orbjUila i och för harn

bringail(] e af ljus. !Littills ha[va dock våra torpedbiUar med 

aJ~condo på inre IJoinmiug ondast blihit försedda mod J'olo

gen- ell er möjligen ac·ctylenlnmpor. Beggo dessa belysnings

sätt m od föra dock nfsoYiinla olägenheter. Lampor med foto

g~:\n hafva liten lyskraft, fonha jomförclsevis noggrann sköt

sel ~am t äro IJonii.gna att lätt slockna. A cc ty lonbmpor hafva 

vissorl igeH en god lys kraft, mon ilro lik:som (le förra obe(rväma 
l'ör tändning. 

Gil'vot är , att torpedbåtar i lika hög gra!l som andra 

fartyg iiro i bclwl· a[ oLt pålit ligt oel 1 användbart ljus. Främst 

härYid fmmi:ltår dh bohofvet af en lampa i och för navigeringen, 

en lan1 pit, som n ~Lr som hoJs t kan vara till bands att tända oeh 

lika liitL att släeka, och som clerjomte är fullkomligt okänslig 

för vatteu och vind. ] ,ikaled os torde vigten nf hitthandterliga 

och Fullkomligt explosionsfria lampor i torpedrummet lätt in

see;. Mn~kinifitemas och cl<lam c~ o1ubonl å clossa fartyg syn

nerligen ansträngawi e arbete skull e i icke oväsentlig mån un

(]erliitt.as, l'ör så Yidt !lO i ma~kin- och eldrum förfogade öfver 

klart lys;mclc ocl1 lätt skötta lampor. Tjensten ombord å tor

pedbåtar torde i nllmiiJihot vant af :;å svår och ansträngande 

natur, att allt bonlc göras rör att underliitta densamma. 

' l'ydli gt är <U, att clcldri~kt lju s för inre belysning skulle . 
m·hjnda s[t af:;m iinla för!lelar, nLL skiil vore ifrågasätta, hurn

vida icke <lylikt ljus lJorde införas [t samtliga våra torpedbå

tar. l.talienska mmincn t. ex. l mr Luulor dc senaste båda åren 

l[ltit l'örsc ett flortal af sina torpedbåtar mod åugturbindyna-
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mos l'ör inre belysning. Do härviJ anvtinda rnaskincrna äro 

för öfrigt tillverkade i Htockholm o<.:h af Jo Lavals ångturbin
kon struktion. Liknlo<los har Frankrike, (lsto"rriko od1 en del 

anclra stator lfttit införa ångturbiner på on <loJ aJ sina Lorpo<l

båtar. 
De IorchiHgar , so m höra uppställas på Oll JJJaskin tör 

J otta ändamål, kunna sammarrfuttas i följande: 

l. Liten vigt. 
2. H.inga utry mm e. 
i~. Liittskötthet och utan fordr-an på närnnviinl Lills_viJ. 

-t J l ål! barhet och oberoende ar fart_vgots rörelser. 

ö. Tyst gång. 
!i. H.inga anskuffningsko10twtcl. 
Under antugan(lo att on torpoJbitt furdrar ]!()g:;t l [J till 

20 samtidigt lysuu<lc lalllpor (hvilkns fönlolan<lo pil, Oll håt ar 
Nr etcor-typen kan tii.n lms vara: topp- oeh sidobntemor ;), nu

vi geringslampa 1, diickslampa .akterut l, styrtomet l, toq•ed

runrmet 2, främre oldrumnret l, maskinrurnmot 2, aktra old 
rnu1m et 1, umleroffi corsmes:-;on l, gunrum mod l rylter ;3 oller

inalles lli lampor), sk ull e on maskin om cirka ] ' / 2 hiistkm[t 
vara behöfiig. 

(!;n för ändarn ålat lä1npad ma:okin synes vara ångturbin

dyuamon. Den. vid Jessa maskin er anvtinda Htora omlopps

bastighoten (3000 h var[) mö j l i g gör ett nodbringa n do al' maHki rt
vigton samtidigt som dimensionerna miuskas. l~n ångturbin

dynamo om 1 1
/ 2 lräHtkmft vitger oxe m polvis enelast o t n hi ng 

1:30 kg. samt har on längd ,öfverallt af 7U om ., brodd och 
höjd omkring ;)O cm. fi'ör en . dylik maskin tonlo mocllätthot 
plats kunna borec1as borch-arts i maskinrummet, !Jyilkot ioko 

var fallet med do å ,-{mt torpedbåtar förut för strålkastare au

vända ångdynamos, hvilka måHto uppställa:; i torpodnunmot. 
Boträitando dessa m<tskiuors lättskötthet lllå niimnns, att 

und er gång i regel fordms tillsyn blott livar (i- H timllla , ~lå 

maskinens enda smörjkopp måste påfyllas. 
li'ör fartygets rörelser äro ångturbiner, sönt vi hafva varit 

i tillfälle erfara, å do at våm [artyg, der Jo varit införda, syn-, 
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neriigen okiinsliga. J ;~ n vanlig å tl g<l_v nmno knn vicl inLriif[ando 

jäsvatten lätt stoppa och till och med söll(10J·sprä ngas till följLl 
a[ det i cylindern inträng<UJ(lo vatlnot. 

En Lmbin deremot li<lor vi(l ett <lylikt intriiJTando ingen 

skadn, i det att (leL å ngan modföljande vattnet utan vidare 

jomto ångan uthlö.ses genom tJrnskinens ångnn111stycko . 
.J er n t"lirclt med and ra ång(lynnnws' temligen bullrande 

gång, förorsaka (k~sa mi11(lro ångturbiner ett ohotyclligt oeh 

föga störawle ljud. 
Priset för tmhirter syno~ vara jcmförelsevis billigt; ort J '/2 

hä:-;tkmft:-; i'mgtnrbinclynarno kostar tiOil-700 kronor. 
l jcml"iirelse mod clo förut omnämmla bolys iiingssiitton 

med fotogen eller <wotyl('n , stilller s ig driftkostnaden för det 
elektriska ljuset icke ovii:oontligt billigaru. \'id en propeller
mask iu om 1:30() in<lih~rado hästkrafter torclo don ökning i 

ångkonsumtion, som förorsakaR af en helysningsmm:kin 0111 Jl/2 

il iistkrnrt knappast vara lll ärkbar. 
A mm en tördel mod det elektriska ljuset p[t clossa rartyg 

är, att alla röjan<k lampor ögunbliekligt skulle kunna släckas 

frim t. ex. styr tornot. Ifvar~i c lampa för sig bör dorj eu1to vara 
konstrttora<1 så, att <lon uär som hel st kan afskiirmns. 

O. Lybeck. 
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Flottan och värnpligtsförsiaget. 
Kortfattad redogörelse för chefens för flottans stab 

utlåtande i fråga om utsträckning af beväringens 
öfningstid under fredstid till ett år, 

afgifvet den 31 Okt. 1900. 

Af lmptcw~n vid Kong!. Flottan R .. J. T. Ankarcronn,. 

Genom emiJetRskril"vebe den Ii Juli l \lO() erhöll clte[en 
Iör flottans stab i uppehag att låta inom staben utarLetn OL:h 

till Kongl. sjöförsvarsdepartementet in komma med utlåtnlll lo, 
om [attan de: 

dels förslag till do orgnni~atoriska förändringar. !Jvilka 
under förutsättning att ö[ni.ntrstiden för hela don kriust]·enst-~, b ~ 

<lugliga årsklassen at värnpligtige ntstrilcktes till sammanlRg<lt 
366 dagar blefve erl'orderl iga mc<l al"seundo på <len del a[ flot
tans såvä l stam som beväring, hvilken e:j tillhör fasta minför
svaret eller Carlskrona artillerikår; 

dels plan för orclnamlet af llll nän1J1<l per;.;onals ntLild
ning och öt'ning; 

dels ock l>eräkni11gar öh·m· kostnaderna [ör deu fiiriindra
de nrgani.sationon. 

Derjemte anmodades chefen för f·lottans stab att efter 
samråd med chefen för genoralstaben al"gifva förslag till edor
derliga ändringar i. värnpligtslagen, dervid särskildt vissa i 
shi[velsen ntinnare ::mgifna frågor skulle tagas un<lcr om

pröfni.ng. 
Seclan ehcfen för ftottaJIS stab all!nält, att arbetet mecl 

nämnda utlåtamle så fortskridit, att detsamma vore till sitt 
hu[vudsaldiga innehåll affattatlt, förorclnn<lcs särskilda komite-
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rade, IIvillm, innan förstnämnda utlåtamle afiemnades, skul le 
granska och mocl chefen Iör Llottans stab ö[verläuua om det-

"""" samma, IIvm'jomte komiterade, beträffande granskning af för-
slaget till ny värnpligtslag, skulle sammanträda med do per
soner, l1villm erhhllit i. uppdrag att granska och med chefen 
flir generalstabon öfverlägga om förslag till ny häronlning. 

Sodan ofvan nii.m1Hla granskningsarbeten den 31 Oktober 
1\lOO blifvit afslutadc, utan [Jtt dervid niig:on skilJ"aktiu 111enincr 

<. J b b 

yppats, afga!" clw[en l"ör flottans stab det utlåtaucle, för hvil -
ket l1är m1 i kortheL redogi>res. 

Flottans krigsberedskap. 

Enligt J-lottans nuvarande organisation kunna vid t-lottans 
mobilisering genom i tjenstgöri.ng vara11<le siampersoual fyllas 
ondast rlo vigtigare befäls·, underbefiils- och förbandsposterna 
om bord å Holtans fartyg, under det att fiottans öfriga perso
nalbehof måste fyllas genom vid mobilisoring inkallad personal 
af roserveu samt f. d. stamanställ<la och öfriga beväringsmäJI, 
hvilka sist11änmda under fredstid erbidla ondast UO dagars mi
litär utbildning. 

Denna personalorganisation meclgifver ieke, att under 
tiden mellan beväringeus årliga vapenöl"ningar l!ålla någon del 
a[ fiottans stridskrnlter rustad mcll den personal ombord, som 
vid mobilisering skall utgöra <loss besättning, bvadan flottans 
nwbilisuring i väsentlig mttn Llifver beroende j)å en l!astiu . b 

inr:JUi.llelse nf <let erl'onlerlign antalet beväringsmän. Härtill 
komm er, att en sjöstyrkas strid~värde är beroende, icke blott 
på att materielen l!ålle::; i krigsdugligt skick, utan äfven, och 
icke minst, på att .h varje man af besiittningen är fullt hemma
stadd i sina särskilda åligganden. 

!Lnligt h vad erfarenheten ntvisar, lwJva under det gångna 
årlmnclradct krigsO]JOrationerna såsmn regel börjat, innan form
lig krigsförklaring blifvit utl"änlatl, och som flertalet utländska 
mariuer året om hålla större eller min<lre sjöstyrkor rustade 



och klnrn att i kindcb<· at l'oliti~lm fi!rn:'ckling<tr oJnu1clL,Jrt 

ku1ma använda,.; till luigiska opurntioncr mot fientlig knst, 
måslc jitmviiJ vår flotta, om <1cP skall 1'.\'lla sitt iiw1amål, häl
las !Jerc<l<l att utan fiireg:\,·n<1c hngrc tnohili:-;cringstid kunna an

vän<las j,j]] sky<l<llllot f'<\<lnna Jicntliga anfall. 1\r donna an1c•1ning 

mi'tstc flottan \m dur !te la år <'l 11:\lla i\ t mi w, ton e en dul af f' i n n 

' stri<lskrafter rnsta<1o, O(' b srt<bna åtgii.n lur i iHrigl v-ara triiJ[adc, 

att l1ela Ii ottan s fn llstii 11<1 iga 1110bi l is<'ring kan fi'1miggii i no l n 

väscHtligt kortare tid, il11 f-:(lill <'rl'nnlras t'i!r arnH.\ens mobilise

ring, men härl'ö r fordras, alt lloltam: por,;onalorg:misatioll ilJHhns 

d()r!Jitn, alt så stor Jll'l'sounlstyrka sfiimli.r;t fi.unes i (jenstgurill(;. 
att en del af fiatfans s/ rirlskmfter sfiidse k a n hållas hcma wwd, 
of'/1 att de n personal, som ('Ur wrksfiillandl' rr(' flofiaJ/s fuifsfiill· 
dig a mohib·l'l'i ny IJI'!1U{rl'r inkr,fias i fj, · Jtsf,r;iiri nr;. siikcl'i 0('11 

lwstiqt b/ifvcr å fluffans statiouer ti/f.qiingfiq. 
En af dc oi.r;tiqasfu rZtyiiräenza f'iiJ äsludkommawil' af 1'11 

lwst-iy mohiiiscri Il.(/ Il r flottan blir derfiir at/ ufstrii('lrn iifniugs
t·iden {ör de viirnpTiyti.rr under (reds/id sä, att be!'iirinr; [iwu's 

i f;jensfgiirinq ?tllder !te/a. rlref. 

Flottans stampersonal. 

I propotiiiimwn till J ~l(}O i\r:-; rik~d:tg gjor<l!':-i fntlll::>tiill
mng rörande ökning al' finttuns stnmpcrsonnl, hvarvid [ör den 

vid ingl\ngen at {tr 19ll2 l"ii.nlig:-:tällda lllatcrielcn bcrii.knack:-; 

ertordras 2:>0 oi'liecrnre, :1\Hl tllHh·oi'liennrc ()dt :~lhH) man 

stamtnanskap. 
Då, s i\~ om i n ii.i11mb pr()po~it i on 1 i n n cc: cllli'<',rdt, belwfvut 

nf slampcr:-;onal tör tlothu1 bcnik n:Jb Lmdor Wmt:-:ii.ttniug, ntL 

flCI'SUI1 al af reSl'l'VOll och IJevilringc~ll iil'vem;~nll ::;tnmpel'SO!Ja] af 

litgro gratl iin bcsilttniugslistoma npptnga afsi1.ges att fylla s1'1 

stor r1el af lwhol'vet, som kunde ske utm att matericluns sLrid~
vänlo JlC<JsatLus~ l1ar oek n n vurkfitiilld ntrcclning otvetydigt 

gifvit vid hallllcn, att 1'11 uls{J ·iir·kniu!f af berärin.r;ens Ufnin,r;s
liri under (redstirl till ett år ir·/;e lncdyifuer näqon minsknin.r; i 
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den uti JirOposd·ioncn till 1900 års riksdag såsom bchöfl·il] v id 

inqä.nqen clf år 1902 upptagnn stampersonalen. 

Om sålunda en ntstrii.ckuing af beväringens ö[ningstid 

L!Jl(lcr l'red sti<l till ett 1\r icke mudgil'ver nö.gon minskning ar 
!lottans stampersonal, J'iiranlcder don å an•1m sidan icke heller 
n å gon l'öritndra(l org·anisat ion a[ deJJSamma, utan CllllaSt nl\gra 

Jllindro :jcmkn i11ga r , h vilka uta11 siixskilda kostna<1er kunna 
gcnon11"liras. 

]i'ö r att erhålla on gorl rekrytering af uncleroi'Ji cers- och 

sjönmnskårema förnsll\s , att skeppsgossekåren uppbringas till 
(j()() skeppsgof:lsar och att densamma, i m{m som ökningen ge

n oln fö rcs , l'ör<lelai-i å flottans ul\dn fitat.ion er . 

Flottans bevä.-ing. 

För att u11der nuvarande korta Jfningstid af DO dagar 

kunna nöjaktigt ntbilJa <le för' tjcnstgUrin.c; såsom besättning å 

fiottan s fw 1yg nl>wlrlc~ bevärinqsrniinnen, hafva dessa hufvud
::; ,lkllgen u ttagits Llan<l å sjömansbus inskrift1a vämpligtigo, 

hvilka genom sin i lwndelssjöfart fiirvärfvatle insigt i sjömans

yrket hafva lättnre att tillgodogöra sig den sjömilittira utbild

ningen. Destlntom nttagc:s till tjonstgöri11g ombonl ett mimlro 

antal i\. ici jOmanslmici ej in skrifn a eJ,laro, iifvcnsom vapensnwder 

ocl1 t i nmwnn ii. n. 

Detta ::;iitt att fylla !Jcmanningsueho[vet modför emeller

tid vi<1 mohilisering !Jetytlam1 e olägenheter, i det att flertalet 

å sjöman shus inskril'na värnpligtige äro använda i utrikes sjö

lart och sålund a umler större d elen af året, i hämlelse af mo

bili se ring, iekc kunna inställa sig 11. flottans stationer i så go<l 

till, att lle knnnn påräknas för mobiliseringsbeli ofvets fyllamle. 

"\ntal et ä sjömanshus inskril'na beväringsmän, som vid mobi

li soring kommer att instillla sig, ii.r jem väl !JoroelJClo pi't, vi<1 

hvilken ti'l p~l. [tret mo!Jilisoringen skor, ä[vensom på rällanlie 

sjöfartskon j u n k turer och en del andra förhållanden, h vilka 

svårligen låta sig på [öriJaJH1 bestämmas ollor beräkuas. Till 
T ·ids!c1'ift 't Sjövtisendet. 25 



förekommando af att !lottans mobilisoring vanler [ördröjrl go
nom att för fartygens bomannande erforderligt antal Lovärings
män icke tinnes att tillgå, föreslås, att en del af lletta bohof 
fylles genom att till sjutjcnst virl !lottan, inom lämpligt be
lägna kustområ.clcn, uttaga vic;st antal å sjömanshus ej inskrif
na värnpligtige, hvilka kunna påräknas vifl mobilisering in 
ställa sig hastigare och säkrare än el e å sjörnanshus i n skr i l' nu 
beväringsmännen, men tlet stora antal å sjö manshus inskril'na, 
som enligt nu gällande värnpligtslag årligen tilldelas flottan , 
mcllo·ifver icke att samtidigt med dessa till sjötjem;t utbilda 

b " 

behMiigt antal å sjömanshus ej inskrifna bcviiringsmän. 
På grund hära[ liircslås sådan ändring i vämpligtslagcn, 

att icke alla å sjömnnslms inskri In c värn pi igtigu skulle tilld c
las flottan, utan blott dc, som iil'o maskini::;tN och eldru ·e elli'l' 
som minst 12 månader vr1,rit inmönstrade tiU .,jiifart. 

Enligt nu gällande vämpligtslag mcdgil'vns vissa vi.irn 
pligtigc, som hafva längre tids sjöfart, bcl'riolsc från vapcn
öfning under freJstill mot skyldighet att unrler hela si 11 värn
pligtstid till höra J-lottans rese rv, men di\, (lessa vtim p l igtigc 
framför öfriga lämpa sig för att utbildas till örlog:;tjcnsten, 
Iörcslå.s denna bestämmelse skola utgå och tjenstgurinqstiden 
fö·r alla vid flottan 'tnskri(na beviiringsmiin bl i ('va lika som för 
härens beväring.~miin eller .36"5 da,r;nr. 

li'ör att botrygga flottan s bastiga mobili sering äro ii[ven 
andra ändringar i värnpligtslagen orl'orcle rlign. 

Enligt nu gällande viimpligtslag äro Lle a[ iiottnns bevil
ringsmän, som äro inskrifna å sjömanshus, hofriade fn\n stiino 
delen af öfriga beväringsmän un<lcr fredstid å liggamlc skyldig
beter, såsom fri'tn inställelse Lill inskritningsförrättn ing och 
mönstring samt anmitlan om vi stelse utom kompani0111n\det, 
hvarjcmte, såsom redan frambMiits, befrielse från vapcnöl'ning 
unJcr fredstid i vissa fall cgor rum. 1 ställ et h<ttva sjömn.JJ S
huscliroktionerna Llifvit ålagda att ti ll kompaniområdesbol'äl
hafvarnc insända vissa anmälningar och uppgifter rörande å 
sjömanshus inskrifna värnpligtige; mon LH\, enligt f. n. gäl lan
de bestämmelser dc å sjönmnshus inskril'na icke äro skyldiga 
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att t ill sjömaushuson göra motsvarande anmälningar, har, så
som statistiken, särski l<lt i afseende på antalet från vapenöf
ni n garn a förfallolöst utoblifna samt utfallet af med anleclni ng 
cleraf gjon1a bötespåföringar, nogsamt utvi sar , konb·ollen öfoer 
och 'redovisningen af' flottans å sjumanshus inslcrifna viirnplig
tige lenmat mycket iil'rigt att önska. 

Då omellertiå un väsentlig del af fiottan s bebo[ af bevä
ring vid mobilisering ii.r afsedrl att fyllas genom å sjömanshus 
inskri[na värnpligtige, är rlet ar synnerlig vigt, att kontroll en 
iifver dcs::ia ordnas pi\. ett i möjligaste mån tillfrerlsstiillanrlo 
sätt. 

11'ör <lotta änrlanlfd föreslås bestämmelser i vämpligtslagcn, 
hvari gcJlOTI J de å sjömansh~~s inslrrifna beviirin,qsmännen ålii,r;
gns vissn anmälningsskyldigheter till sjömnnshusombudsrnännen. 

Uti amlra länder, exempel vis Norge ocll Ji'rankr ike, der 
institutioner i viss lllån liknande sjömansimsen ilnnas, äro de 
angelägenheter, som äro förenalle med inskri[ningcn och redo
visningen a[ sjöfarande värnpligtigc, skilda från inskrifnings
väsendet i ö[rigt och onlnalle på sådant sätt, att särskilJa. 
myndi gheter, motsvarande sjömanshusombtHlsmännen, närmast 
hamlhnfva kontrollen och redovisningen af dessa värnr1liutio·c b b 

samt i sin ordning lyda under a[ flottan beroende myndig-
heter. 

Då en dylik anonlning synes vara ii.mhmålscnlig äfvon 
för våm förllållantlon, föreslås ntt riket för inskrifning af de 
värnpligtigc, som tillhöra sjömansltns, och för rorlovisning al' 
llottn n s å sjömanshus i nskrifna vi.irnpligtigc indelas i ett visst 
antal sjiirnll(uringsomräden , hvart och ett omfattanrle ett eller 
flera sjiin1anslms samt ståemle mlllcr en officer eller en f. el. 
officer n[ !lottan såsom sjömllföringsområdcsbcfälhafvare, ltvil
kcn i sin Ol'llning skulle lyda under stationsbofälhafvaren vid 
vederbörlig fiottans station, hvar:jcmte sjömanshusombudsmän
ncn, si'tf!om redan nn är fallet, skulle vant skyldiga att med
verka vill inskrifningcn och redovisningen af de å sjömansims 
in skrifna vämpligtige. 

Ji'iirutom do l'ön1olar , som genom iurättaJlllc a[ cletta sär-
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sk i !el a i nshi f ni IIgsviiseiH1o för fl ottan skull e l:ltå atL vinna i af

seonclo å kontroll o11 öfvor (lo å sjöulansims inshifna vtimplig

iigo och såsom följ (l dera[ il[ von !'ör doms hnsLigmo ooh siik

raro inkallelse v id mobili ser ing, ftväga bringas l1ärigcuom iU'von 

on fiironkling nti de gliromftl, so m e lj est sknll e tillkon1ma IIii.

r eii S n1 l l Uiringsoniri\.< losheliilhal'varo. 

IGnli gt nu gilllandc viiTliJlligtslag inshil'vcs porsonalon v id 

lots- och fyrinrätt.ni ngnrna samt li!'rä Ll <lnin gsanstaltcmn i flot

tans be,·äring, m on iir frikallad l'ri\.n skyldig hot aLt instä lla c; ig 

till inskrifnings fii iTii iLii ng ollor mlinstring, ~i.l'vonsom 1'1-tm m 

peniii'IIiiig under frudsti.J, och ieko h uller vid n1obilisering skall 

d onsamma a l kOII1JHilliomritd o,bc l'ill ct i nka llas . 

]{edan uti den t ill l ~\ll års riksdag al'gil'na propositionen 

anWrdcs clnell erLid , nLL sig nal stationerna vid rike ts knl:lto r ,·oro 

al'l:lcdt!.t att botj unas af lots- och l'y rporsonal en. F'Dr tldt<t iin

<Lum\1 orfon]niS dock blott Ull Jlliiidro d e l ar nii.mnlla pm·su

nal , oc l1 lmfvudsakl i gast <l u, som untlor van li ga förh å lland e l l 

bafv<t sin tjen,tgiiring å ulkr i n ii.riH.: tun af d o p l at~o r, dt'r 

signalstntim10rnn sko la upprättas. 

''~ !lär 1ld vi sat sig, att porsomd ons vid lots- och fyrin

rättlliiigamn. tj onstsk_yldighot vid kustsignalvii.sumlct ieko lä iilp

Ji gen kan onlun.s g0110111 lill ii.nipning af do för vämpligt ige i 

allm i.lnl wt gälla ndu bcstii.mm elso r , hai' va J\' ongl. lot~styru l ~u n . 

och che fen för flottnus stab , ti ll chefen för K ong!. sjliför~nlrs

\lepnrtemontet af g i l' vi t gonwns~llll t yttrande ool1 Wrslag rörnJl(le 

<lotta äl'G! Hle, aJ' Jn·i]kut lntlllgi'tl', att d enna pCl'S011Ltis Värii

pligts för!Jå Jland OII och d ensamnias tjonstsk.y l digilet vid kus t

s ignnlv i.isencl ot, sttt i sårlant inbönlcs su mnianhang, att <lessa 

båda frågor böra ordnas sn mLi1ligt. 

]H lots- oeh fyrporsonalon f:i iuskrifning si'tsom vämpli g

tigo föror sakar ett oj oväsent li gt rodovis Jringsmhoto, utan <ttt 

något egentligt ii.ndam ål llerm od vi n nos, sy nes h·ågan erhålla 

si 11 enklaste och på sam ma gi'i.ng iimln m å lsonligasto lösui ng 

genom att porso Jta lon , i ft· i'tga om s i n n. värn p i i gts[örh~\llnndon , 

likställdos me<l fast anställda vid flottan , l1varigunom <l o IJJol'vo 

qyarsLåOlHle i Jots\'O rk ets rull or, ulan att in[uni s i rullorna öl'vor 

cle vii. mpligtigo. l si\.dant syfte föres lås i viimpligti:llagen ~:~ko l a 

intagas l'iiruskril't, utt lots- Ol:h fy riurättningamns personal skall 

i fråg a on1 bestilmm olsema i d enna lag anses likställd mod 

l'nst an:-itiilkla vid flo ttan, m ed sky ldig hot att, i dun ordning 

1\'onungoJl bostiitnlll Ol', då rikets försva r si\,dant krfifve r, tjonst

göra såi-iOJll icke stridamlo vid li ottan , s~llnt under hedstid un

d ergå d ori'Dr erforderlig uthilclniilg 

l f v~ul porsonalon vicl lifrädclningsanl:ltalturna botriU'btr ii.r 

dess an~tii!Jning \'i<l Jotsverkel. af lllOl'a tilJfilll ig nrt, oeb !mr 

denna pc ri:lo md de rl'ö re i nu ifn'tgn varn.mlo fall i eko nnsutts 

IJiint l i k:-it.ii llas mod lots- oell l'y ri nrii.ttn ingamHs personal. 

Du fur eslag11a bestii.mmel sunm afse sålunda icke n ågon 

förii.ndri11 g i lotti\'O rkots orgaiiisaiiOJI, u tan blott ett Jastslåond o 

af de grlllltlur, SO III a f \'CdurlJ(imncle W}' lldi g JIOtOl' föreslag its 

tör :ösning af kustsignal väsendets beman niu gsfnlgu. 

· Fö t·delningen af bevät·ingens öfningstid. 

l •~ Jdi gt ll\·ad l'ii rut n ä mnt:-; , skulle öfniJigslidun 1\ir he la 

don kJ-ig:-it_jOnStllUgliga i\rskJaSSOI\ U J' Viil'llp J igtigo bli f va SUlll

JllH!liag<JL :3();) dagar, duck så att iii'IJingstidon !'ör du bevilrings

mii.n , so m inskrihai:l und er on period af Ii itr e fter organisa

t ionen s antaganilo, bogriiusas till l m dagar . 

För fl ottan :o i't s jömatJSii us i n skri l' u o bovilriugsmän ton lo 

vapeniH1Iii1gcn lin der l're<if:iti <l mod liilnsyn t ill d o alsovilnla 

olilgonl wtor , som instiilleben till rupetitionsiHniiigar, p i't grun<l 

al' s_ji·,_nkctl:l natur, sk ull u vi'd la dcl:lsa viirnpli g tige, fortlamnde 

böm fullgöras i Ull l'ö l_j<l ; uJ eJI <U ropotitionsö fnin gar obestrid

ligt m od l' lim dun lördulcn, att Ull(l or första t:jonl:ltgöringen för 

vii.rfv<td t_ionsLIJar lwL h os buvii.ring:onJällnon b~ltLru underh ttll es, 

oe il att crt'mmih cL kan vinnas boträJfancl o llo iUdro klassernas 

an vii.nd bmhot , tonlo n Lbi lil n ingen [ör ii ottans å sjömanshus oj 

in skrifno beväringslllii.n, i sam man han g m e<l öl'ningstidons u t

f'träekning, blira Wnlelas pi\. on första öfning od1 on ropoti

l.iousö[ning; oeh geno m att . ttllOrclna l1ennu ropotit ionsöJ'ning 
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uneler den till på <'trct, då tillämpningsöi' JJin gar utiöras med 

elen årsklass, som erhåller sin första utbildning, crhfdlos den 

pcrsonaltillgång, som erfordras för att på ett tilll'rcdsställando 

sätL ordna el e [ör personalens ut bi Id u i ng sft vigtiga cskaderöi

nmgarna. 
Till stationstjenst vid flottan inskril'na hcviirings111~Ln torde 

dock, utan att detta ur utbildningssynpunkt mollrör nftgon olä

genhet, kunna me<lgi[vas att fnllgöra llCnJ åliggande tjonstgö

ring umlor l'rcdstitl i en följ1l. 

I örvcrensstiimmclsc lliinncd föreslås den tjcustgöring, 

som un<lcr fre<lstid skulle å li gga lle viirnpligtigo, 8Cdan öfi~inq:;

tiden blifvit t~tstriickt titt ett c'lr, skola tullgöms: 

c6{ rZ sjömansfrus inslrrifne, som tilldelats flott nn, i 011 fö ljd 

mml början unllcr andra året ( 1 ' 1 /1- ' ~/1 ); 
af till sjiitjenst u id flottan inslrri('ne, som ej t illhöm sjörnans

lms, m cc l en för::; La tj enstgöri ng mn 2(iG lhgar, som tager 

sin början tmdcr andra året (11
/ 1 - ''/ 10), ocl1 m ccl en rc

petitiousöfuing Olll 100 dagar und er fjcrdo året (2s/ .. -- ''/ 10); 

lt{ t ilt statioustjenst vi1L flotta·n uttagne i on l'öljll m od bör

jan unllcr första året (1
/ 11 -

31/ 10). 

U1vkr ölucrgånystiden, då öfningstiden slcultc utgöra 1.'.17 

dagar, förc::;lås denna tjcnstgöring skola rullgöras : 

uf å sjömanslrus inskri(ne, som tilldelats flotto.n, i en följll 

mod början under försia året eo;ll--1/J; 
rlf till ,,jötjenst vicl flottcon inskri fne, som ej titthöra ,,:jömans

hus, med on första t jcnstgöring o1n 11 :; dagar, som tager 

sin början tJmlur första året (~/0- 2~/9) , ocllmerl en repcLi

tionsöfniJJg om ~q dagar unllcr andra året (1/7-"%); 

a( till statio11.--~jenst cirl jf.ottcm uttag11e i on l'öljrl med hör

jan \lllllcr första {t rot (Sfn-2
' / t 2). 

~\nlcllningcn till <ltt don til l nllmiLn t:jenst och till ::;jö

tjcnst i nsk rifna bcdri ngens i nry<.;k n in g L iii tjonstgi.iring, sedan 

öl'niJJg:stillCn blil\rit utsträckt till ett ;\r, J'örcslagits skob cga 

rtllll först året efte r ~lct, då inskril'ning i beviiringcn skett, är, 

att inskrilningsförriitt11ingnrnrL oj kunna bcri.Lk1ws yam afslu·· 

tnllC l'örr iin i början al :\laj mtuwcl, under deL att bcviirin· 
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gcns nthilr111ing för aLt kun1m följdrigtigt ol'flnas hör börja 

mell lörbcrctbmlc öfni.11gar redan i Januari mftmtd och, slu

tande med cskallcröfuingar, l'ortgå til l början al' Oktober mft

llflll. 
Vid förslaget::; uLarbetc111de har äfvcu blifvit ifrågasatt, 

att sa väl dc å sjömanshus inskri fna ~om till sjötjcnst inskrifna 

bcväringsmän, hvilka ej tillhöra ~jönmnshus, under öfvcrgå11gs

tidcn skull e imydm till tjensLgöring i midtcn af April månad 

året efter do t, då el o bli tvi t i nskrifna, och utan rcpetitiousö[

ningar i en följd fullgöra dom tdigganJo 197 llaga rs tjenst

göring. 
l >enirl ,·isade det sig dock, att til lghngen a[ sLam perso

nal , innan unclcroJ:Iicers- och ::;jömanskårorna uppbringttts till 

;j!)() undorol'liccmre od1 3,000 man, id<e medgitvcr, att, under 

llen tid skjutskolan pågår, öfvu hela det antal bcväringsmän , 

som ftrligcn borde utbildas till sjötjcnst; och <lå rlerjcmte en 

::;åtla11 vapcnöfni ngstill, som sammanföll u med soglationstiden, 

skull e vara S.)' llllCrligcn oläglig för dc [t sjömansims inskrifna 

vämpligtige, af hvilka en stor del un<ler vintern sakna anställ

Jtillg och då !'ör sitt uppebillic äro beroondo a[ uneler segla

tionstiden gjorda besparingar, har öfningstidcn för öfver

ghugstiden föreslagits på sätt ofvan framgår , helst Llcrigenom 

tLfvcn vinnes <len ur krigsberedskapssynpunkt beaktansvärda 

l'önlelou, att äfv·cn nmler öfvergångstidcn till allmän tjenst 

eller sji.itjcJJSt inshifna bcviiringsmän skulle finnas i tjenstgö

ring under hela aret, l11 Cll UlldanLag at Oktober och förm dc

len af November månad. 

Plan för flottans öfningar. 

Jelll sidcs morl den utveckling, som f-lottan umlcr dc se

nare åren erhållit, ll cls genom anskaffanllc af ti<lseulig mate

riel, dels gcnonl ök11ing af pcrsowtlcu , har iifvou framträdt 

bchol'vet a[ en sådan utsträckning af flottans öfningar, att per

somtlen inom alla grader kan blifva fullt förtrogen med elen 
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materiel, som donsamma ska ll bemanna. Genom skulknr,.;or, 

anordnade såväl vintortiden i lan<l å flottans st;tLioner so u1 

umlor l'örra delen a[ so mmare n ombord å skolfnrtyg, moddelas 

/marjc cnslcild man af stnmm on <len [ör tj ou sten ombord gmlHl

läggando utbi ldningen, mon tlonna utbildning tir dock icke 

t illfyllest, ty för::;t genom Jilngro tids oafbruton tjonstgöring 

ombonl å strir1siartygo11 kunna l'ullt strit1sdugliga IJc.,-iittninynr 

erhållas. 
För att åter bcväringo1l U1ulor llll vamn<le ko rta öi"JJiugs

tid at 90 dagar skall kunna IJibringas nödtorftig sjömilitilr ut

bil<lnilw bafva Lleusammas förb or o< lande ötuing·;u· under om-
o> ' 

kring .J.O Jagar ogt rum å stri<ls- oeh logementsfartyg , förlagda 

i niirhoton al' <lo vid stationerna bc1intliga skjutbanorna, 1JVar

oftor det antal bovilringsmän , för· llvilkot utrymm e å str i<ls fur

Lygon kunnat beredas, u n<ler souarc hiiJHon ar Vll ponöfning::;

tidon til lsammans metl stnrnmon deltagit i eskadoröl'ningar. 

(l'ör att llndor d ell korta tid a[ högst :·>0 dagar -- som 

d els öl'niJ1gsanslagets knappll ol, del::; bev~iringons korta iil'nings

tid. m o(lgifvit att anslå till <lo l'ör bibehå llande or:ll utvcekling 

ar !lottans t jenstbarhct så Yig!iga cskacloröl'ningarna - mod

Iiilina att. vmkställa i eko blott den m:l ngfakl olika ö fllingar , 

utan ilfvon <le rön i afseonde llå !llateriolon ueh d onsamnms 

tlllViillllning för k.rigots iLJtdam~tl, hvilkn emlnst umler snllll'ähla 

iii'ningar meLl fiore fartyg kunna uttöms, l1al' d et blil'vit uötl

villHligt, att så forcera öfni11gama, alt porsomtlon J'örvisso ioko 

kunnat så t il lgo<logöra sig don vun11a or[arc JJ hoten, som rall et 

,.;kulle vmit, 0111 tillrileklig tid kunnat anslhs till o,.; kadorö[nin-

gnr11n. 
licnom ökadt örningsanslag skulle en d e l :t r do ln·ister, 

so lll YiL1låda tlon under f:lOilttro å re n l'öljda planen för lluttans 

iii'ningar, kunna al'hjelpn s, nJC:Il Llet är först gcnolll en u tsträck

ning a[ iil'niugstiLlon [ör beYii,ringon LllldOr fredstid, i:i0 ll1 Ut

bildningen af !Jotl~lJli:l p cr::;onal k;.w ordnas på ett rullt tillfrecls

ntilllando ::;ätt. 
I samma m;\n som e11 sUi no d el af flottn.JJS bevilring~;uc

llol' aJ~eS att fyllas gOJIOill ti. ~j(iUIUllSilliS ej lttSkrifllH Viti'IILJiig-
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tigu, kOl1111l01' i\.f\'011 kral\· et p il. t' ll ul;.;träckning a r IJeyäringens 

iJI'n iJJg~;titl samt hohohet ar il lt und er hett \·aponöl'ning:-;tidon 

l'i>rl iigga ho\·iiringoJJH öfni1 tgnr olll lwl'll å flottan,.; [;ntyg att 

starkare framträda. lllirigeJ JOJJl sku ll o jonwill d et ul'van l'mm

h å llil<"L önskcmfllet, alt hal' Ya O Il deJ fartyg ru stade å rot o llJ , 

kunna l'iirvorkligu :-;, ocli dessutom den fönleJon vinnas, att be

!Jol'vet al' ökn<ll kascrnntrylllmo inskränkLes i salllllla rnå11 som 

personal ;.;täntligt förlatlos omlJOrd å fartyg 

Don föreslagna pl:tlll'll !'ör öfningarnas ordJJall<io utgi"1r 

l' ll nt\'l'<l:ling al' <len l'iir Jlot!a Jl S ö[niugar under senare åren 

l'iiljda pinnen. 81'dan ulsll'iitkllinyen af' beräringcn."J' ufuinystid 
ti ll el/ är bli(cit fu/lsliiwliq l .lf!'!Wmf'iin{, skulle l' Jliigt dcnsam

lll:t i Jnid tcn al· .Jn.una ri Hl tinder l'örc,gfl.e n<l o vår iuskrifna ho

vilri ngsmiln inryd::a, del::; do å ;.;jiinJaJJ SI JUS i JJ::;kril:na för [ull

giiraJJdc i en följ• l al' !Je! a 1 lon dom h ligg<uu lo tjonstgöri ng on 

al' ;;(;:) Llagar, dels till sjiitjon~;l. in l:l kl·itna, som oj tilll1önt sjö

mumdm~, tdr l'nllgörando a[ l'ö1·sta tjen;.;tgöringon al· 2(iC• clagar, 

h varvid S<lmtliga dus sa bO\'ilri ngsll]ii,n skulle förlägga,.; å vitl 

Carl~;kro Jl:t statio11 liggaJHie l :a klass pansarbåtar. Dessa bo

viiringsmilns l"iir1Jen1!ln ndc iil'11inga r skull e <lere!'tcr [ortgå til l 

midten a[ .\pril, dit l' ll tle l l>m·iLr i11gsnJiin ;.; kulle al'gå till ,.;kjut

ud 1 turpedskolorna, iih-e Jl ,.;OnJ on del i\. sjön Jansilli s i n;.; k r i l' u a 

lHJ\'ilrings nJ ~Ln an\·ii.nda ~ till Ljon~;tgöriJJg i land <t fiottun s sta

tioner oeh vart' sumt å l"artyg· i bormlskap. :-i<lsom ersättning 

Wr dc:-;sa bc\' iiringsmiin :-;kulle [t 1 :a kln.iois l'nnsaruåtuma onJ

lwrkorn , dels do st~LJIJJlJatr()ser, i'!llll gono1ngå rekrylkurs, dels 

do, som ,.;kola gonOJJtg{t si,gnnlskolan, hYarellcr lJansarbåtnrna, 

iUI'ö l_jda a[ ett lmndminoLlrtyg, sku ll e utgå på omkring 2 nJå

JJa<lcr,.; exped ition. 

1)[1. -l-:0 kla~;~Oll ar t ilJ sjii t j L' Il Ht inskri[na OCV~tl'illgsmän, 

so m ej tilll1öm ::;j ömHJJ;.;lms, i sl utet af .Juni månad , el'tor det 

sk ju hkolan d::;lntats, imyl'ka till JU() dagars rcpolitionsöl'uing, 

::;bJllLl l'örutniimntla p<W'mrbiHar ingå i knt>tfiottan, snm skulle 

utgöras a r ~ l :a k la ,.;s p:msariJ{Ltar, ;) torpodkryss: tl'O, l !Jand

lllinel'nrt_vg, 12 1 :a klass torpedbåtar och l torpodvorkstadsiar

tyg, uch sa111tidigt liii.l'lll l'(l skulle Ntockholmsoskad om, boståOll-
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<lo af 1 ~:a kla::~H pan~arl>åt. 4 i) :o klass pansnrlJftLar, :? l :a 

!dass kanonbåtar, l hanuminofartyg, l 1 :n. klass och 3 2:a klass 

torpeclbåtar sammandragas, livaro l'ior oska<1orö[ningar mol1 dessa 

båda styrkor ~:Jknllo utföras mt<lor omkring 3 månader, till dess 

cle å sjömanshus ej inshifua bovilringsmä1m cn i början al 

Oktober olter nJsluta<l tjonstgöring utrycka , samt tjonsteti<len 

fö r det s tammanskap , so111 un<lc r å r et uttj ont sin anstilllni 11gs

t id, utgår. \ ' id samma tid c1 11hurkera de ft sjöman sims in

skr ifna boviiringsmän , som umler sonLillaron tjenstgjort i land , 

l1 varefter beh öf-ligt antal 1:a kla:-;s pansarbhtar 11tgå på Ii voe

kor s a 2 månarler s eX[>etlition O(;II d or e[tor törläggas vid ()arJs

kron a station mod beväri ngs miinnen om b m d, li Ils t lessa i mi d ton 

at J ann A,r i utr.v<.;ka dter fullgjord ett hrs tj onstgöring. 

På grun d af att utsträckninge n af boväringens ötuings

till ti ll ett å r l'öruLsättes s kola sko först dter yj :-;s ö fvergångs

tid, skull e ofvan herönla öfuiugsplnn komma att l'ullständ igt 

t ill ämpas först J'råu ocb m e<l 1 U:e åre t oftc1· d et, <lå än d r i n

o·armt i vilrnlJli <>t s lao·ell hlifvit anta.L>.T1a , och föres lås der före 
b . . b ,., u 

särsk iltia öl'ni ngsplnner l'ör öfvorgl\.ng:oåre11, lii.111pade efter bo

viiriu o·ons öl'uinrrsLid er oeh d en i !.J·onstu:örinu: vmamlo pm·so-
o M ~~ ·~ 

nalsty r kan. 
Unrler den ij{ucrq äug.;·tid, 'boule,,· /u :ilkcu bcviiringcns ij(~ 

ningstid skutte ntyöra 1.97 da,qar , skulle s~du.uua dc i't sjömans

bus i nskri[n a beviiriugsmilnnen imycka i sonare delen a.f No

vember månad under inskril'ningsi\ rot för tullgöramlc i ou följ1l 

al: dom åliggande 1U7 <lngn,rs tjenstgöring. [<'ör vorkställa n <lo 

a l: [örbor ellancle ö f ni ngn r skuLle d essa l.J oytiri ngsmän un<ler de 

första [yra m å nnel oma vara förlng<la ft vill Unrlskrona station 

liggand e La klass [lHnsarbätnr, h vilka <lercl'ter, tillika me<l ett 

hnndmincfartyg, i börja11 n.l' ApriL setlan on <ld boviiringsmiln 

al'polleterats till stationen och ersatts m od stam matroser , som 

skola g enomgå signa.hikob, skulle utgå p ii omkring '2 må lla

tl ers exp edition , till dess d o å sjöman slm s inskrilna bevilriugs

män n on i början a[ Juni , e ller a.[f'lntacl Ljonstgöring, utrycka. 

Seda n de unrler våren till sjötjon ::; t inskrifna bevärings

män , som ej äro inskrilna å sjömanslm~, omoLlelbart derefter 
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illl'~· ckt J'ör fuJ]görnll<lC uJ' l'ön;ta tjeiiStgijringcn aJ' J J;) cbgar , 

sknllo samma p a1 1sarbiitar un,lor omkring e n HlÖ,nad användas 

l'ör dessa bovärings111iins l'i!rhcredan<le öfningar. Då 2:a k las

se n aF till sjötjeust inskri l'na bcvil ringsmä11 , som oj ti ll höra 

sjömansh u s, i början af .Juli , sc<l an skjutskolan a.l'sJutats, in

rycka till H-J. dagm·s n~pctitio n sö l'ni11 g, skulle förutnilmnda pan

sarbåtar ingå i knstflothm , som skulle ntgöms af G l :a k laRs 

pansarbåtar , 3 torpc·<lkr~'S::>are, H J :a klass torpedbåtar och l 

torpctlverkslad:-;l'artyg, och samtidi gt s kulle en på samma sätt 

so m ofva11 sägs sa llll11ansatt 8tock lw lnmeskuder sammandr agas, 

!1 varefter oskad e i'Ö [n inga r m u <l <l('ssa båda styrkor skulle uti' ö

ru s under o111k ri ng 21
/ 2 månwln, t i Il <loss bov ä r i ngsmiinnon i 

r-; lutet :t l' ~optolll bor, e f tur u L~ lu tad t.jenstgöri ng, utrycka . För 

do boväri11gHnJiln , som ej rvmmas h i oska<lcröl'ninganHt dol

tagande fartyg , l'öresli\.s 111 1ordnandet <tF en gemensam sk:jnt

och olrlareskola vi1l Un.rl:-ikro1m station. 

Unel er l :a samt 7 :d 0 - \l:tl c öfvorgångsöron sknll e ö[nin

ganm ;monlmti:i "[t, att d v u lgjmd o e n öfvorgång från resp ck

ti\·o \Hl t ill Hl? OGlt ['riin l !17 till :3 1i f> dagars utbildlli 11 gstid [ör 

boviirin gon. 

Enligt <lon [(ireslag na i\l'nings p lanon s kulle, se<lan bevii

ringens ö[nin gstid bli rvit utst räåt till ett år , sjiitiden för stam

p ersonall'n i medeltal bli[va l'ör llvarje oJiicer 1-±8 dagar, [ör 

lJ\·arjo und orol'J ice r eller nndorol'fiGorskorpral 17() dagar och 

l'ör h varjo m a n af genwnsbJpeH 1 (j7 <hlgat'. 

Kostnadet·na. 

En ! igL i nom llut tn n s stal> VOI'ki:ltiilltla buriil:ningar slndle, 

kl' l lan tll'L al' g i l' n a förslaget l'nllstilll<l igt genomförts, d. v. s . 

!'rim o d 1 n il'< l l( h l u året d Ler l'örsl<l got :-; antagan <l o, ordinarie 

ku:-;lnn<lol'lla nudl' l' l'e m to lllll'vwltiteln, ej imiiknndt kust:n't.i ll o

riut <wh !tnwlelll , uppgå til l \l,irli~ ,0:n kronor, utgömurle on 

i.ik ning <Il' ~,mn . -1--W kronor utöl\·m· ar riksdagen för <"t r 1\JOl 

till lllOL~\' Hl'ctlld C Ii ililam ål fJOyiJ,i~HlO Ordinarie ansJag a[ u,()j (i,Q\)1 

kronor. 
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Då cmellnt.id ar dClll1it ko:-;llt<HI :-iikning mu kring J ,000,0()() 

kronor tagas i nn spn1k l'ör genonli'Önllt< le aJ den öklliug ar 

flotta ll s stnnlperSIHwi, som jcllllikt propositionen till l \lOO års 

riksdag crl'onlms riir tillgudoseen<1e al' homniming!'lJellOI'\'et , <1els 

i'ör den Y id iugå ngen al' å r J\)()~ l'iinligsLiillda lllatl'rieiun , dds 

!'ör den nva mate riel, son"i lJoriikil:I:-J tillkolllma under åren 

f ~)()2 - --] \)J l, in:-;ki-iinka si g kostnrU{!'J'IW j'ii!' ,lji"IWJnj'ÖI'Unrlct af 

det (i!rsla,q , sum clw(en j'i!r flot tans stab a/.'qi('ril i (rå,qa om nt

sträcl.;t öfittn.(jstirt för flofi nns bcuiirintJ, tiU omkrinq 1,700,000 

ICJ·onor. O l:vansU'wml c koslna<lsbcrii.k iliugar ii ro nppgj u l'< la mc<l 

för stal limen nu gällande aflöuingsl'önn~tner sitsom utgångs

punkt. Vid <ll!n gmm;kning nr clwl'ens l:ör flottam-; stab !'ör

slag, som verkstii.llls a I <lcrti ll u Lseddn l..: om item< lo, l1a l' va IJc

l'iikningar uppgjor ts jonwäl un<lcr förut;-;äLtning att fioLtalls por· 

sonn.l erhåller w"\ gut J'örbiiltrmlo aflöning;:d'önwl.Jlel'. ncnomrö

rawlet ur \len sålullCla töreslagna aflöningslörbiittriilgcn skulle 

kriifva en ytterli gme ku:-;tnn<l af -±71 ,1 20 kron or; demi' omkring 

;~!>O ,OUO kronor belöpa sig på den i 1!)01 ftr::-; stator upptagna 

porsona l on. 
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Befälsfördeini ng. 

, A l <le kom 11!ondcra<lc officerama bconlrnr fartygschdo11 

on att tjenstgörn. si'tsom artillerioffiror , on S<'l.som torpc<lofficcr, 

en ;-;il.som nn vig<Ti ngso fli <:('!' O('h on s[t:-wm JH'u\·iantnfTi ccr , sko

twtrle till a.rti/1ai- Ot'/1 url.niqerin.IJ-"Of'/ircmJ·r' f)(:ontl'lls rfe t'l!r'l 

iildstn ». 
Dott.a är nogl<'lll\'lllt'ts 1,y,l]j~·j, uttryl'kbt bPstiimmolse an -

gåend e hol'ä lsförd olningon omJ,ord. :\!eningen hii.rm c<l är gir

vetvis el els <le11, ~•tt till <lo två. vigtiga plat:-;unm som n.rtilleri

ofiicL:r och uavigcri 1t gsotli.rcr :-;kola al'scs mera cr[arna ofhcc

l'ilro, <lcls <lon , att <lessa tvi1., so nJ oftn kom111a att cga bcl'iil 

öl\:or do öfriga komJII L~nd urad o ol'liecrarnn, redan genom sin 

tjonstegmd skola VHI'a deSS[lS fiinni in. i\fen då ;1, andra sidH!l 

omständigheterna ktmmt tänkas sitdana, aLL al' en cli cr annan 

or.'mk svårigheter nppstå genom d<'ssa båda pbt:-;c1·s beklii<bndo 

mu<l do tvh iil(lst.a ol'ticeram c, ka11 natmligt\' i:-; ett reglemente 

icke orubbligt rastslå en dyl ik besLiim nJ else, utan mcl.stc mod

gifv<t [artygs('hcfo n möjlighut till ä ndring h iiri. 1\fc: n !ll od tank e 

på dc: många oegent li ghcLc: l', :-;om l' ll <ly! i k itndring kan v<"dla, 

har regl oml:'ntot. demi' n10d allt rog gjort ett så pass sto rt num

mer, att iin<lringce11 mo<ll'ö1 · Ci l siirc;kild ul111Iii.lnn t ill chefen flil' 

sjöl'örsvn rs< lepm-tmn untet. 

(ienom att <len ar n•glemcntct angil"nn hel'ii.lsrönlolningcn 

11nder sonare å r vid Hol'<L tillfällen icke blirvit l'öljtl , ]mr fr it

gan inom sjöol't-iccrskrets;J I' kommit på. tal, och mo<l stö<l af de 

fts igtcr, iil Rii.IHlaron från fl ora II åll rått höra , ha1· ban velat gil'nt 

opinionen det tryckta ord ets bct\'<klse. 

Vi Yilja d i\. l' iir:-;t so saken I'I'ttn ren Lj onstcsynpunkt oel1 

måste dh hl'tiinka l'öljand<: t\· ,'1, lwstärnm clsvr, lt vi lk~l , Ll eres t 
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navigeringsofficeron icke är äldre än 1lo vakthafvmHlo offico

rurno, ställ as i ren motsats till hvarandra . Don ena bostii.m

melsen lyder: »U n <ler iakttagan c le ni' lwa<l i detta regiomen te 

1inncl::i förcskrifvot hetriifhtndo clo kommondcra.<lo officerarnas 

tjonstgöring, cgor l'art,vgschcl'on att för tjensten anvii.mla d l'm 

på sätt han finnor liimplignst, dock ntt i tj<'nst.on yngre iekc 
m å crh i't lJa befiU \ifvor älclre>>, och den :uHlra: >> mwigoring.~nl'fi 

coron :\l iggor , om han vie l tilll'iill e, då l'art ygschcfcn o j iiT på 

däck, fin ne r, att fara l' ör gnmdstöt.ni ng är förenad mc el l'ull 

följandc at Wr n avigNingcn gifna orrlcr, och i'artygsehefons be

fallnin g ir:ko l1inn er i11hcmtas, på eget ansvar låta genom vakt

lwfuanrle o{ficc1·cn iinrlm lml's ellr>l' vidter;a {öl' {nmns a(i•ä-r-

J.nndc m · ~'ontcrlig manöre r: ::;kolan< k n a vi O'OI'i 11 ()'soffice rr'! J do ek . l, l b ,-. 

härom ofördröj l igen al' g i h'a mpport t ill Iartygsc:hel'mJ ». 

Här är ett ti\ JI' it.lle, rlå sitledes navigoringsnHicercn cgcr 

att diTokt taga befälet från vakthal'vn.nclo offic:orcn. Och in gon 

lär viil kunun. neka till, att i navigcringsol'ricerens bofuttning 

ligger en viss kontrolkraJHlc magt. rionom åli gger t. ex. att 

»ifall han a user någon med al'socnclc på uavigoringcn gih'c'H 

förcskril't eller Yidtagcn åtgiinl kuuna m acHöra lara, häro m 

göra Hllllliiln.n till l:nrtygschol'en. >> Det är vidare hans sky lcl ig

h et, att >>ö tvcrvn. ka, att fartyget::; loggbok och, clor fl aggadju

tant ~ e ko [i n n os, signaljonmal töras 1necl ordning och punkt

li ghet », och di1. iir att märka, ntt det ii.r qvartorchoferna, son1 

m ell si 11 na nmun(lcrskri [t bestyrka det i loggboken in [örda. 

Detta i allmän l 10t, om navigeringsofficer ii r y ng re ii n 

qva.rtorehcf. .:\mm hj ortnre l'mm stå r olägenhetou om uavigo

ringsol'f icercn tages bland do på lå ugresa ntöJver besättnings

li stan kommonclorac1c »backsol'ficc' I'UI'ne.» Dels iir ki.rvil1 åldcr,.;

skiln adon mellan 'lonnc oeh en <1Vnrtcrcll0f jumförc lsevis stor , 

clels ä ro ju clcssa oflicernre m<:clkommenclora,l<: l't!r sin ntbilcl

nin g l'ör tjensten i ullm än il et. Do anses icke kunna fi't p[L eget 

an svar göm vakthafntndo offkors tjonst, m on är väl nav ige

ringsoff-i ceren s mindre · vigtig. Och vi ll man märka ord, sft 

kan man ju fästa s ig vid cl cJIIl fl bostiimmelsc : ,vaktlwJvundo 

ofrieoron ftliggcr att i allmii.nhut icke utan orclur lcmna <liick 
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ntan att vara aflöst al' annan qvarterchef ol lor tillfälligtvis af 

navigeringsnf1i.corcn ». Don ti ll Jl<J.Vigcringstj onst uttagne backs

officeron sk ulle si"I.lc<lcs kunna m oltaga ett långt större förtro

end e iin htms jemnåriga kamrater. 

Vicl k lart skepp till dmbhning ska1l navi geringsofficeren 

i ntaga plats i närheten aJ fnrtygsehcl'cn; lommt vi all por so n

lighot åsi do, skall vitl en ä lclro ol'licer vara mem erfaren och 

hii.ttro skiekatl ntt i strirl stå vid. c:h ol'cns f'ida. 

\' i öivergå 1111 lill sakens 111cm privata si da. Genom 

o[van <·iturade rcglement.-;bcstäJJJillC iser, ii.fvonsom genom dc'll 

uppl'att11i ng so ru hland sjöofficerare blifvit nediirl'd, to rcl e det 

för en hvar Yara Lydli,gt, att nppdruget som naviguring:::;ol'fieor 

lir ett j'örtror'JldeiiJIJir/J'(r,r;, so m ic:ke utan synnerligen giltig or· 

sak hiir beröfvas den ni' de1n , som reglementet clertill afscr. 

Oeh ill gon Lm nolm till, att trots hvilka l'örkbringar, som än 

mft kunna gi l'v:t,.;, c le ii\ d I'O nl'fi<:crnrnc m i\.sto känna sig i viss 

mån l'örhigå1Jgna. J\la1t har solll or,;ak t ill 011 dylik l'önlelniug 

hö rt llitt111laS Önskn.JI , att CfYHI'tCI'Sc li ci'el'll a skola \'<lnL do iiJr[sbt, 

of ri cerarne . i\len ä h·en om navigcringsofriccre ll tages blancl 

dc iildsta, li'l.tcr ,[etta göra sig lnyc:kct viil änd å, om blott icke 

n.r t ill criol'ficenm gön·s vaktfri. Oc:h clct ska ll lmn nnrl c·r L. ex 

en l[1.11grcsa i nlla I'Hll id:e vara, dö, mulnst >> h l'artyg, hvars 

besiittningsli ~ta (Bi1a.r;an 7) upptager llcm kommenderade of fi

cerare i·in fe m , artill oriu l'ficcrou ä r vaktf ri ». Nii.nmda bilaga 

upptager l'ör >> F1·oja » cnrlast fem ol'iicornrc. l~csättningslistan 

ilr ncniligun !'ör b:wk:,;nl'ficummcs skull endast för tillf'ällot 

\!kacl. 

N<tvigcringsol'l ict'n'ns lwL ti tni ng är hi1.cl e ansyarsl'nll och 

magtpi'tliggamle, mon (lerjcmto s\·n1wrligon :mgcniim. Don 

morll'\ir vissa . liitLnador i öLriga tjenstoå1igga1H lcn , såsom att 

nn.v igeringsol'ficcrcn iir Yak tfri, l'ri från exercis, rlivisioner m. m. 

Rärskilclt i hamn torclo lmtr sjl!n l'f1 cer veta, m ocl hvilkcn -

nnturl igtvi s både vän l i g oe!J ol'iirarglig - al'nml man bet ra k

tar <lc·Jt si't go1lt som leeliga navigoringsoffieerc·ll. Han lwr orta 

bii.ttro hytt ii.n öl'riga ol'f·iceraro, och förenar han 'lertill platsen 

so lll ehdem; acl.jntant, har han i l1am Jt g il' vetvis t illl'ä lle att 
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hi'tde se oeh cr·[ura mom iin ölrign kamrater. Allt detta iir jtl 

privata saker, men dc utgiira <lnek otvifvelnktigt l'örm hner, 

hvilka vitl förr bor<lo tillfalla on iildrc iin e11 yngre kommen-

<lentcl ol'fic:er. . 
Det iir <le iildsta komm cn<lC"md e ol'li<'Ci'al'llCS pligt aLt vid 

pi\Jon1rnn kunna ;\taga sig si'vlat ta hdaLLnitt,gn.r Rom nrtillc ri

oUicerens eller Jlavi gori ngsol'fi('orctls, llJOlt det iir ock <lura;; räLt 

att b lil\·a <ierom nnntn<lado. 

O. Lybeck. 
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Berättelse 
öfver Kongl. Örlogsmannasällskapets verk= 

samhet under det förflutna året. 

Kongl. ÖrlogRmanltasitllfikapet l tar under det förrlutna ar

betsåret varit samla<lt ti ll H ordillario sammanträd en, lwarvi<l 
å rsreclogöreJser ha l' v n afgi f vi t.s: 

i Bcsfyr·knin,q O('h Beväjminq n[ lodamoten Gmhm; 

i JJiinniiscnrlc, Elektroteknik or-h Bpriinqii;nncn af ledamoten 
A1Hl orsson; 

BjukFiqskonsf och Sjökri,r;shistoria af lo<lamoton Wrangol; 

Navif;ation och Sjuf'rrrt a[ Jo,lflmoton U.\;ld cn; 

i Eeqlrmcntcn, Furl 'altning samt Hclso- och Sjukoård al' 
lo<lamotcn • \n karoron n; 

i Blreppsbyq,r;cri och Jlfaskinviisendc a[ locln.moton I. Eng
strö m. 

Ji'öro<lrag lwl'vn hällits: 

at Ledamoten G. af' {(!j glas om »krigsfartygens offonsi nt 
Yapon"; 

af lerlamofcu J. Engström om rullningsl'örltållalHlcn odt 
si i ngcrkölnr; 

n[ 7erlanwtcn C. C. Rngström »Förslag till anordnan

do af SYiingningshann. i Carlskrona skii.rgärcl J'ör utt.ngunclo nf 

i'artygs svängningscgonsknpor enligt ny lllCLO(l. » 

Sällskapets tidskrift hur utgii'vits enligt snmma plnn oc:lt 

n[ samma rcllnktör som under förcgitcn<lo år. 

'l'i ll Sällskapets bibliotek hnl'va fiiljando gåfvor öfvor
lomnats: 
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fl' rån redaktion fi.ir den N ors k c N or• latlan tifike cxpe<1i tio n 

187(i--7H, h äftena 20, 2Ci, 27. Zoologi; 
a[ ledamoten Jliärncr, 2 l'otogmlicr al" torpoc1båts[ön;Wraro; 

aJ ledamoten Natt och Da_r;, C. G. \\ 'ra ngc1s Jo11rn:tl lill-

eler oxpcc1itim.1 med stora fiottan lllifitCit l (i.J.-1-; . 

från K on g l. sj ö l"örsvar:::;<l opmtemen Luts kontman< l nox pe<ll-

tio n, diverse roglcmcitten; 
!"rån Kongl. sjölmrtcvcrkci, ett sjökort; 
från löjtnnnt Erik Hägg, Hn1Hlhok i praktisk n:wignt.ion; 

från korrcsp0!111oran<1o kdnniOLOil Ua<1clius, Buronu Voritas 

Y cr l<lcns H amlclsflottn; 
l' din kaplen ,\. Klcman, 'l' rac1at om l:ikeppshyggcricl ok. 

a[ ~ nr Uhapman,. 
T nom Rällskapet ha[ya följan <1e Iöriindringnr cgl rum: 
från arbetand e lo<1am ot iii l hudcr~lc<1amot är ijl'\'cl'l'ön l: 

kontrcan1iral Louis l'alan<1or :Ii' \'oga. 
'r.illkon1no itro: arbetande lodan1ötcr .... ......... .... .... ~ 

, , korrcspondomiH1o le11amlikr ......... 2 

}.[cd c1ö<1on äro nl'gångnc : 
l r o<lerslc(ln lllötcr ... ... ... ... . .. ... . .. . .. ... ... ... .. . ... ... .. . ... .. . ... 2 
A.rbctaw1c lcc1amot ..... ....... ....... ........................ .. . .. 
li'ör närvaranclc utgöres i-lii.lli:ikaput al:: 
}iörste I--Iedorslo<lnnlötcr ... ... ... ... ... ... .... .. ... ... ... ... ... ~ 

I [cc1erslechmötcr 
i\ r botande ledamöter ............. .... .......................... 7U 

Korrospom1cnmc1o lcchuH(iLer: 
Syonske oeh N ors ko ...... ... ...... .... .. ...... .. ...... ...... ... 2:-l 

LTtlänc1skc ...... ... ... ... .... .. ... ...... ..... ............... ...... ... ... :-> 

Kong!. Örlogsmannasällskapets täflingsämnen 
föl· ål· 190 l. 

l. l f Yi1bL idgiircll'r böra vi<1tagas för alL i krigsti1l i möj
li gaste mhn l'örhin1lra vt\LlalwskjuL11iug al· eg na och neutrala 
ha-tyg') 

2. lfvilka anonlni11gnr böm vi1ltagas å flottans [art.vg, 

kol pråmar o c: h kajer för att b of ord m J Jastig kol n i 11g? 
i). llnr f:lvenska Hottnn viil uUöramlot a l sin roll som 

Jamlots l'ör1<La förs\·arr~l ini o buhol' af c1ouoter förutom dc nu
vamnL1o stationem a·) 

-L Böra hos oss förekonumt (km t.orpcdbåtstyper, och i 
i:iå fall IIvilka'? 

:). J h'arförc kunna ic:kc ~vcrigor:; skopp::;var[ fylla lmulcLl:i 
lwlwl' a[ nya laståugl'artyg'? 

U. 1\'an ej lönande: svensk redurirörelse mod moL1ema 

sogell'a rLyg på aflii.gs1 1a länder ål:ltn<lkolll!llas? 
7. Ar svenska flotla11 i bel!o[ al· en kryssarctyp, afsc<ld 

atl ursiiLLa do stöno öl'ningsl'arlygun'? 
:-\. !}öra icke nyll\·gg<la IarLyg, Hlll<Lil du anviinc1a~ i 

C'l:ik~u1cr , Llllclorknst.<J s pro[ ulHlur ledning af en sii.ri:ikild kont

llllSSiuu, ocl1 huru böra dessa prof anordnas'? 
\l. J h·ilka äro l'öt·<i clamo och olilgcnhctoma af fiytan<1c 

bränsle i sjöfwgpnnnor, me<l i:iärskilclt al'sccn<1o p[t vår flottas 

olika fartvgst.rpor'? 
10. Till ln·ilka bcfat.tningur kan vill mobili sering rcserv

hcfiil lämpligen aHYiindas'? 
J l. Fritt val af ämne liggnn<1o inom omr[t<lct för Kong!. 

Örlogsmam1asilllslmpcts yerksamliOt. 
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'l'illli ngsskri l' t bör, i\,t[ö ljd af förseglad seclel, h Y i Ikon n p p
tager l'örfattureus mt1m1 od1 vi stelseort ell er oe;ks[t ett val språ k , 

vara ingifveu till Kong!. Örlogsn1:mnn siillslmpets sekretcrare 

sen ast <len l:ste niistkomn1nmlc 8cptom1Jer; kommande å Säll

skapets högtidsdag för ::;krift, som blifvit tillerkänd pris, Säll

skapets medalj i gul<l ol lm si ll'vor ntt utdelas . TäilingsskriH, 

som idw kan belönas mocl pris, mon likväl anses förtjo11t u[ 

~i.i ll skapc.:ts erkänn alH lo, kan pi\, l1ögticlsll<lgon erhi\lla hedranclu 

Olllll tinmanLle. 
Skulle den l'tirseglnrlo socluli1 , lwilken åtfö l_j or skrift, som 

blil"vit prisbelönt, enelast i llll Ol1 i't.lln yalspråk, tillkiinnngi[ves så
dant under första bill Ilen nJ .N on.)nJber m ånad i »Post- och 

lmikos 'riclningan m ed anldt.llan ntt författaron v ill e till Säll

skapet uppgifva sitt nanm. 
1:-\fwicla föduttaren a f inlo111mul tiHlingsshift ioko tillkiinwt

o·ifver motsatt önskan fnrbch i'tllor si0: h:o nQl. ÖrloQkmanna-o l . ~J '-' ( J 

säll skapet rät tigheten att i sin tidskrift offentliggöra clcnsamma. 

Carlskrona i Docon JiJOl ' J \JOO. 
::i ck 1 ·etc·1 ·a-re J L 

-- Utll -

U1· redaktionens notisbok. 

Amiral af Chapmans g•·af. 

U n(ler förli(kn somnuu· lwr vice amiral at Chapmans 

gm[ å Angerums kyrkogård, l1 vi lkcn gral' vnr gansl·::ft [örfallon, 

hlil:vit r e:o tnurcmd i enli g hot m ed en lmmlteckning, gjord af 

a111 i ra lon sjelf. 

n onom d. v. Ntationshofälhn.fvarens i Carlskrona försorg 

l m f va medel insamlats för att i\. t e [tervcrlclcu bovara detta 

miilllO al' vi\.r ::torman på skeppsbyggnadskonstons område, och 

li a r orter slutad restamation till kyrkoråde t ö[verlemnuts dot 

öfvorlJiifna be loppet, so m synes vara tillräckligt, såv~Ll för år

li gt umlcrhåH som Wr i framtid en IJclJöfliga rcparatiouor. 

Vill gra[vens öppnande ]ii:-;tos ft on namnplåt på kistan 

följande inskription: 

»Frcclric llindr ic a[ (;Jwpmrw . Vice tlllliml, Co mluan

»clcnr a[ \Vasa orden mod stora korset, H.icldm·o af Svärds 
»OJ'( k il. 

»Ji'ödcl tl en ~l Septomber J 721. 1terbär jonlon sitt för

>) giiugl i g n don l D Aug usti lr;Oö. 
)d-[ans S nill e - Forsk11ing - Anrla - \Vcrksnrnhet, 

>) so m iugn hinder kunna t Iörsvaga, skänkt h onom Europas 

)) beundran, Fädorncsla]l(lcts tacksamhet. 



Nytt sätt för uttagande af taktiska sv~inguings= 

diametern. 

Vid diskussion i Kong!. ()rlugslll<lllnasiillskapd mur! an

ledning af ett af kapten U. C. l'~11gström väckt rörslag 0 111 <u,
ord nande n[ svängningsbana !"ör utLagantle af Lnkti::JI.;:a s\"ii ll g

ni ugsd iametom, anl:önles 11 r kontroamiral J. l Iitgg, aLt <lcnna 

borde noggrant kunna utrönas go110m att unelur S\'ilngningcn, 

sit Iort man l1inner, invinkla sig pit iörCJnål, som noga kunna 

u tläggas i kort med förstora<1 skala. 
D enna metod försöktes sistli<len somnl!u· [t pansarhåLen 

Thor och befanns fullt användbar. Omkring Jl) im·inklingar 

m edlmnnos u neler det pansarl>iUcn sYilngtlc 180 grader. oell 

vid utläggningen. at kur::>linieu vismlc dct s1g, att nwn CJHlm;t 

unclnntngsvis boböfd e frfm se h·ttn nf1gon af dc sCt lnn<la hc

st~irndn punkterna . 

Platsen för deviationens uttagande i Cal"'skrona. 

Med anledning af rlc farhägor som ntlalats, atl dc \'itl 

brouiinken [t örlogsvartvet l'örlngda rartygen skulle sWraJHlc 

inverka på de deviatiousundcrsökniugar, som l'i..irotagns vi<l 

>>Pollu x" , gjordes s istlitl e1 1 vinter, <U isen låg, noggranna Ull

dersöknin gar i dutta hiinseemle. Ihn·i<l u tröntes, att <le mag

notil:lka biiriJ 1gamo vi<l sjoll'va <hw d'albc11 ickc rönte nitgot 

milrkbart infiytan<lo Jn\n nilr!Jclägna l'art.~'g, ill'vollsom att pä 
-!U m eters abtånd hi't1t ,, l'ullux: >> i og~· nnsmnnmsto rigLJlillg' 

ontlast orsakades ett. rcl ar l~'. Ticlon I ör on s viingn i ng al· 

magnctometem s niU var på jomrritL ställe '2 ,2u sek. ueh på det 

nyssnäm nda, 2,:ll se le .\Jståntlct till niirmaste j cm rartyg \'al' 

omkr.ing 100 m eLer. 
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Innehåll 

tillshifter: 

åtsldlliga maritima ocl1 lu·ig·svetenskaplig·a 

Krigsvetenskapsakademiens hanrllingar och t idskri ft. 
()rg:uJi:...;n.! <J r i;-;k;t <>n sk ning:-;Jln11 <l(' l l rcfonnslr~i..[\~andcn. 

vcrkrw. lll•1I H~·a ty~ka rloUJa~t·n . 

20 ilill't ct. A rl1l 6· 

Bcrilkning af eld· 

Nol'sk tillsskrift for Siivresen. l': e aargangR r>:c och (;:c Il cC t c. Pris

opgavc. 1-'krtl y i hygge > avi~oer Pile r i k k c'!» Opt.cgncl,.;cr i' m niann,.;kript · 

~ftiitlingcn i vidcn,.;kal>crna,.; HC'bkn], i Trondhjmll . 

Tidskrift for Söv<esen. Dansk. ?\oVC' llllJcr. PamcrctH Bolydning fur 

vme Kri~,.;,.;kii>e. En l(~tntrol<i .l·i>c•n taalcr . E r<~hri n gt'll ni' T:lk nforturHe. 

Mittheilunge_n aus dem Gebiete des Seewesens. N·o X. Die n enun 

P:ulzrr,.;chiHc der k. 11. k. 1\:rit•g,.;marinc Typ Jlah:-dmrg. Die 'l':tkt ik selmel· 

kr Jiahrzcn~e. Lccke oher llilt·.kcn·Comlensatmcn. Ei n :-;cgler al ~ lian· 

dekf·kllltbchifl'. Ein HcHnlig;.;],oot mit Uasoliumotor und ;t,,,·illingscl trau

l>t•IL llns fmnzöt-< i<'l'ite "arilll' i>tlllgd. filr da;.; Jahr 1!100. Die Befc:-;tigu n

gen 1·on (~ibraltar. llie li:twlclsflot.te clt>r \\'clt. 

?\:n XL \\'ckhe 11·ilrcn ntit IIinhlick auf tlcn Forb;chri tt d er letz-

1en Zll'rtllzig .hhre, sOII·ie -- - - die fftr die hri tti~:;he Flo t.te be~:; t.geci g· 

n0tcn Kricg<'Heiliffstypen. /\nr C:cscltic·hte Llcr Ballistik. Die Duppclthnrm

(;,.,.,l'ltiltzanlagen clur Sel d at·hl,.;chil'l'e Kcar~age nml Ken tueky. Da::; l'rci~· 

Ul'''C'llilLzHclteihcnschic::;scn in de r englischun marilie im Jahre Jtl!J9. Die 

cnglischen Kolllen lager. Uuhcr Was~urrobr·kc:oscl. Nprcngnn g c in c:; Wmcb; 

1ni l te l s fl il,.;sigcr l ,nfL. E i n munst re·Ncltl:teht-schiff. 

Marine-Rundschau . OktolJC'r. '1\:stame ntc auf f'cc. Nl:hil'l'iL rtzUiclt e,; 

fliiH dem 17 und l ti J'ahrlllilldC'rl.. ]lic \'el'\\'endung der (;leichst rOlll ll1 fl · 

;.;chinC'n als Kmftqvclte f(ir Prelistrom ett. Rp riel11rörll'r und s pri l' lmiirt

li .. lw ltedcnsartl'n de. \·enn:l·he lllit dem ächll·a:n nHC'H pintt or Ny;;tcm 

Nar~. /\um L:nLergang dc,.; '.l'llrpe<lokreuzers • Fmmec >. Ucber die Thcil

nallllll' N. :'Il. 8. > Titi ~ > und •les dcnt:od1e n Land ung,; kurp,.; a n de n Kllrnp· 

ft'IJ um die 'l'akn·fort". Der Kricg ill CbiHa .. 

Nun·mllc r. Dio lkthciligun~ dl'l' Seymmwschen Entsat.~expe<l i ti on 

1111d rtll den Kämpfcu iH und Ull\ Ticn,.; in. J':nr Bcstim lllUng dc;; militilri»elt cn 

WPrtltCH dor Krieg",;l'hil'fc. l· L·ilcr 1\ iindni;;,;c in :-;cekrigc. 1-'p ri l: lmörtor 

dc. Nchil'Hl l'l~tli chc~ ctl'. 
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Proeecdings of the Royal artillery institution. ~o11· that tl. F. gnn:< 

aml smokeless powder have hccn introtlucetl etc. l"ourtcen dn.yH hcllritzcr 

work on serv ice. Night r.ommtmication~; in l'ortre,;Hes. Ron 1c r cflcc LiDn H 

on the technical tmini ng al' ofricerH of the J{oyal ganiscm rtr!.illcr ~·. Th 0. 

Boer 1m r 1899 - · HJOO. 
Le Yacht. Vl Octohrc. Ln. voile es t- elle HeccH>mirc '? 

20 O<.:tc,bre. L"ang1nentation tlcH c:t<lreH. 

27 J~a marine n.llelllall(IC et l"cmpcrenr. Le" app::trciiH 

flautte r , ff::trl e & C:o. 

:1 NoveJ11ln·c. Le cnirrtRH6 garcle- cote autrichicn > rTabsbnrg >. 

United service gazette. 1:1 Odobcr. The l'rcnch progm1nnw of nav:tl 

construct.ion. 

~O Octobre. KavaJ Lact.icR from a rn,;:<in.n Rlall<lpoint. i'\aval l'Hii 

mrttcs of the pol\' e rs. PrublemH for t h e ne1r fi rH t lunl. 

~7 Octobc•r. The f:tilnre ol' o ur Jnilitar~- t-~.1·,;tem. 

:1 November. Fl•t-~tinn. ll'nte. 
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