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flottan under sistförflutna året.*) 

(Forts. fr. sid. 25.) 

III. 

Marinstabens verksamhet. 

F rån föregående år hafva följande arbeten fortsatts: 
fullständigandel af marinens mobiliseringsplaner; 
hearbetandet af statistiska uppgifter rörande såväl egen 

:som främmande mariner; samt 
tillgodogörandet ruf inom skärgårdarna gjorda sjömätnin

ga r för sjömilitära ändamål. 
F öljande förslag a1f större vikt och omfattning hafva af

gi f\'it s: 
F öreskrifter rörande flottan (marinen) tillhörande värn

})lil;.:tigas inkallelse till fredstjänstgöring, samling samt färd till 
·och från tjänstgöringsorterna; 

Ofning,splan för flottan under maj-juli 1911 (gemensamt 
m e(l inspektören af flottan1s öfningar till sjöss); 

Instruktion för inkallelse och samling· af flottans (mari
n ens) t ill beväringen hörande värnpliktiga vid allmän mobili
seri;1g. (Marinens inkallelseinstruktion för beväringen (M. 
I -, ) . . . b. , 

Öfningsplan för flottan under augusti- november 1911 
(gemensamt med inspektören af flottans öfningar till sjöss); 

E:rigsöfningsinstruktion för marinen (M. K. I.); - -
*; Det i detta häfte upptagna är från Riksdags-Berättelsen. 

1'idsk1'ift i Sjöväsendet. 7 
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Bestämmeber för krigsöfning vid kustposition 1911; 

Fördelningsbok n:r 2 för stridsfartyg med dels 3 kvarters-
indelning, dels 2 vakts- ( 4 kvarters- ) indelning; 

Fördelningsbok n :r 3 för stridsfartyg (jagare); 

Förslag till skjutinstruktion för ,flottan, artilleri (A. S. I.); 

Öfningsplan för flottan, vintern 1911- 1912 (gemensamt 
med inspektören af flottans öfningar till sjöss); 

Fördelning af underofficers- och sjömanskårerna på af
delningar och yrkesgrenar samt sjömanskår,ens fördelning i 
lönegrader å hvarclera stationen år 1912; 

Fördelningsböcker för pansarbåtar : typ Göta, Thor, Äran, 
Dristigheten och Oscar II; 

Rekrytundervisning (UMF: I B), 1911 års upplaga. 

Härjämte har förslag afg,ifvits bland annat till: 
ändringar och tillägg i reglementet för marinen; 
undervattensbåtsberedskap (gemensamt m ed marinfönalt-

ningen); 
befäls k urs ombord uneler 1911-1912; 
utbildningskurs för personal vid lotsverket för tjänstgö

ring vid kustsignalväsendet; samt 
en del viktiga förslag af hemlig natur. 

Utredningar och yttranden hafva dessutom afgifvits rö
rande: 

grunder för beräkning af anslagen till naturaunderhåll åt 
flottans värnpliktiga m. m. (gen1ensamt med marinförYalt-
11ll1gen); 

i justit1eclepartementet upprättadt förslag till lag om krigs
domstolar och rättegången därstädes; 

af ch eten för generalstaben afgirfvet »Förslag till åtgärder 
mot spioneri>>; 

utredning och förslag i ,fråga om lättnader åt vissa kate
gorier värnpliktiga, utarbetade ,inom landtförsvarsdeparte
mentet; 

förslag till instruktion för utbildning af dykare; 
torpedberedskapen; 
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inom lancltförsvarsdepartementet utarbetadt förslag till 
iiurlringar i gällande inskrifningsförordning; 

be tänkande och fMslag angående förenkJ,ing af redovis
ningsväsendet vid marinen, del II med bil. A och B, 

äfvensom i åtskilliga andra till chefen för marinstaben 
hänskjutna frågor. 

IV. 

Af chefen iör kustartilleriet och inom hans stab uppgjorda 
förslag och aigifna yttraJnlden. 

l) förslag: 

lill plan för kustartilleriets öfningar (efter samråd med chc
feu för marinstaben); 

till bestämmelser för utbildningen vid kustartilleriets artil-
lcriafdelning under åren 1911 och 1912; 

till ändringar i kustartilleriets skolreglemente; 
till höjande af kustpositionernas krigsberedskap ; 
till bestämmelser för utdelning af pris vid prisskjutning 

nwd kanon; 
till bestämmelser för kustartilleriets regementsöfningar un

der Aren 1911 och 1912; 
ti ll stridsberedskapsbestämmelser; 
till KungL Maj :ts nådiga kungörelse angående mitagning 

och u tbildning af kustartillerikadetter, 

2) yttranden: 

iifv,er »Förslag till krigsöfningsinstruktion J ör marin~n » ; 

iifver verkställd pröfning aJf pälsmössor; 
öfver >> Förslag till Jag om krigsdomstolar och rättegången 

diirstädes»; 
öhcer »Utredning och förslag i fråga om lättnader åt vissa 

k:ilpgorier värnpliktiga » II och III; 
öfver »Betänkande rörande utbildning för anställning vid 

lll <tr inintendenturkAren och organisation af kårens reserv »; 
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öfver >>Utredning och förslag' beträffande svensk författ
ningssamling utgifning och distribution »; 

öfver pröfning af bajonetter till karbin; 
öfver !»Betänkande och :förslag angående förenkling ia'f 

redoYisningsväsendet för marinen och därmed sammanhängan
de frågor» II. 

Dessutom hafva utarbetats: 
Bestämmelser rörande kammarskjutning. 
Ändringar i »Ändringar i skjutinstruktion för fästnings

artilleriet ». 
Atskilliga förslag· och yttranden af hemlig natur hafva af

gifvits och arbetet på fullständigandel af mobiliseringshand
lingarna har fortgått. 

v. 

Mari1nens öiningar och und:ervisniingsverk. 

Flottans öfningar och undervisningsverk. 

Under det med den 30 september 1911 tilländalupna under
visningsåret hafva följande fartyg varit använda, nämligen: 

för anordnande ombord ruf skjut- och maskinskolor för 
stam och värnpliktiga under omkring 2 månader tre 1. kl. pan 
sm·båtar, två torpedkryssare och en kanonbåt utgörande den 
s. k. Speciella skjutskoleeskadern:, hvartill kommo under om
kring 1 månad två 1. kl. torpedbåtar; 

för anordnande ombord af rekrytskola för såväl stam
rekryter som värnpliktiga under omkr:ing 6 1

/ 2 månader: 
vid Karlskrona station och förlagda till densamma fyra 

1. kl. pansarbåtar och två logementsfartyg - Karlskrona re
krytafdelning - , hvarjämte en panisarkryssare och en 1. kl. 
pansarbåt under omkring 2 1

/ 2 månader ingingo i afdelningen; 
vid Stockholms station och förlagda till densamma två 

1. kl. pansarbåtar och ett logements1fartyg- Stocldwlms rekry t
·afdelning - (på hvilken liksom på Karlskron'a rekrytafdelning 
·befälskurs var anordnad ombord) ; 
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för samöfning af stampersonal och värnpliktiga, äfven
som :fö r anordnande af skjut-, signal- och maskinskolor för 
~v;mpersonal och värnpliktiga samt yrkeskurs för stam och 
be\ ä ring under omkring 2 månader sex 1. kl. pansarbåtar och 
en kanonbåt - Kusteskadern - (på hvilken äfven kustartil
lerikadetter, .marinintendentsaspiranter 1. årskursen och marin
ingenjörselever af 1. och 2. årskurserna genomgått föreskrifl1'a 
kurser, hvarjämte befälskurs, repetitionskurs för reservoffice
rare och kurs för reservofficerasspiranler vid skjutskola voro 
anordnade ombord) hvarjämte under 1 månad två 2. kl. tor
pedbåtar varit til1delade nämnda eskader; 

,för samöfning af skumpersonal och beväring under om
kring 1 1/2 månad sex l. kl. pansarbåtar, två torpedkryssare, 
ett m infartyg, en kanonbåt, ett verkstadsfartyg, fyra jagare, 
fem 1. kl. och åtta 2. kl. torpedbåtar samt tre undervattensbåtar 
- Kustflottan -, på hvilken jämväl mariningenjörsasrpiranter, 
mariningenjörselever, marinintendentsaspiranter och reservof-
ficersaspiranter fortsatt sin utbildning; · 

för öfvande af sjökrigsskolans kadetter i 4.-6. klasserna 
och yrkeskurs för såväl stam som beväring under omkring i~ 
m~mader en pansarkryssare samt dessutom under 1 mån~d 
för sjökadetternas öfningar en kanonbåt och två 1. kl. torped
båh1r; 

för torpedskolans öfningar under omkring 1 1
/ 2 månad 

en torpedkryssare, fyra 1. kl. och fyra 2. kl. torpedbåtar -
Torpedskolafclelningen -, på hvilken äfven mariningenjörs
aspiranter 3. årskursen genomgått föreskl·ifven utbildning; 

för öfning af stampersonal under omkring 3 månader en 
l. kl. och två 2. kl. undervattensbåtar jämte ett verkstadsfar
tyg - Undervattensbåtskolafdelnlingen; 

fö r mineringsskolans öfningar under 3 månader ett loge
Illentsfartyg och ett ångfartyg - Mineringsskolan; 

fö r öfvande af skeppsgossar under omkring 4 månader 
l Y ~\ iifn ingsskepp, två ö>fningsbriggar, ett logementsfartyg, en 
lorpedk ryssare, en kanonbåt och en 2. kl. torpedbåt - Skepps
f} osseaf de lningen; 
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för rekognoscering af militärTeder m. m. under omkring 
3 månader kanonbåten Svensksund; 

.pansarbåten: Oscar II under 10 dagar för öfverförande 'till 
Stettin af DD. MM. Konungen och Drottningen; 

till kustartilleriets förfogande under ·omkring 2 veckor 
två l. kl. och två 2. kl. torpedbåtar; 

till landstormsbefälskurs förfogande uneler omkring 3 vec
kor en 2. kl. toripedbåt af de i Stockholms torpedberedskap 
ingående. 

Chefsfartyget Drott har 'varit rustadt under omkrir1:g l 1
/ 2 

månad. 

Kanonbåten Svensksund har afslutat sin under år 1910 
påbörjade vi~1terexpedition efter att ha varit rustad under om
kring 3 månader. 

Skjut- och maskinskolor för såväl stampersonal som be
väring hafva under omkring 2 månad~r. från midten af sep
tember pågått å Skoleskadern, som utgjorts af två l. kl. pan
sm·båtar, en torpedkryssare, två kanonbåtar, en jagare sam t 
två l. kl. torpedbåtar . . 

För öfvande af den för torpedfartygens bemanning af
sedda stamper:sonalen har från november må111ad 1910 torped
beredskap varit anordnad vid hvardera stabionen, vid hvars 

öfningar användts: 

å Stockholms station: två 2. kl. torpedbåtar, och 
å Karlskrona station: två l. kl. och en 2. kl. toripedbåt samt 

unel er omkring 1 1
/ 2 månad fyra l. kL och .fyra 2. kl. torrped

båtar. 

För öfvande af den för tmdervattensbåtarnas bemamiing 
afsedela personalen är sedan november månad 1911 undervat
tensbåtberedskap anordnad å hval'dera stationen. 

För närvararide (den 31 december 1911) äro på expedition: 
kanonbåteri Svensksund å rikets västra kust for bispringan

de af nödställda fartyg och fiskebåtar · samt för 'upprätthållande 
af ordr1ingen på fiskeplatserna; 

pansarbåten Oscar II till främmande farvatten; 
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för anordnande af rekrytskola och yrkeskurser ombord för 
~;1Yii l värnpliktiga som stamrekryter: 

Yid Karlskrona station och förlagda till elensamma fyra 1.. 
J;.! . pansarbåtar och två logementsfartyg - Karlskrona rekryt
.afdelning - samt vid Stockholms station och förlagda till den
samma två l. kl. pansarbåtar och elt logementsfartyg - Stock
Jwlm s rekrytafdelning. 

I sfökrigshögskolcm, där artillerikurs , torped- och minkurs 
.-;am t allmänna kursen pågå seelan den 2 sistlidna oktober, ut
gi)r an talet elever 36, däraf 8 kustartilledoffice1~are och en in
f.mte riofficcr. Dessutom följer en sjöofrficer undervisningen i 
Yisst äm ne. 

J sjökrigsskolem utgjorde e(ter officersexamen på hösten 
1~10 antalet kadetter 96, af · hvilka uneler 1911 efter aflagd 
officersexamen utn~imndes till unelerlöjtnanter vid k~ngl. flot
l~m 11 , i kungl. flottmis reserv l o.ch vid kustartilleriet 4. An
tale t kade tter utgör nu 67, af hvilka 6 tillhöra kustartilleriet. 

Vid sfömcmskårens skolor i · Karlskrona hafva l ,183 man 
(cliiraf i reservofficersaspirantkursen 21 ocl~ i lotskursen , 17) 
o<"h Yicl sfömcmskårens skolor i Stocklwlm 1,076 man (cläraf 
;\J i lotskursen) erhållit undervi~ning. 

Vid skeppsgosseskolan i Karlskrona har undervisning med
dda ts 398 skeppsgossar och vid den den i Marstmncl 187 : 

Vid skjut-, signal- och maskimskolorna, förlagda till kust
esl,adern, ha under året respektive 276 (clätaf 22 officerare), 
204 och 199 man erhållit undervisning. . 

Vid speciella skfutskolan ha 274 och vid · n1askinskolan 
2-ll m an erhållit undervisning. 

Vid torpedskolan ha 150 ma n (däraf 11 officerare) erhållit 
ttnd erYisning. 

Vid uncleruottensbåiskolan har lämnats undervisning och 
iilning till 28 man (däraf 4 officei·ai·~). 

Y id mineringsskolan ha l 07 ( däraf 3 reservofficersaspiran .. 

ler J erhållit undervisni1ig. 
Vid speciella signalskolem (förlagd i land) ha 208 man 

('rhalli t undervisning. 
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Kustartilleriets skolor och öfningar. 

Föruton1 de ordinarie manskapsskolorna för kustartilleri
ets stammanskap hafva för detsamma följande särskilda skolor 
och öfningar varit anordnade, nämligen: 

skjutskola, gemensam ,för hela kustartilleriet, från och med 
den 8 juni till och med den 11 augusti (65 dagar) med för
läggning under förra delen i Karlskrona fästning och under 
senare delen ,j Vaxholms och Oscar-Fredriksborgs fästning, 
hvarjämte förste läraren och stammen tillhörande elever af 
officers grad under en dag varit förlagda till Älfsborgs fästning; 

mineringsskola, regemenrtsvis, vid Vaxholms kustartilleri
regemente från och med den 19 april till och med den 12 
augusti (116 dagar) och vid Karlskrona kustartilleriregemente 
från och med den 18 april till och med den 15 aut,'l.Isti (120 
dagar); samt 

regementsöfningar vid båda kustartilleriregementenas huf
vudstationer och detachement från och med den 19 augusti till 
och med den 29 september (42 dagar). 

För de värnpliktiga hafva enligt bestämmelserna i värn
pliktslagen varit anordnade: 

tjänstgöring i en följd i 300 dagar dels från och med den 
19 oktober 1910 till och med den 14 augusti 1911, dels från 
och med den 15 januari 1911 till och med den 10 november 
samma år; 

1 :a t jänstgöring i 258 dagar från och med den 15 januari 
till och med den 29 september; samt 

repetitionsötning i 42 dagar från och med den 19 augusti 
till och med den 29 september. 

VI. 

Utveckling och underhåll af marinens materiel. 

a) Fartygs-, hus- och andra byggnader. 

Under år 1911 hafva nedannämnda genom marinförvalt
ningen (igenjörafdelningen) kontraherade arbete111 m. m. blifvit 
levererade: 
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jagaren Hugin, levererad af Göteborgs nya verkstadsaktie-

bolag; 
samt förbättrade tornvridningsanordningar å pansarbåtar

na Oden, Thor, Niord och Manligheten, levererade af Nya För
enade Elektriska aktibeolaget. 

Om- och påbyggnaden af flottans sjukhus i Karlskrona är 

fullbordad. 
Marinförvaltningen (ingenjörafdelningen) har under år 

1911 afslutat kontrakt om leverans af: 
en transportpråm för Vaxholms-Osear Fredriksborgs fäst

ning a tt levereras af Göteborgs nya verkstads aktiebolag, och 
en transportbogserbåt för Vaxholm-Oscar Fredriksborgs 

fästning, att levereras af Bergsunds mek. verkstads aktiebolag. 
De viktigare och mera omfattande arbeten, som under år 

1911 utförts af ingenjördepartementen vid nottans varf utöfver· 
de arbeten, hvilka äro att hänföra till materielens reparation, 
underhåll och klargöring för expedition, äro följande: 

vid ]{ arlskrona stations var f: 
nybyggnadsarbetena å torpedbåtarna Vega och Vesta hafvru 

fullbordats; 
k anonbåten Skäggalds föränd1.-ing till moderfartyg för un

derva ttensbåtar och nybyggnaden af en ångkranpråm hafva på
börjats; 

tvenne kolpråmar af järn för Karlskrona station hafva ny
byggts; 

för ökande af artilleriets eldhastighet å 1 :a klass pansar
båtar h afva en del anordningar utförts, däribland luftgenomblås
ningsanordningar för kanonerna å Oden, Thor, Niord, Dristig
heten och Oscar II, höj: och sänkbar laddbrygga å Oscar Il 
och Manligheten samt förbättrade langningsanordningar för 
ammunitionen till 25 cm. kanonerna å Oden, Thor och Niorcl; 

genomblåsningsanordningar för kanonerna å Västra Häst
holmsfort hafva utförts; 

arbetena för uppförande af nytt militärhäkte å Stumhol
ll1en hafva fortgått så att byggnaden kunnat tagas i bruk den 
l sistlidne oktober; · 
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arbetena för nya tonpedtillverkningsverkstaden äfvensom 
för gamla torpedverkstadens förändring till torpedförråd äro i 
det närmaste afslutade; 

för anordnande af förråds·hus och cisterner för råolja har 
. arbetena med ångslupskjulets n:r l förändrande härtill 'påbör
jats och oljecisterner tillverkats. 

vid Stocldwl'ms stations var f: 
durkar för förvaring af sprängningsmateriel å stationen till

hörande fartyg hafva anordnats; 
eldledningsmärs med tillhörande vagn och bana har anord

nats å pansarbåtarna Svea, Göta och Thule; 
anordningar för genon1blåsning af kanonerna å pansarbå-

tarna Svea, Göta och TlnJle hafva påbörjats; · 
• J 

förberedande a1'beten för exercisskolans tillbyggnad hafva 
utförts; 

två nya ångpannor för m ekaniska verkstaden hafva · till
\·erkats; 

för sjökarteverket har nybyggnaden af t v å större motor
båtar påbörjats. 

b) ]( ust positionerna. 

Vaxholms och Oscccr-Fredriksborgs fästning. 
Arbetena å ny tvättinrättningsbyggnad för Vaxholms kus t

.arlilleri- och grenadjärregementen äro afslutade. 
Matsalsbyggnad är uppförd inom Rindö redutt, till hvilken 

senare vattenledning är framdragen. Kokinrättning har äfven 
blif,;it i redutten färdigställd . 

Arbetena. för anordnande af marketenteri och samlingsrum 
Vaxholms fort hafva påbörjats . 

J( ariskrona fästning. 
I berättelse~1 för år ' HllO omnämnda 8 smärre komplette

ringsarbeten hafva afslutats. 
Den nya manskapsmässbyggnaden å Kungsholms ·fort är 

fullt afslutad . 

Alfsborgs fästning. 
Intäckning med betong och asfalt af kärnan Oscar II:s 

Jort är i det närmaste afslutad. 
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F . d. gnistrummets i Oscar II:s fort inredning till förlägg-
ning af fästningspersonal är afslutad. 

E tt kallbadhus har uppförts vid Nya Varfvet. 
Fclrösunds lwstposition . 
Tvätt- och badinrättningens inredande har afslutats, dock 

iir hi thörande desinfektionshus ej ännu uppfördt. 
Uikarbostad har uppförts. 

c) Artilleri- och minmateriel', torpeder m. m., 

t: nder å r 1911 har anskaffning ägt rum af : 
75 m m. kanoner för jagarna Hugin och Munin ; 
k ikaresikten till återstående 57 n1m. kanoner; 
orderapparater och högtjudande telefoner för en del pansar-

hatar, torpedkryssare och -jagare; hvarjämte fartygens och fä~t
ninga rnas ammunitionsförråd lwmpletterats. · 

Diverse minmateriel har anskaffats, hvarjämte en del för
sö k hlifvit utförda. 

Därjämte hafva . anskaffats diverse torpedinventarier och 
ul redningsef.fekter för jagaren Hugin, hvarjämte moderniserin
gen a f Karlskrona och Göteborgs gniststati~ner afslutats. Mo
dem iseringen af ~m· tygens gniststationer har under året fortgått. 

VII . 

Sjökarteverket. 

Under år 1911 · hafva sjömätningar blifvit utförda : 
i Västerbottens 'läns skärgård, hvarest i skalan l : 20,000 

uppm ä lts dels ett kustområde mellan Kåge och Skellefteå, dels 
\'ikm Durviksladan söder om Skellefteå jämte smärre område1l 
diirom kring, ulgörand~ en sanullanlagd areal af 1,22 kv.-nymii , 
sa iii l i skalan l : 50,000 områden tili sjöss utanför Byske_:_. 
B j \l riiklnbb samt söder om Kallviken och nordost o m St. Fjäder
iig!J.s fy r, hvarjämt~ grundundersökning verkställts på år 1910 
pahiir jade områden utanför Kågefjärden och söder om Kallvi~ 

ken. ti llsammans utgörande en areal af 4,sG kv.-nymil; 
i Stockholms läns skärgård, där i skalan l : 15,000 uppmätts 
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Nynäs hamn och i skalan 1 : 20,000 ett område vid Dalarö, i 
allt en areal af 0,12 kv.-nymil, samt i skalan l : 50,000 områden 
kring Argos grund och Svenska Björn, med en sammanlagd 
areal af 3,81 kv.-nymil; 

i Södermanlands läns skärgård, där i skalan! 1 : 10,000 upp
mätts Oxelösunds hamn och i skalan 1 : 20,000 området utanför 
Oxelösunds hamn till en sammanlagd areal af 0,2G kv.-nymil; 

i VäPmlands och Skaraborgs län, där i skalan 1 : 20,000 ett 
område af 1,70 kv.-nymil i Lurö och Ekens skärgårdar uppmätts; 

i Malmöhus län, där i skalan 1 : 20,000 utanför Landskrona 
och Malmö uppmätts tills~um~1ans en areal af 2,42 kv.-nymil. 

Triangelmätningar hafva under året blifvit utförda i Stock
holms läns skärgård i omradet Kudoxa-Söderarm, vid Sand
hamn, å Hårs- och Mysingsfjärdarna samt i Nynäs hamn; 

i Södermanlands skärgård vid Oxelösund; 
i Värmlanids och Skaraborgs län i Lurö och Ekens skär

gårdar, samt 
i Mahnöhus län vid Landskrona, Flintrännan, Skanör, Trel

leborg samt Åhus och Sölvesborg. 

VIII. 

Lots-verket. 

Under år 1911 hafva Husarö, Berghamns och Grötlingbo
uddes lotsplatser inom mellersta lotsdistriktet indragits samt 
personalen vid nämnda lotsplatser förflyttats på öfvergångs
och indragningsstat. Den ständiga bevakningen dels vid Furöns 
fyrplats inom östra lotsdistriktet, dels vid Ullängans fyrplats 
inom södra lotsdistriktet, dels .ock vid Mal ö fyrplats inom västra 
lotsdistriktet har indragits och · personalen - 3 fyrmästare -
vid nämnda fyrplatser har förflyttats på öfvergångs- och in
dragningsstat. 

Vid Gottlands södra udde har utlagts en kombinerad ljud
och lysboj försedd med ljudpipa af Courtevays modell. 

Vid Kalmarsunds djupränna hafva tre lysbojar med acety
lengas utbytts mot lysbojar med acetongas. 
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Vid Utlängan inom södra lotsdistriktet har inrättats en full
sliindig lifräddningsstation, försedd med såväl lifbåt som raket

appara t. 
Nya fyrar utan ständig bevakning hafva uppförts på Fjärel

hällan i Stockhohns skärdgård och på · Granten å Gottlands 

ostkust. 
Acetongasbelysning har införts vid Furög'rundets 2 :e, Bock

holtnssunds, Fårösunds, Kungshamns 2 :e, Fm·öns, Utlängans, 
Maliins , Rättarens, Knarrholmens, Rifö, Brännäsbråtcns, Vittens, 
Kr:;ksundsgaps 2:e och Slångeskärs fyrar. 

~Yangens fyr har erhållit luxbelysnång. 
_· ya mistapparater hafva uppsatts vid Stora Karlsö fyrplats 

·och a Falsterbo r efs fyrskepp. 

IX. 

N avigatio~s~1kolorna. 

Yid rikets navigationsskolor hafva under läsåret 1910-
1911 Ya rit inskrifna i navigationsafdelningen 307 elever, af 
hvi lka 133 utexaminerats såsom styrmän och 122 såsom sjö
ka ptener, samt i maskinistafdelningen 234 elever, af hvilka 
101-\ aflag t maskinistexamen och 87 öfvermaskinistexamen. An
lal C'I a f dem, som utan att såsom elever hafva tillhört skolorna 
atnj uti t undervisning därstädes, har utgjort 97, af h vilka 16 
afht!~l styrman-, 7 sjökaptens-, 5 ma.skinst- och 5 öfvennaski
nis tPxamen. 

Dessutom hafva 18 elever och 60 privatister aflagt godkänd 
n a men i ångmaskinlära. 

x. 
Nautisk-meteorologiska byrån. 

Byråns observatione1: hafva under året bibehållits oförän
drade så väl till antal som .förläggning. Ej heller har observa
tionssys temet och journalföringen i annan mån mod~fierats än 
som fullföljandet af stationernas utrustning med modernare in
strnmentutredning betingat. 
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Större reparations- och underhållsarbeten hafva under året 
utförts vid V·arbergs, Landsorts och Draghällans mareografsta

tioner. 
Meteorologiska och hydrografiska journaler hafva regel

bundet förts å och inkommit från A. B. Svenska Ostasiatiska 

kompaniets på Ostasien gående ångare. 
Äfven uneler de l ta år har arbetet å byråns kontrollstatio

ner afsevärclt ökats, i det icke mindre än ungefär 1,500 fartygs
lanternor inlämnats till undersökning, hvarförutom ett mindre 
antal kompasser, meteorologiska och hydrografiska instrument 
samt kikare underkastats nödiga prof och besiktningar. 

sakkunnigeutlåtanden ,och utredningar a,f olika art hafva 
på begäran af myndigheter m. fl. af byrån afg ifv its. 

Arets magnetiska rekognoscering har framgått öfver SYeri
ges sydkust emellan Hälsingborg och Kalmar sam t komplette
rats medels ett par detaljundersökningar. Den för dessa arhe
tens underlättande afseelda motorbåt, till lwars anskaffande 
särskildt anslag erhållits från handels- och sjöfarlsfonclen, är Yicl 
:'n·ets slut i det närmaste färdig och skall komma till använ d

ning under näst instundande sommar. 
Anskaffning och nykonstruktion af diverse instrument,. 

hufvudsakligen för kungl. flottans räkning har likaledes om
besörjts af byrån i från föregående år ökad omfattning. 

I öfrigt har byråns verksamhet fortgått i öfverensstämmel

se med fastställd arbetsplan utan nämnvärda förändringar. 

XI. 

Kommitteer. · 

I afseende å kommitteer , som af Kungl. Maj:t på föredrag
ning af chefen för sjöförsvarsdepartementet blifvit tillsatta , och 
liknande beredningar, hvilka blifvit, på grund af Kungl. :Maj:ts 
bemyndigande, af nämnda chef tillkallade, är följande aU med

dela: 
l:o) Genom kungl. bref den 18 september 1908 bemyndi

gades chefen för sjöförsvarsdepartementet att tillkalla högst & 
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sak J,mmiga jämte en sekretcrare för att med anledning af ifrå
gasalt öfvergång till den engelska regeln i svensk skeppsmät
ningsings tiftning biträda vid revision af skeppsmätningsförfatt-· 
ningarna; och blefvo härtill den 13 oktober 1908 utsedda kom
Jllc rserådet C. Malmen, skeppsredaren D. Broström, skepps-
111 ätningsöfverkontrollören K. O. Larsson, lotskaptenen C. H .. 
Ram sten samt till sekreterare dispaschören P. A. Hasselrot. 
Den 9 februa ri 1909 utsågs till femte sakkunnig biträdande 
skeppsmätaren i Stockholm N. G. Nilsson . 

Sedan dispaschören Hasselrot anhållit om entledigande· 
f'r an uppdraget att vara sekreterare hos sakkunniga utsågs här
ti ll (il'll '27 februari 1909 dispaschören C. M. Pineus . 

Den 30 september 1911 hafva sakkunniga afslutal sitt ar
bele medelst afgifvande af betänkande och förslag i anledning 
af ifritgasa ll öfvergång till engelska r egeln i svensk skeppsmät
ningslagstiftning. 

:2 .o) Genom kungl. bre f den 22 ok to ber 1909 bemynclig:l
dcs chefen för sjöförsvarsdepartementet att tillkalla högst fem 
sak knnniga för utgifvancle af ny upplaga af reglemente för flot
tan , del I; och blefvo härtill elen 23 oktober 1909 tillkallade 
kom lllenclörkaptenen af l :a graden H. V. M. von Krusenstier
na , kommendörkaptenen af 2:a graden friherre U. S. K:son 
SparrP, kaptenen A. E. Tyd en och marinintendenten af l :a gra

den ~ - F. Lagerholm. 
Dc sakkunniga hafva afgifvil förslag Lill ny del I a.f regle

menl (' fii r marinen. 
. :Lo) Genom kungl. bref den 22 oktober 1909 bemyndiga
des ('hden för sjöförsvarsdepartementet att tillkalla högst fem 
sakk un niga för ntgifvancle af ny upplaga af reglemente för 
flottan, del III; och blefvo härtill den 23 oktober 1909 tillkallade 
kom111endörkaptenen af l :a graden H. V. M. von Krusenstier
na, l,aptenerna F. O. Widmark och K. Z. Rönblom samt r ege
men hin tenclenten K. A. Trysen. 

. -!: o) Genom kungl. bref den 28 januari 1910 hemyn-
c~tga dP.~ chefen för sjöförsvarsdepartementet :att tillkalla högst 
lem s·tk l· · f l "11 "JJ"l l Il ··· ·· o · · ~unmga, a · w1 ~a en ll 1 ~a s ~u e t.Janstgora sasom 
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:sekreterare, för utredning beträffande bokföringen och kon
trollen vid flottans varf m. m.; och blefvo härtill den 11 maj 
1910 utsedda kommendören G. Dyrssen, mariningenjören af 
l :a graden P. V. Peterson, marinintendenten af l :a graden J. 
L. Lindquist samt ingenjörerna F. Berthelius och G. Blume. 
Den senare entledigades den 4 november 1910. 

Den 20 april 1911 hafva sakkunnige afgifvit betänkande, 
hYarmed de afslutat sina arbeten. 

5:o) Genom kungl. bref den 4 juli 1910 bemyndigades 
<Chefen för sjöförsvarsdepartementet att tillkalla tre sakkunniga, 
hvaraf en ordförande, för utredning 'rörande förenkling af 
marinens redovisningsväse~de; och blefvo härtill den 12 juli 
1910 utsedda statskommissarien C. L. Tenow, dåvarande kap
tenen, numera kommendörkaptenen J. C. Schneidler och marin
intendenten af 1 :a graden R. C. T. Näsman. Den l augusti 
1910 förordnades marinintendenten af 2:a graden G. Lunden 
att biträda de sakkuniga. Betänkande n:o l afgafs den 15 
november 1910. 

I oktober 1911 har kommendörkaptenen Schneidler upp
hört att deltaga i arbetet och efterträdis af kaptenen G. E ke
lund. 

Dessförinnan hade den den 12 oktober 1911 afgifvits be
tänkande n:r 2. 

6:o) Genom kungl. bref den 29 juli 1910 bemyndigades 
ch efen för sjöförsvarsdepartementet att tillkalla högst fem sak
kunniga, hvaraf en ordförande, jämte en sekreterare för ut
redning af vissa frågor rörande marinintendenturkårens orga
nisation; och blefvo härtill den 6 augusti 1910 utsedida leda
moten af Riksdagens andra kammare grosshandlaren E. A. 
Nilsson, chefsintendenterna G. E. Didring och I. N euendorff, 
lwmmendörkaptenen af l :a graden G. H. Lidbeck samt profes
sorn C. J. H. Hallendorff. T ill sekreterare förordnades den 
17 augusti 1910 amanuensen i marinförvaltningen F. O. Schager. 

Den 23 juni 1911 afgåfvo sakkunniga betänkande angå
ende utbildning för anställning vid kåren m. m.; och hafva 
:.Sakkunnigas arbeten därmed afslutats. 
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7:o) Genom kungl. bref den 29 juli 1910 bemyndigades 
d 1efen för sjöförsvarsdepartementet att tillkalla högst fyra sak
kunniga jämte en sekreterare för utredning af vissa frågor rö
rande navigationsskolorna i riket och blefvo härtill den 6 au
"usti 1910 utsedda generalmajoren H. G. vV . Wrangel, ledamo
~en af Riksdagens andra kanunare skeppsredaren vV. R. B. 
Lundgren, föreståndaren för navigationsskolan i Malmö J. S. 
Björling och sjötekniska biträdet hos kommerskollegium, sjö
kat)tenen K. G. Bjarke. Till sekreterare förordnades den 11 
:ll 1 ~ust i 1910 amanuensen i ecklesiastik'departementet E. G:son 
BergmaiL 

Den 19 november 1910 afgafs betänkande angående om
nrganisa tion af navigationsskolorna och den 21 januari 1~11 
förslag till r eglemente för desamma, hvarmed de sakkunmga 
afslutat sina arbeten. 

8:o) Genom nådigt bref den 13 januari 1911 bemyndiga
des chefen för sjöförsvarsdepartementet att tillkalla sakkunni
o·a för utredning af vissa frågor rörande marinläkarekåren; och 
~tsac'os därtill konteramiralen Gustaf Dyrssen, marinöfverläka
ren ~{. Rudberg samt professorerna J. Åkerman och K. Kjell
hero- med marinläkaren L. G. E. Nilson såsom sekreterare. ,.., 

Den 15 februari 1911 afgåfvo de sakkunniga betänkande, 
hnmned de afslutade sina arbeten. 

9: o) Genom nådigt bref den 27 januari 1911 uppdrogs åt 
sta lskommissarien C. L. Tenow att inkomma m.ed utredning 
och yttrande beträffande anmäldt öfverskridande af anslaget 
till flo ttans öfningar. 

Den 20 april 1911 afgaf statskommissarie Tenow del I af 
ifr:1gavarande utredning. 

lO: o) Genom kungl. bref den 28 april 1911 uppdrogs åt 
staskommissarien C. L. Tenow, kommendörkaptenen af 2:a 
graden J. C. Schneidler och marinintendenten. af l :a grad.en 
R. C. T. Näsman att ~id fullgörande af det i mom. 5 omför
ll1 ~ilda uppdrag, i fråga om utredning rörande förenkling af 
marinens redovisningsväsende m. m., jämväl taga under öfver
viigande frågan huruvida revisionen af marinens räkenskaper 
och förvaltning kunde så ordnas, att en på samma gång ohe-

'l'iclshift i Sjöväsendet. 8 
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roende och sakkunnig granskning kunde vinnas eventuellt 
genom öfverflyttande af revisionen på civila händer utom ma
rinen samt därutinnan framställa förslag. 

11:o) Genom kungl. bref den 28 april 1911 uppdrogs åt 
statskommissarien C. L. Tenow att vid' fortsatt granskningsar
hete för det i mom. 9 omförmälta uppdrag, i fråga om utredning 
beträffande anmäldt öfverskridande af anslaget till flottans öf
ningar, hafva uppmärksamheten fästad på de brister, som kun
de vidlåda den m aritima förvaltningsorganisationen och, sedan: 
material för frågans allsidiga bedömande blifvit förebragt , där 
med inkomma till J{ ung l. Maj :t. 

XII. 

Utiärd1ade författnitngar. 

Under år 1911 hafva på chefens för sjöförsvarsdepartemen
tets föredragning följande allmänna författningar utfärdats 
nämligen: elen 10 febnzari kungörelse angående ändring i vissa 
delar af förordningen angående lotsverket den 15 februari 1881; 
elen 28 april reglemente för sjökrigsskolan; den 2 juni kungö
relse angående ändrad lydelse af § 3 i nådiga kungörelsen den 
31 december 1907 angående organisationen af marinstaben och 
denna stabs verksamhet i fredstid; elen 16 juni kungörelse an
crående villkor och bestämmelser för åtnjutande af de i staten b 

för marinläkarkåren upptagna aflöningsfönnåner ; samma dag 
kungörelse angående villkor och bestämmelser för åtnjutande 
af de för rektor vid skeppsgosseskolan upptagna aflönings
förmåner; den 29 september kungörelse angående utbetalning af 
vissa gratifikationer från invalidhusfonden ; samma dag kun
görelse angående .ändrad lydelse af §§ 3 och 7 i nådiga under
visningsstadgan för kungl. sjökrigshögskolan den 23 juli 1908; 
samma dag kungörelse angående änldrad lydelse af §§ 2, 7, 
12 och 15 i nådiga reglementet för kungl. sjökrigshögskolan 
den 23 juli 1908; den 24- november kungörelse angående ändrad 
lydelse af § 3 i förnyade nådiga instruktionen för lotsstyrelsen 
den 13 december 1907 . 
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Det magnetiska dygogrammet. 
Af kapten O. Leche, 

Vid alla mätningar å jordens yta, såväl geodetiska som 
magnetiska, fordras, för att man skall vara fullt säker på de 
erh ållna resultaten, att man genom betryggande metoder kan 
förskafia sig kontroll öfver, att de gjorda observationerna äro 
ti llförli tliga och med omsorg utförda. 

H vad nu särskildt magnetiska mätningar ombord å järn
fa rtvo· för utrönande af de magnetiska konstanterna å kom-ve 

passuppställningsplatserna och dessas lämplighet såsom sådana 
belriiffar, gifva ej de för våra sjömilitära läroanstalter och 
navigat ionsskolor fastställda läroböckerna några anvisningar 
på huru dylika magnetiska mätningar skola kunna kontrol
leras. ll\'arför, om de uti läroböckerna angifna metoderna 
blinrll och omdömeslöst följas, de genom beräkningarna er
hållna resultaten ofta, utan att detta kan skönjas, kunna blifva 
så l'e lak tiga och vilseledande, att de ej kunna vara af det 
ringa s te värde för sitt ändamål. 

Vid de af mig å en stor del af vår marins stridsfartyg 
under de senare åren utförda maghetiska n1ätningarne har 
jag, med stöd af teorierna om det s. k. dygogmmmet, med 
stor fö rdel användt en kontrollmetod, hvilken, med föregå
ende af ur · en del utländska källor hämtade beskrifningar af 
detta dygogram, skall i det följande utvecklas. 

Ordet »dygogrann är en sammandragning för »dynamo
gonio-gran1», hvarmed menas ett »kraft- och vinkeldiagram». 
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Fig.f 
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Del är alltså ett slags diagram eller, om man så vill, en kurva, 
sol11 kan uppdragas med stöd af det intima sambandet emel
lau riktkrafterna oeh deviationerna å ett magnetiskt fält om
borcl. Såsom argument för att finna denna kurva har man 
således de riktkrattsförhållanden, hvilka å hvarje kompass
uppställningsplats kunna utrönas antingen medelst de hori
sonlala svängningarna hos en fritt upphängd magnetnål eller 
mede>lst vinkelmätningar med deJlektor samt de deviationer, 
Jw ill'a vid en svängning med fartyget kompassen rundt ob
sen r ras för de olika kurserna. 

Den på så sätt funna kurvan eller dygogrammet gifYer 
alltså tydligen en grafisk bild för det magnetiska, harizontala 
förloppet å en kompassuppställningsplats, hvilket uti de allra 
fl es ta fa ll torde vara det för kompassens vidkommande mest 
betydelsefulla. 

Dygogrammet är således en geometrisk konstruktion, 
hvi lken uppfyller villkoren för det från Poisson's grundekva
tioner härledda uttrycket 

d ~u· 

O' _ a+~ sin C+ e cos C+ ill sin 2 C+ 19 cos 2 C 
tng. - 1 + ~ cos C- e sin ( + ill cos 2 ( ·- 19 sin 2 C 

u= deviationen för den magnetiska kursen 
( = den magnetiska kursen samt 
tl, .ffi, e, ill, 19 = de exakta koefficienterna, hvilka uttrycka 

del ar af medelriktkraften å alla kurser kompassen rundt. 

Dygogrammets konstruktion tillgår enligt följande. 

Låt uti fig . l K L = }, = medelriktkraften ombord å nå
gon kompassuppställningsplats representera enheten. Upp
gradera linjen K L uti lO lika delar och hvarje del åter uti 
l O lika delar. Antag vidare t. ex. 

koeff. a=+ 0,07 

)) .ffi =+ 0,138 

>> e= + 0,455 

)) 5:) =+ 0,225 
)) 19 = + 0,05, alla uti delar af ) .. 
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Afsält från L ~ K L stycket L A = a = 0,07 till höger 
.0 m a ä r + till vänster om a är ( - ); 

afsätt från A stycket A E = 19 = 0,05 till höger i L A:s 
Jörlängning om 19 är +• till vänster på L A om 19 är ( - ); 

afsätt från E j_ L E stycket E D = 5) = 0,225 uppåt 0111 

·<:D i-i r +• nedåt om 5) är ( - ) (5) är i regel +); 
a l'sätt från D stycket D B = .ffi = 0,138 uppåt i E D:s för

Iiingn i ng 0111 .ffi är +. nedåt på E D om .ffi är ( - ); 
alsätt från B _L E B stycket B N =-: e = 0,455 till höger 

<Jill ~ är -t- till vänster om e är (-). 
Med A såsom medelpunkt och A D = V5)• + 192 såsom 

r ad ie uppdrag en cirkel; utdrag D N åt D till tills att linjen 
för andra gången skär cirkeln A i punkten P.. Cirkeln A 
kalla s den »genererande cirkeln» och punkten P bildar dy
gogrammets »pol». 

Afsätt med P såsom medelpunkt från linjen P N åt hö
ger clt visst antal ekvidistanta vinklar t. ex. för h var 20. grad. 
Uppdrag linjer af obestämd längd genom P och -vinkelafsätt
ll ingarna 20°, 40°, 60°, 80°, Ost, 100° etc. åt båda hållen från 
l'r:'m P räknad!; 

a lsätt från punkterna DI, DIT, Dill, DIV elc . . ... D, där 
linjerna skära den genererande cirkeln, afstånden DI 20 = 
D1 200 = DIT 40 = DIT 220 = Dlll60 =Dill 240 = D1" 80 = 
D 1' 260 = etc.= D S = D N; upprita genom de sålunda er
ldllna punkterna· N, :W, 40, 60, 80, O, 100 etc. en kurva. 

Denna kurva bildar det magnetiska dygogrammet för den 
.ifi·r, g a varande kom pass up ps tälln in gsp la tsen. 

Linjen K L och dess förlängning representerar den mag
neliska nord-sydriktningen, sedd från kompassens medelpunkt 
oeh, o m hvar och en af punkterna N, 20, 40, 60, 80, O etc. 
sammanbindes med punkten K, blifva vinklarna L K N, L K 20, 
L K 40 etc. deviationerna för de magnetiska kurserna Nord, 
··:wo O, N 40° O etc., h vilket tydligt skall framgå af nedan
stac> nde. 

Upprita fig. 2 identiskt lika med fig. l hvad dygogram
nw ts grundkonstruktion heträil'ar; tag en punkt M å dygo-
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aramme l för en magnetisk kurs hvilken som hälst t. ex.-
" N 15° O; sammanbind M med P; uppdrag med A såsom me-
delpunkt och A E såsom radie en cirkel ; drag från punkten 
D,, diir M P skär den genererande cirkeln, en tangent D1 E 1 

ti ll den lilla cirkeln A, utdrag linjen B E till punkten D1
' på 

den genererande cirkeln; sammanbind A med D, D1 och E 1 

samt D1 med D11
; drag från M linjen M B1 _L D11 0 1 eller dess 

fö rlängning ; sammanbind M med K; strecka slutligen triang
larn a B1 D1 M och D1 A E 1

• 

O m man nu tänker sig en kompassnål, fritt upphängd 
å sin spe ls uti punkten K, och dess halfva längd represente
rad at stycket K L = enheten = medelriktkraften till nord 
=},H sa mt om nålen skulle kunna antaga en längd, propor
tionerlig till kraften uti dess längdriktning för hvarje kurs 
far tyget stäfvar och om man slutligen skulle kunna -med nå
lens spels vid en svängning kompassen rundt sticka af eller 
uppteck na den figur eller kurva, som härigenom bildades, 
blefye denna figur just dygogrammet för den ifrågavarande 
kompassplatsen. För den magnetiska kursen N 15° O = 1\ N P M 
=C sk ulle alltså nålspetsen märka af punkten M å dygo
gramme l, och alltså blir deviationen för kursen C = 1\ L K M 
=o. När fartyget svängt genom azimuten C, då dess stäf
riktn ing blir såsom vid punkten D11

, förtydligadt i fig. 3, an
gifYes, blifva koefficienttrianglarnas - om ett sådant uttryck 
må tillåtas - törflyttning inom dygogrammet såsom de mörka 
triangl;:trna utvisa. 

Uti M D B N och D1 B1 M äro 
1\ D= 1\ D1

, emedan deras Yexelvinklar stå uti samma 
cirkel på samma cirkelbåge, 

1\ B = 1\ B1
, emedan båda äro räta, 

sidan D N= sidan D1 M, till följd af dygogrammets kon
struktion, ·.· att trianglarna äro likformiga och lika stora och 
alltså 

lY B' = D B = kraften ~ och B1 M = B N = kraften ~--
Ut 1· M A D E och A D1 E 1 äro 

1\ E= 1\ E 1
, emedan båda äro räta, 



- 120-

sidan A D= sidan A D', 
sidan A E = sidan A E'= kraften i9 • • att trianglarna äro 

likformiga och lika stora och alltså 
E' D' =E D =kraften <:D. 
L A= kraften a är konstant för alla kurser. 

Om man nu skulle sammanbinda punkten K med punk
lerna A, E', D' och B' resp., ses tydligt, att 1\ L K M= o för 
kursen '= 1\ D D" D' bildas af de vinklar, h vilka i sig inne
sluta krafterna a, &\,e, <:D, i9. 

På samma sätt bevisas, att för alla kurser kompassen 
rundt bildas resp. totaldeviationer af krafterna a, &\,e, <:D, s. 

K L = medelriktkraften i kompassnålen till magn. nord 

= ÅH. 
K M = H' = riktkraften i riktningen af den rubbade nå-

len och, uttryckt i delar af medelriktkraften, = }~]~ eller, då J. 

H' 
är tagen såsom enhet, = H. 

Dygogrammet satisfierar uttrycket 

t 0 _ a +- &l sin ' + e cos '+ <:D sin 2' + r;, cos 2 ' 
ng - l + &l cos '-e sin'+ <:D cos 2 '- i9 sin 2 ' 

Låt uti fig. 4 linjer och cirklar vara identiska med m ot
svarande linjer och cirklar uti fig. 3; drag från punkterna 
E', D', B' och M perpendiklarne E' S, E' C, D' U, D' F, B' T, B' G, 
M R och M V mot linjerna K Y och L X resp.; utdrag U D' åt 
D' till tills att den skär B' G i U'. 

Hvilka vinklar uti figuren, som äro lika med ' och 2 ' 
resp., inses lätt med hjälp af geometrien. 

Stycket L A representerar koeff. a, 
· >> A E' >> >> &, 

)) E' D' )) )) <:D. 
)) D' B' )) )) &l. 

)) B' M )) )) e. 

För en kurs hvilken som häls t ' får man med punkten 

i\1 å dygogrammet 
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MR 
tng o = K R. N u är 

MR= LV=LA+AC+CE+EF+FG+GV = 
= LA+FG7GV+CE+EF+AC= 
= L A+ D' U'+ G' M--+- (C E+ E F)+ A C; men 

D' U'= &l sin ' 
G' M = ecos' 

C E = E' E sin 2 ' \ 
E F= E D' sin 2 ' ( eller C E + E F = <:D sin 2 ' 

AC=& cos2' 

M H -= a + &l sin ' + e cos '+ <:D sin 2 ' + r;, cos 2 , , 
Vidare är 

K R = KL+LR=KL+ UT -RT+ US - LS = 
= K L + U' B' ~- G' B' +(E' C + F D') - E' C; men 

K L = }, = enheten, 

U' B' = &l cos ' 
G' B' = e sin' 

E' C = E' E cos 2 ' } · 
F D' = .E D' cos 2 ' eller E' C+ F D' == <:D cos 2 ' 

E' C= i9 sin 2' .. 
K H -= l + &l cos '__:__ cs sin ' + <:D cos 2 '- r;, sin 2 ( · · 

tn a ä = a+ &l sin'+ e cos '+<:D sin 2 ' + r;, cos 2' 
"' l + &l cos ' - e sin ' + <:D cos 2 ' - r;, sin 2 ' 

Med stöd af dygogrammet kan nu den omnämnda kon
trollmetoden vid riktkraftsmätningar ombord erhållas. 

Om man nämligen antager riktkralten å järnfritt ställe 
il and såsom enhet eller skala och de genom uppmätning å 
lyra ekvidistanta kurser - hälst bör man välja kardinalkur-

serna - erhållna kvantiteterna ~ och u utläggas å ett milli

ll1elerpapper, så kunna koefficienterna A, B, C, D, E, a, &l, e, <:D, 
~\i,, o~ erhållas direkt ur konstruktionen enligt följande. 

Antag att de genom observationer å någon kompassplats 
uti ett järnfartyg funna r iktkrafterna och deviationerna för 
In agne tiska kurser äro: 
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H'N = 1,106 ON= + 13,0 0 

H'o = 0,572 oo =+ 17, 0 7 

H' s = 0,769 os = - 12,0 2 

H'w= 0,968, alla delar af H ow= ~ 9, 0 0 

K 

Låt uti fig. 5 K R vara _:_ H 
= riktkraften å järnfritt ställe 
iland = l ; afsätt vid K de 
funna deviationerna till höger 
om K R, 01~1 o är + . till vän
ster om iJ är ( -); afsätt vi 
dare å de sålunda till obestämd 
längd uppdragna linjerna K N 
=H'N, KO = H'o, KS=H's , 
K W = H'w; sammanbind N 
med S och O med 'V; dela 
N S och O W midt itu i resp. 
M och T; sammanbind M med 
T; dela M T midt itu i P; 
drag P L l_ K R; drag från T 
en linje T U j_ K R och från P 
en linje P U _L T U; drag från 
N en linje N V j_ K R och frå n 
T en linje T V j_ N V . Med 
L såsom medelpunkt och styc
kena PU, UT, TV och VN så
som radier uppdrag cirkelbågar 
och drag från K tangenter ti ll 
dessa cirkelbågar; sammanbind 
K med P.*) 

(\ L K P innesluter i sig den 
konstanta deviationen för a lla 
kurser kompassen rundt eller 
koe!T. A. 

De från K dragna tangenterna till resp. cirkelbågar bilda 

·t:·) För att ej göra figuren otydlig har linjen K P ej blifv·it upp
dragen. 
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med K R vinklar, hvilka i sig innesluta 
B, C, i enlighet med såsom figuren visar. 

(\ V T N = a = styrbordsvinkeln. 

koefficienterna D, E, 
Stycket K L blir=/ .. 

Hi ktigheten af konstruktionen inses lätt a{ fig. 4, ty om 
punkten A i denna figur sammanbindes med punkten D"' 
på den genererande cirkeln, blir linjen D A D"' en rät linje, 
eftersom /\ D P D"' är en rät vinkel uti cirkeln. 

Att de funna, med latinska bokstäfver indikerade koel
Ji cicnterna äro gällande för kompassplatsen ifråga finna vi af 
deYi:1lionsläran, ty, om t . ex. koefT. B:s cirkel uppdrages full
sl~tndigt, bildar denna cirkel den geometriska orten för änd
puulden af den fartygspolära långskeppskomposanten och 
JweiT. B är alltså maximideviationen, orsakad af denna kraft. 
Sanun a är förhållandet med öfriga koefficienter, hvar af sin 
kra llorsak. 

;\fedelst en gradskifya får man alltså direkt ur figuren: 
koefT. A = + 2, 0

2 

)) B = + 11, 0 7 

)) C = + 14, 0 fi 

)) D =+ 5, 0 8 

)) E = + 1°,2 
Koefficienternas tecken bestämmas af linjernas lägen i 

fö rh åll ande till normalen och fås lättast genom att, utgående 
fr ån L, följa samtliga koefficientlinjer, hvarvid + erhålles, 
då linj erna gå åt höger eller uppåt och ( - ), då de gå åt 
Yäns ler eller nedåt. Såsom kontroll härvidlag har man ju 
all tid, att B är +. när H'N > H's och C är +. när H'o < 
H'w sam t att D är+. när 1

/ 2 (H'N +H' s) > 1
/ 2 (H' o+ H' w). 

}. = 0,829 

och all tså uttryckt i enheter af den jordmagnetiska horison
lalkra [ten. 

ex= 51,0 5 

och alltså måste uti detta fallet ligga en subpermanent blå 
Vol nftgonstädes förut om styrbord uti fartyget, och detta, om 
del iir byggdt å nordlig magnetisk breddgrad, stått på stapeln 
In ed förstä fven uti ungefär magn. S O 1/ 2 0-lig riktning. 
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Koefficienterna a, &>, e, ~. 19 kunna ej erhållas direkt å 

skalan uti fig. 5, ty styckena L P, P U, U T, T V och V N äro. 
utkonstruerade med riktkraften å järnfritt ställe i land såsom 
enhet, hvarför, om de värdesättas å fig-urens skala, de bl itva 
funktioner af H. Då emellertid de anglosaxiska lwelficien
terna äro funktioner af koefficienten för medelriktkraften om

bord å den ifrågavarande kompassplatsen eller ). H = K L, 
m åste, om de ofvannämnda styckena uppmätas å skalan H, 
de funna värdena multipliceras med 1/A., för att erhålla de 
tör platsen gälland~ värdena å a, &>, e, ~. 19. 

Man får alltså 
L P = O,o3o 

p u = 0,084 

U T = O,o1o 

TV = 0,170 

V N = 0,208, uppmätta å skalan H, eller 

a=+ 0,036 

$ = + 0,205 

e=+ 0,250 

~= + 0,101 
19 = + 0,012, uppm ätta å skalan },. 

Fig 6 
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Om på så sätt de anglosaxiska koefficienterna blifvit 

uppmätta, kunna de latinska med fullt tillräcklig noggrann

het u trönas med stöd af Poisson's grundekvation er. 

F ig. 6 visar dygogrammet i dess helhet för vårt exem-

p el. 
Såsom kontroll på att observationerna a{ såväl riktkrafter 

som deviationer äro tillförlitliga och väl utförda har man nu , 

fömlsatt att konstruktionen äfuen är omsorgsfullt verkställd, alt, 

håliande oss till vårt exempel, linjerna N S och O W uti fig. 

5 skola vara af samma längd o:Jh vara vinkelrätt riktade emot 

hvarrm dra. 

Med någon vana och efter noggrannt studium af rikt

krafts - och deviationsläran kan man genast af linjernas lägg

nin;:; i förhållande till normalen uti ett dygogram se hvilka 

af de harizontala s. k. parametrarna hafva största inverkan 

på en kompass, som uppställes uti etl magnetiskt fält om

bord, och särskildt om mjukt järn af ofördelaktiga typer upp

träda med stora värden. 

Uti fig. 7 äro uppritade en del dygogram från de se

nar<> årens mätningar, och torde det at dem framgå den 

slorn ny ttan at denna grafiska kontroll, alldenstund den gif

Yer ett osvikligt medel att kunna .genast utgallra mindrevär

diga observationer, hvilka visserligen kunna gifva sig till

kän na efter de enbara, långa beräkningarnas utförande, men 

som lika ofta vid dem ej torde med tydlighet framträda. 

Nedanstående tabell, upptagande konstanterna för dels 

en plats med relativt stora deviationer och stora difTerenser 

på riktkrafterna, dels en plats med relativt små deviationer 

och sm å dillerenser på riktkrafterna, synes mig gifva stöd 

för det antagandet, att de medelst dygogram funna värdena 

på de latinska koefficienterna gifva noggrannare resultat än 

rnedcls t beräkning å ända till alla kompassens 3:2 streck. 
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F y l g i a' s normal H = l 

H'N H'o H's H'w oN oo os åw }. 
1,554 1,1i7 0,521 0.927 -3°,5 +28°,2 -j- 11°,1 -33°,4 0,~55 

V i r g o' s normal H = l 

H'N H'o H's 
0,640 0,!!80 1,27!! 

Fylgia 
a ~ e 

<O <= 

g ~ ~ 
o- o- o' 
+ -1- l 

H'·w 
0,812 

'3) Ii> 

~ 
rl 

"'' o 
o o 

6 ö 
-1- + 

A B C D E 

ON 
-10° 

}, -

Poisson: -i- 0°,1 + 33°,1 - 5°,9 -J- 4°,9 -0°,1 
Dygogram: -1-0,1 +32,7 - 5,9 +4,7 - 0,1 

Ji'el: O,o 0,4 O,o 0,2 O,o 
32 fltreck : + O,J +30,5 -6,6 +5,G - 0,2 

Fel: O,o 2,G 0,7 O, 1 0,1 

å o os o w }. 

-19° -i-2° +21 o 0,924 

' .l Virgo 
t1 ~ e '3) 19 

'"' ... <=> ~1 g rl 

~ "' "' U) "' c o o o 
c5 ö o· c5 0-

l l l -1- l 
A B c D E 

- 1°,2-20°,5-5°,0 -i- 2°,4-0°,7 
-1,3 - 20,5 -4,7 +2,2 - 0,7 

0,1 O,o 0,3 0,2 O,o 
-0,9 -20,0 - 4,7 -i- 1,5 - 0,7 

0,3 0,5 O,a 0.9 O,o 
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;Årsberättelse i sjökrigskonst och sjökrigs
historia för år 1911. 

,\fgihcn den 7:c F0b ru ari af ledamoten \Y. Harnilion. 

l. 

I lro ls af alla fredsvänners, onekligen 1<.raftiga, bemödan
den a tt inaugurera en fredsaera på jorden, har året 1911 totalt 
gii('ka t alla därmed förknippade förhoppningar. Det har sjuelit 
oeh puttrat i värld ens många hörn och kanter. Dc ledande 
~tatsmii.nnen hafva gifvits tillfä1le att u ttala sin pessimism med 
nfs<>ende på möjligheterna af att förverldiga fredstanken och 
diirmod ett aflyftande utaf den krigsbörda, hvarmed folken nu 
ii rn be lungade. Afven i vår riksdag förklarade d. v. utrikes
mi nis tern grefve Taube i svaret på en interpellation, hurusom 
n~'tgon tanke på afväpning endast kunde sägas framskymta som 
<'I l langt aflägset mål, dit mänskligheten likväl borde str~i.fva 

nl t n a . 
Och i en sådan sträfvan böra alla goda, mänskliga krafter 

gi f, etvis förena sig. Men härifrån och till att, som i vårt 
land beklagligtvis är förhållande t, söka misstänkliggöra för
svare t och dess representanter, å tmins tone förr än en sådan 
frHl skapats på jorden, är ett stort misstag, och för vår själf
~tiind ighet mycket riskabelt tillvägagångssätt. 

Den största anledning till ett f redsbrott och ett s tort Euro- Marocko
Peisk t krig gaf Marockoaffären. Genom 1906 års Algeziras- konflikten. 

'f'i clshift -i Sjöväsendet. 0 
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konferens och de öfverenskommelser, som där ingingos, trodde 
man, att denna fråga ej så snart ånyo skulle blifva brännande. 
De naturliga r ikedomar , landet äger, blifva ju alltid en lockelse 
för de länder såsom Tyskland, hvilka expendera och söka s:ig 
lämpliga kolonier, dit de kunna leda utvandringsströmmen för 
att förhindra en öfverbefolkning inom ntod erlandets gränser. 

Frankrikes kraftiga ingripande och öfverförande af ett 
större antal trupper för att kufva Maraekos inre oroligheter,. 
och hvarigenoni. Frankrike bröt mot Algeziras-traktaten, kom 
Tysldand att frukta en fransk ockupation af landet med ute
stängande af tyska intressen. För att äfven få en del af det 
rika bytet och ,skydda dänstädes redan etablerade, ekonomiska,. 
tyska företag, beordrades kryssaren >>Panther» i början af juli 
till Agaclir. Detta s. k. »panthersprång >> gaf England anledning 
att på diplomatisk väg göra sin röst gällande, såväl på grund 
af sitt fördrag med Frankrike, som för att skydda egna intres-· 
sen gent emot TyskLands alltför vidtgående planer. Vid stu-· 
derandel af vid denna tid i Tyskland utkommande ströskifter, 
behandlande Marockofrågan, blifver man onekligen förbluffact 
öfver de tyskas pretentioner på vidsträckta marockanska land
afträdelser, som däri konl'ma till synes . Att, under en sådan 
allmänt gänse tysk uppfattning, och med det förut spända för 
hållandet till England, .situa tionen skulle tillspetsa sig och blifva 
~ynnerligen kritisk, är lätt förklarligt. 

Diplomatiska unelerhandlingar påginga hela sommaren 
lUecl växlande utsikter till en fredlig lösning. I september, (lå 
resultatet af förhandlingarna f"örelågo och afgörandet skulle ~ke, 
iu!rädde några högst kritiska dagar. Hur nära kriget i själfva 
verket då var, hade de utomstående länderna ej vetskap om, 
förr än efteråt, när faran redan var häfd. Att vid detta tillfälle 
hafva kunnat förhindra en engelsk sjöstyrka från att skaffa 
sig en replipunkt på någon af de skandinaviska ländernas kus
ter, för att därifrån söka hindra tyska flottan att genom Katte
gatt och Skagerack våga ut i Nordsjön, voro dess-a länder långt 
ifrån beredda på. Och hvad Sverige beträffar skulle det fram
stått som ännu omöjligare, om de kritiska dagarna inträffat 
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n{tgra dagar senare, då de värnpliktiga just blifvit hemförlof
vade och flertalet fartyg lågo utan besättningar. Här förelåg 
en situation, som på ett hår när, man vet ej på hur kännbart 
siilt, visat vådan af elen allt för korta värnpliktstiden, den där 
ej tillå ter oss, att hafva tillräckligt stor del af flottans fartyg 
färd ig-mobiliserad året rund t. 

E n öfverblick af Englands och Tysklands strategiska för
läggn ing af deras sjöstyrkor vid denna tid kan göra anspråk på 
cH visst intresse. 

De båda flottornas indelning och styrkeförhållanden. 

Englands. 

A. Hemflottan. 

I D i Yision , 8 pansarfartyg, 
G kryssare. 

Il Di vision, 8 pansar fartyg, 
6 kryssare. 
(I o. II kryssare-eskadrarne.) 
E ndast denna del af elen 
engelska sjöstyrkan mot
svarar ungefär hela den 
!yska, med den skillnad att 
!~ n g land har l O st. D. och 
-1 st. D.-kryssare mot Tysk
land respektive 7 och 2. 
{Dreadnough ls = D.) 

B. Atla nterflottan. 

fi p ansarfartyg, 4 pansar
kryssare (V kryssare-eska
de rn ). 

C. Jfedelhafsflottan. 

G pansarfartyg, 4 pansar
kryssare (VI kryssare-eska
dern). 

Tysklands. 

A. Hochseeflotte. 

I Nordsjö-eskadern, 8 pan
sarfartyg (i somras 4, nu 
7 Dreadnoughts = D.). 

II Östersjöflottan, 8 pansar
fartyg (ingen D.). 

III Reserveskadern, Nordsjö. 
VI d:o Östersjö. 

l. 

2. 

Tillsammans utgörande 9 
pansarfartyg däraf 3 ej full
ständigt bemannade. 

Spaningsfartyg. 

Gruppen (6 större och 6 
mindre). 
Gruppen (6 större och 6 
mindre). 

B. Fartyg utomeuropeiska 
farvatten. 

Dessa äro förlagda å 5 sta
tioner i olika delar af värl
den. 
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D. -ReservfloltwL 

III 
IV 

IVlSIOn d lj J 3/ D . . . l12 pansarfartyg 
d me 2 oc 1 ,, 

:o besältning 

2. Atlaniereskadern. 

4 pansarkryssare. 

I. F a r tyg i utomwropeiska 
farvatten. 

Förlagda på hufYudsakli

gasl G stationer. 

I denna tablå äro endast, såsom synes, upptagna pansar

f:utyg och kryssare. Den visar den engelska flottans väldiga 

öfverlägsenhet öfver den tyska. 
I en af Graf GersdoHf utgifven broschyr yttrar denne: 

,, Enligt en notis i Pall Mall Gazette » var den tyska Hochsee

flottan, under dess färd till Norge i juli, hela tiden åtföljd och 

observerad af en division engelska »förstömre ». 
»Detta var således den känning af den tyska flottan, som, 

i enlighet med den engelska statssekreterarens uttalande, aldrig 

en dag släpptes. » 
»Ett trådlöst telegram från London hade varit till fylles t 

för alt låta »förstörare »-division, alla turbinfartyg, samlas och 

under salut närma sig den tyska flottan. Innan någon i Tysk- _ 

land ens tänkte på en krigsförklaring, hade kärnan af den tyska 

sjömaklen genom förstörare -divisionens torpeder kunnat vara 

förintad. 
»Ja, så börjar det moderna kriget. Begynnelsen af såväl 

det rysk-japanska, som det turkisk-italienska kriget utgöra 

varnande exempel. 
I det förra fallet japanernas öfverfall natten mellan den 

8-9 mars l 904 på Port Artburs redd, i det senare anfallas 

turkiska fartyg, som tro sig i djupaste fred - kanonkapellen 

lära ej ens varit aftagna - af italienska flottan och skjutas 

i sank.» 
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,r trols af Freds- och skiljedomstolen i Haag eller måhän 

.Ia just i följd af denna anstalt, afsedel att lyckliggöra mänsklig

Ilelen med den »Eviga Freden >>, öppnas fientligheterna nu för 

lid<'n ulan föregående krigsförklaringar. >> 

>> Förintandet af moståndarna, om möjligt i första slaget. 

~ir målet. Tidpunkten härför väljes just när motståndaren 

är svagast, sämst rustad och minst beredd. >> 
Vi måsle vara starka, rustade och beredda !>> 

,, Jag vill erinra om_ en engelsk politikers bekanta uttalande, 

i enlighet med hvilket de engelsk a stridskrafterna skulle befinna 

sig utanför de tyska flodmynningarna, förr än underrättelserna 

om krigsförklaringen konunit till Berlin. ,, 
>> Sanrmc öppenhjärllige herre gaf England det r åde t alt 

öfverfalla tyska flottan på samma sätt som Nelson för cirka 

100 ~\r sedan, mi d t under freden, öfverföll och tog den danska. ,, 

E nligt samma författare sku1le redan i juli spänningen 

varit kritisk . Vid detta tillfälle samlades den engelska sjö

styrkan p å Englands sydkust . 
. -\ tlantcrflottan med IV och V kryssareeskaderna lågo i 

Moray Firth (norra Skottland) färdig att falla tyska flottan 

i ryggen eller skydda öfverförandet af 150,000 man till Belgiska 

gränsen; och för~Störare-divisonen bevakade den tyska flottan. 

Det var som man finner väl förspänclt! 

Den andra kritiska dagen inträffade, enligt Times af den 

20 110vcmber, den 18 augusti. Den engelska flottan hade då 

kmv·en lreral sig i Nordsjön med en del af densamma i skott

ska hamnar, som förut blifvit försedda med stora förråd af 

kol och proviant. >> Atlanterflottan >> låg i Themsens mynning, 

»Hemflo llan >> i Engelska kanalen, och >>Medelhafseskadern ,. 

had(• gå lt ut i Atlanten. 

Sam tidigt ungefär ångade tyska flo Uan in i Ö s tersjön för 

a l[ dil r företaga sina årligen återkommande, större krigsöf
nin;car. 

Vid den mest kritiska dagen, som r edan blifvit angifven i 
111 id len af sepleml;ler, hade engelsmännen låtit intaga stridsbe

red\kap å sina befästa orter, fartygen lågo med utsatta torped-
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nät m. m ., under det tyska flottan till stor del var upplagd 
efter sina manövrar i Östersjön. 

Nyss citerade författare säger att utgången af ett eventuellt 

>> sjöslag >> vid Helgoland låter sig ej nu bestämmas. Nej, de t 

är riktigt, men numeriskt sedt, fanns stor sannolikhet för a tt 

Tyskland vid delta tillfälle dragit det kortaste strået. Känslan 

häraf framträder ock alls som alls i den oförsonliga och hätska 

ton, som genomandas hela broschyren. AU döma ej blott här 

af, utan äfven af elen stämning, som tyckes vara utbredd öfver 

hela tyska riket och gaf sig ullryck und er behandlingen a f 

Marockofrågan i den tyska riksdagen, i:ir bitterheten mot Eng

land af den art, alt elen ej, så utan vidare, låter sig lugnas. 

Kriget mel- Det var ej m å nga dagar efter det denna så hotande kon

lan Italien flikl fått en fredlig lösning, som Italien afbröt de cliplomatisiw 
och Turlnet i"· l . . . 
l l T ,·_' or )Jlldelserna med Turkiet, då detta land ej godvilligt ville 
c . s. c Il f o ' o • • • 

politanska a sta fran sma Afnkanska besittningar p:l elen Tripolitanska 
kriget. kusten. 

Miclt under förberedelserna till en slor fredskonferens i 

Rom, vid h vilken · elen italienska regeringen lofvat sin medver

kan och anslutning, kom underrättelsen om, att Italien den 

23 :e septem.ber låtit utgå mobiliseringsorder till flottan. Den 

28:e i samma m ånad fick Turkiet mottaga ett ultimatum, som 

Lesvarades undvikande, hvarpå krigsförklaringen från italiensk 
sida utfärdades r edan påföljande dag. 

Redan från de första dagarue i septem.lJer hade de mång

itriga underhandlingarna om ita lienarnes rättsställning i T ri
polis börjat antaga en akut karaktär. 

Den italienska flottan h ade vid krige ls utbrott just sluta l 

sina höstöfningar och befann sig på sin högsta utbildnings- och 

tjii.nsteståndpun.kl; äfven tekniskt var en Tripolis-expedition väl 

planlagd. Alla större öfningar hade und er senaste år gått ut 

på landstigningar, upprättandet af operationsbaser, blockader 

och beskjutning af kustfästningar m. m. dylikt. Den var så

lunda v~il förberedd. Så var däremot ingalunda förhållande t 

med elen turkiska flottan. Som1 vanligt i historien hade den 
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.,vagare parten, här turkiska regeringen, ej velat tro på situa

tiont>ns a llvar och på möjligheten af ett krigsutbrott, och där

Jiir ej i tid och i tillräcklig utsträckning vidtagit nödiga krigs

f örl >eredelser. 

För turkiska flottans fanns intet annat att göra gent emot 

r:wts tånda rens stora öfverlägsenhet än att söka sätta sina far

tYg i säkerhet. Hvark en dessas materiella styrl-:a eller persona

J ~m utbildning, måhända i synnerhet det senare, kunde göra 

.ra offensiv möjlig. 
F lottan fick därför order att å tervända till Dardanellerna. 

Till nagra på den albanesiska kusten förlagda torpedbåtar, med 

uppgift a tt förhindra vapensmuggling, afsändes order att, om 

.~b. krä fdes, fly till österrikiskt territorium. Såsom rätt be

trcknande för situationen och turkarnes sorglöshet kan nämnas, 

a ll denna order blef betydligt försenad, hvarför de 6 på denna 

·kusl förlagda torpedbåtarue blefvo anfallna och förstörda, in

n:m de hunnit sätta sig i säkerhet. 
T vå af dessa torpedbåtar skölos i sank inne i hamnen 

Yid Prevesa af de utanför liggande fientliga fartygen. Dessa 

beskö lo äfvenlecles stadens fästningsverk, däraf ett modernt 

för~ed l med 5 stycken 15 cm. kruppkanoner. Uneler den "/,t 
timme, bombardemanget varade, al'sköto fartygen 76 granater 

utan alt fästningsverken sköto ett enda skott. Förmodligen 

b1 efyo de lika öfverraskacle som torpedbåtarne och hvarken 

,·oro eller blefvo därför klara till strid. 
E mellertid gaf denna beskjutning Österrike anledning till 

alt uttala en kraftig önskan om , att alla fientligheter mot den 

.-\ IIJanesiska kusten m å tte inställas . Denna önskar har ilalien

ska regeringen i allo sökt uppfylla och därmed honorerat sill 

löfte alt ej öfverföra kriget till europeiskt område. 

Dess utom förklarade italienska regeringen dess afsikt ej 
1 ara all söka slå och förinta elen turkiska flottan i annat fall , 

iin ntt densamma blefve hinderlig för intalienska förehaEvanden 

l'll<'r sannolikhet förelåge att så skulle kunna biifva fallet. 

I talienska flottans uppgifter blefvo härigenom begränsade 
1ill a tl fö rskaffa _sig och seelermera upprätthålla herraväldet 
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öfver den del af . hafvet, som konune att utgöra krigsskåde
platsen, så att transporter och förbindelser mellan moderlandet 
och Tripolitanska kusten obehindradt kunde försiggå och ut
skeppningar därstädes ·ostördt verkställas. Härtill kom det 
direkta ingripandet för landets eröfring genom beskjutning af 
kustbefästningar och understödjandet af härens operationer 
inom kustområdet. 

Från den 29:e september förkJarades den 700 sjömillång::t 
kusten mellan Egypten och Tunis blockerad. För upprätt
hållandet af denna blockad afsågos till en början 7 slagskepp· 
och ett obekant antal kryssare och mindre fartyg. Denna 
l1lockadstyrka ersattes så småningom, sedan trupptranspor
terna blifvit slutförda, af anxiliärkryssare. »Augusta>>, en ort 
på Siciliens ostkust, hade, medelst provisoriska befästningar och 
hopandet af förråd, redan före krigels utbrott blifvit anordnad 
till blockadstyrkm1s operationsbas. 

Dagen efter mobiliseringsorderns utfärdande eller den 24:e' 
september kl. 9 f. m. afgingo ofvan nämnda för blockaden af
sedda fartyg från >>Augusta>> på kryss utanför den Tripolitanska 
kusten för att hindra tillförseln af lifsmedel till den hotande 
landsändan, sålunda fyra dagar före krigsförklaringen. Likvät 
lyckades det den turkiska transportångaren >>Der.na>> att en 
natt oskadad inlöpa i Tripolis hamn med en stor last af vapen. 
ammunition och lifsmedel. Detta möjliggjordes genom hissan
det af falsk flagg, förändrandet af fartygets namn och vid 
anprejning, uppgifvandet af oriktig afgångsort. 

Försöken att från Turkisk sida få köpa några föråldrade 
Nordamerikanska kryssare och elen danska kryssaren >> Valky
rien >> misslyckades. 

Alla på de turkiska krigsfartygen af Marconibolaget an
bralda apparater för trådlös telegrafi måste ersättas med andra, 
enär bolaget den 26:e hemkallade den för apparaternas skö
tande, af dem tillhandahållna personalen. 

Tripolis befästningar bestodo af några nya verk mot land·· 
fronten samt 5 omoderna kustverk, hvaraf dock det vid ham
nens inlopp helägna var armeradt med en 24, en 15 och en 
0 cm. kanon. 
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T urkiska regeringens afsikt att snarast förse staden med 
mod erna försvarsanordningar var en af orsakerna, till att Itali
en ej längre ville uppskjuta med landels eröfring. 

På grund af denna brist på moderna befästningar med 
grofva kanoner, lättheten att afbryta en förbindelse med mo
derlandet, hvarifrån alltid staelens garnison försågs med lifs
medel och, på grund af missväxt under senaste år., äfven en 
del af befolkningen, ansågs ett försvar vid kusten icke möjligt. 
Och en förbindelse via Egypten torde knappast haft praktisk 
be tydelse, då afståndel, från den västligast belägna järnvägs
sta'' i on på egyptiskt område och till staden Tri polis, fågelvägen 
ii r 1 det närmaste 1,300 km. 

Det verksammaste försvaret ansågs därföre böra förläggas 
in åt landet, hvarför större delen af ganisonen i Tripolis fick 
u lrvmma staden och draga sig t illbaka mot öknen. 

F örutom blockadstyrkan och de äldre pansarkryssare och 
föntörare, hvilka hade i uppdrag att hålla de på den Albanesi
~ka k usten förlagda torpedbåtarue i schack, detacherades sva
g-an', lätta italienska sjöstridskrafter till Ageiska hafvet för att 
fö rhindra därstädes befintlig, turkisk sjöstyrka att störa opera
tionl'rna mot elen Tripolitanska kusten. 

Den 3 :e oktober på eftermiddagen öppnades elden mot 
Tri polis sjöfort på ett af stånd af cirka 7,000 m. Denna be
~kjulning företogs endast med företrädesvis 15 och 20 cm. ka
IJ OJwr, såväl för att skona de gröfre pjäserna, som för att 
spara på den dyrbara ammunitionen. Elden besvarades genast 
fr åu fo rten, dock utan någon verkan. Ehuru man sökte skona 
stadPn, förorsakade granater eldsvåda här och där. Det nya 
fyr tornet förstördes fullständigt af fartygselden. 

Vid nattens inbrott gick styrkan till sjöss. Följande mor
gon upptogs elden något kraftigare mot de två yttersta forten, 
hvars eld tystades efter ett par timmar. I ett af forten fann 
111an 10 döda, som visar att elden varit rätt verksam. 

F öljande dag landsattes 1,200 man, efter det man genom 
l1l in rlrc styrkor försäkrat sig om att forten voro utrymda. Se
na rt' på dagen hissades den italienska flaggan, saluterad rlf 
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flottan med 21 skott, på ett af forten. Ungefär samtidigt h är. 
med beskötos och intogos några mindre hamnar på kusten. 

Under den 30:e september visade sig .'italienska far tyg 
utanför en del hamnar vid Ägeiska hafvet och åstadkomma 
där stor förskräckelse hos befolkningen. Hur lättsinnigt tur
karne tagit krigshotet, kan man bland annat förstå däraf, att 
~ifven deras i Ägeiska hafvet befintliga sjöstridskrafter först 
den l :e oktober på morgonen fick underrättelse om krigs
utbrottet. De lyckades samma dag på e. m. inlöpa innanför 
Darclanellerna. 

Invasiunshären utgjordes af 8 regementen infanteri, 2 d ito 
1Jersaglieri, 12 batterier fältartilleri och 6 skvadroner kavalleri 
eller tillsammans 40,000 man. Icke mindre än 11 flygmaski
ner och en station för trådlös telegrafi skulle medfölja. 

Ofverskeppningen var afseeld att ske i två afdelningar, l 
och 2 divisionerna. För detta ändamål sammand~·ogos 'en 
60 transportfartyg, i storlek varierande mellan 1,300-9,200 
bruttotons, till hufvudsakligast Genua, Neapel och Palermo. 

Den l :a divisonen jämte staber afgick den 9:e oktob er 
från sina utskeppningsorter för att sammanträffa utanför den 
sicilianska kusten. Här uppdelades fartygen i två grupper, 
den ena på 19 och el en andra på 14 fartyg. 

I dubbel kolonn, med 2 slagskepp och några torpedbåtar 
i täten och kön, gingo de med 10 :1. 12 knops fart. Under 
transportens färd öfver Medclhafvet bildade förslörarue en 
förpostlinje mellan Augusta och Tripolis för att förhin dra 
genombrytningen af fientliga fartyg. 

Den första gruppen inträffade elen 12 :e och elen andra 
den 15 :e utanför Tri polis, h varefter utskeppningen genast tog 
sin början och gick rask t undan, samt afslutades den 15 :e och 
18:e, och tog således en tid af 3 dygn , ehuru man hade, dels 
s tora fiskarbåtar, dels siirskildt härför tillverkade järnpontoner 
till sitt förfogande. 

Flertalet transportfartyg medförde hvardera 4 sådana pon
toner rymmande omkring 40 man och 8 hästar. Två och två 
.nf dessa pontoner kunde förenas, medelst. öfverslag mellan pon-
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to1wrna , hvarigenom större däcksutrymme erhölls, och trans
portförmågan ökades. Från det pontonerna firades i sjön och 
till dess de voro sammankopplade åtgick ej mer än omkring 
.5 minuter. 

Den 2:a divisionen afgick den, 13:e till Benghasi och an
li inde dit den 18:e på morgonen, konvojerad af en något större 
sj östyrka, än som användes för 1 :a divisionen. På grund af 
dal 1gt väder och motstånd från trupper i land, kund e debar
kei ingen ej börja förr än under den 19 :e och torde varit afslu 
la<' den 22:e. 

Den 20:e oktober lämnade elen sista återstoelen af 2:a rE
'·· isionen Neapel, h varefler denna stora transport på ett i allo 
lyddigl sätt var fullbordad. Den hade då tagit en tid af cirka 
1-± dagar och ej på minsLa sätt blifvit oroad af fientliga sjö
.-.t ridskrafter. Turkarna tyckas ej ens hafva gjort ett försök 
l 1ii rtill . 

Krigshändelserna i Röda hafvet inskränkte sig till beskjut
i:ing af en turkisk förstörare samt trupptransporter och för
stiirkn ing af kustslädernas garnisoner. 

Straxl efter krigets utbrott utvecklade båda makterna en 
h fiig verksamhel medelst handelsförstöring. På båda sidor 
lad t·' beslag på handelsfartyg af alla de slag. Så småni·ngom 
ordnades rättsförhållandena och tillsattes prisdomstolar i öf
n- rt 11sstämmelse med den internationella rättens och London
<ll> klma lionens uppfattning, ehuruväl Turkiet ej deltagit i, 
nc h Ilalien ej ratificerat dess beslut. 

Under striderna vid inlagandet af Benglwsi rönte italic
narttl' de t kraftigaste molstånd och ledo ej så obetydliga för
l u~ lt-r. E n af orsakerna härtill torde varit, att försvaret här 
ilad<' ordnats och ledeles af öfversle Enver Bey, förutvarande 
ntil itiirat tache i Berlin . 

\len ~ifven uneler bes~iltandc af andra platser på kusten 
sas<nn Yicl Derna och Tabruk sökte turkarne, bit6idda af in
f'öd ingarn e, med vapen förhindra Janclstigningarn e. Dåligt vä
dl'r lade ofta hinder i viigen och förorsakade kantring af båtar 
111. Il andra svårigheter. 
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Fartygselden understödde ofta på ett kraftigt och afgörandf~ 
sätt truppernas strider i närheten af kusten. 

Det häftiga motstånd italienarne rönte och den decimering 
af trupperna, som blifvit en följd, ej blott af striderna, u tan 
än mer af koleran och andra sjukdomar, föranledde en för 
stärkning af invasionsarmen. På så sätt blefvo landstrids
krafterna så småningom fördubblade och uppgingo i midten 
af november, trängen inberäknad, till ej mindre än 85,000 man . 

Spaningstjänsten erhöll genom flygmaskinerna en behöflig 
och värdefull hjälp. Flygmaskinerna voro bemannade med 
en till två oficerare. Snart befanns den härför utbildade per
sonalen för fåtalig, hvarför i medio af november en 10 frivilliga 
avia tiker jämte derns mekaniker och en 60 >>genie-soldaten 
öfversändes till krigsskådeplatsen. För första gången användes 
här flygmaskiner, för att därifn'ln nedkasta handbomher i 
clt fientligt läger. Bomberna, af ett äpples storlek, voro af 
släl och laddade med pikrinsyra. Hård bris och öknens sand
s toft inskränkte emellertid användandet af flygmaskiner i större 
utsträckning. 

Efter lanclsättnndet af den första landstigningsstyrkan hade 
den italienska fiollan fyllt sin uppgift. Dess ytterligare upp
gift bl e f nu : 

l) att, såsom redan förut blifvit re1ateradt, understödja 
lruppernas strider invid kusten; 

2) genomföra blockaden, hvilken dock efter medio af no
Vf~mber anförtroddes åt fyra snabbgående postångare, förseelda 
med hvarclera 6 kanoner; 

3) observation af elen turkiska kusten medelst en till Agei
ska hafvet förlagd elivision >> förstörare >> ; 

4) bevakning af sjösträckan mellan Kreta och Afrikanska 
kusten, som från slutet af oktober måste göras fullständigare, 
C'när från denna tid de italienska transporterna till Afrika fö r 
siggingo utan konvoj. 

Den turkiska flottan låg alltjämt lika overksam innanför 
Dardanellerna utan att göra ens det minsta offensiva försök. 
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Denna redogörelse, hvari hufvudsakligast flottans operatio
J IC'r hlifvit omnämnda är ett kortfattadt sammandrag af en 
utfiirl ig beskrifning nf kriget i Marine Rundschau (häftena 11 

0 ch 12). 
F ör oss böra dc lärdomar, vi kunna draga af detta krig 

1·ara nf största intresse. Förhållandena, hvarunder det för
sig(la ll, äro otvifvelaktigt liknande dem, vi tänkt skola inträffa 
under elt krig mot vårt land. 

För det första kunna vi finna hur farligt det är att låta, 
{Jl11 nek för en tid, någon del af stridskrafterna försvagas och 
fön.tlla. Genom anskaffandet af engelska officerare som in
stnlktörer, hade den turkiska regeringen hoppats kunna rycka 
upp sin flottas effektivitet ur det förfall, hvari den råkat. Den
na :1lgärd kom denna gång för sent, och så kan alltid hlifva 
fall,, fö r den, som förlitar sig på framtiden. Intet försvar kan 
län l,as dyrbarare än det, som i farans stund ej har nog effckti
l·itel och styrka för att kunna användas. 

I n tressant är ock att konstatera del bekväma och relativt 
föga kostsamma säll, hvarpå italienska regeringen längre fram 
m~d,'r kriget upprälthåHer blockaden af den Tripolilanska 
ku slen, i medvetandet af att deras herravälde p:"t närliggande 
haf iir obestridt. Oförmågan hos den turkiska flottan att 
kunna uppträda ptt hafvet med större sjögående fartyg möj
liggi.•r ett sådant tillvägagångssätt. 

T urkiska flottans, man kan säga, absoluta inaktivitet, är 
fön anansv~ird! Dess orsak kan måhända förklaras af folk
kn r 1ktären, danad af Mohammeds ande, och benägen att ej 
~ lri da m ot det oundvikliga ödet. Men så uppträdde ej fordom 
l !a ns hjältar! En försoffningens och slapphelens aera lvc
J,es hafva beröfvat folket all energi och möjlighet till offensiva 
fön tag. 

Trupptransporterna öfver hafvet hafva ju ock för oss sitt 
spreil'lla intresse. Därvidlag är att märka den afscvärdt långa 
lid c1esamma kräfde. Och utaf de 14 dagar, som åtgingo för 
iifwrförandet af c:a 40,000 man, upptog själfva debarkeringen 
;'\ de olika kustorterna omkring 3 dagar. Att på en öppen 
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redd ilandsätta större styrkor visade sig stundom omöjligt. 
Hur ter det sig, när man samtidigt behöfver frukta anfall 
af fienden? 

I detta krig har elen anfallandes benägenhet att underskaHR 
motståndet och svårigheterna ånyo blifvit exemplifieraclt och 
visar elen oöfverskådliga fara, en invasionsstyrka utsättes för , 
om förbindelserna blifva afbrulna eller afsevärdi ,rubbade. 

Aeroplanens första deltagande i ett krig har krönts med 
~tor framgång, hvarför detta spaningsmedel nödvändigtvis. 
måste anskaffas af alla, som vilja begagna sig af alla till buds. 
stående tekniska medel. 

Det tyckes som åtgången på såväl aeroplan som aviatiker 
varit stor. Det kan ju bero på det fina sandstoft, som öken
vinelen för med sig och som intränger i lagerna och förstör 
dessa; dessutom äro ju dessa apparater i och för sig hög~t 
ömtåliga tingestar. 

Ryska trup- Om ej direkt berörande sjökrigsväsendet, visar det ryska 
pers. mr~ck- zarrikets tillvägagångssätt i Persien likväl tendenserna hos de 

Pnm~ 
1 

stora nationerna att vilja än ytterli1mre utvidaa sina oTänser ers1en. u u o • · 
I allmänhet sker det åt det håll, där motståndet är minst. För 
en tänkande, om sin frihet mån nation borde detta förhållande 
hjärt belysa nöclvändighete;1 af att vårda och upprätthålla ett 
starkt försvar. Inre politiska meningsskiljaktigheter få ej gå 
ut öfver försvare t, icke de ttas bestånd offras för agitationens 
skull. 

Utan att här vilja fälla någon dom öfver Rysslands infall 
i Persien, tyckes det dock af allt framgå, att anledningen härtill 
varit en oro för, att något så när ordnade förhållanden hör
jade inträda i det olyckliga landet genom finansernas för
bättrande. Detta finge ej ske och därför m åste den man bort, 
hvilken häri hörjat få framgång. l-Ivad som kan ske vid den 
ena gränsen, det kan ock sk e vid den andra, där försvarsviljan 
och folkets motståndskraft är svag och modlös. Finlands 
ryssifiering och anläggandel af en flottstation vid Herrmansö 
te sig ur strategisk synpunkt minst lika hotande som ett he-
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fästande af Aland. Och dock väckte för några år seelan tanken 
på a tt något sådant skulle få ske, eller bara att november
traktatens bestämmelser härom skulle upphäfvas, en kraftig 
protest från riksdagens smhtliga partier. Men nu när åtgärdn 
af sam ma betydelse och räckvidd enligt Dumans beslut verkli
o·en skall utföras, hur komma då dessa samma partier att 
" ställa sig gent emot regeringens beslut att låta anstå med för -
yngringen af vår flottas viktigaste fartyg? Finge klokheten, 
och känslan af att ofärd kan komma, göra sig gällande likavi~l 
nu, som när Alanels-frågan stod på dagordningen, vore svaret 
gifwt. Vi få hoppas däruppå! 

I och med en ökning af slagskeppens dimensioner ökas 
för oss skärgårelens strategiska betydelse, naturligtvis under 
förutsättning af, alt de af oss taktiskt utnyttjas. Genom att 
öka tonnaget äger en konsentration rum, hvarigenom antalet 
fi entliga fartyg ej kan tänkas blifva så stort som annars. Med 
Sveriges långsträckta kust och dess många utfartsvägar blifver 
detta fö rhållande en fördel för vårt försvar. Otvifvelaktigt hlif
ver det för dessa s. k . Super-Dreadnoughts förenadt med de 
allra största svårigheter att navigera längs med och i närheten 
af vara kuster, sedan flytande sjömärken intagits eller förändrat 
läge, båkar rifvits och fyrar blifvit släckta. Och få äro de 
skiirgårdsleder, där .ett inträngande icke är förbundet med elen 
allra s törsta risk. Här blir det ej endast djupgåendet utan 
itfvpn längden, som k an blifva till hinders och ödesdiger, om 
ett uvän tadt motstånd skulle tvinga fartygen a tt vilja vända. 

O lvifvelaktigt kunna ypperliga tillfällen under sådana för 
hållan den erbjudas undervattensbåtar atl göra anfall mot den 
intriingande fienden, under förutsättning af au dessa haft 
tillriicldig t stöd af artillerifartyg, hvilka kunnat förhindra krys
sar(• och mindre fartyg från att ränsa det skärgårdsområde, 
hvarigenom leelen framgår , och äfvenledes fördrifva under
vattensbåtarna. 

Vid bedömandet af torpedens förstörelseverkan och där
Ined torped- och U. V. båtarnas taktiska betydelse, måste bän-

Ökning af 
slagskep

pens 
tonnage. 
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syn tagas til1 de skyddsanordningar, hvarmed de moderna slag. 
skeppen konuna alt betjäna sig. Förutom de synnerligen kraf. 
tigt byggda fartygsbottnarna, som nog i alla händelser genom
slås vid en explosion, återstå de dubbla pansarnäten, hvilka 
nu börjat användas, och kunna skydda mot äfven med nätsax 
förseelda torpeder. 

I Frankrike har rätt omfattande försök gjorts att från 
flygmaskiner söka upptäcka U. V. båtar och hafva dc därslädes 
gifvit till resultat, a tt man i dessa farvatten (Atlantervattnet 
iir ju ovanligt klart) på 500 m. höjd knnde upptäcka U. V. 
båtar på 20 fots djup under vatteny tan. Att tillnärmelsevis 
angifva deras läge visade sig däremot m ycket svårt. Om en 
fiende verkligen söker intränga i skärgården, denna då kom
mer aU använda sig af flygmaskiner för att r ekognosera är 
mycket troligt. HuruYida han därmed kan hafva sannolikh el 
för att upptäcka nedsänkta U. V. båtar och m i neringa r, får 
Yäl blifvande flygexperiment utvisa. 

En af våra förnämsta taktiska uppgifter, för att hindra en 
fientlig styrkas inträngande i skärgården, bör, enligt min upp
fatlning, alltid hlifva att söka förstöra kontramineringsfartyg 
och båtar. Lyclws detta, är ju fienden urståndsatt aU utan 
uppoffring af andra fartyg bereda väg för de stora fartygen 
igenom eventuella mineringar. 

Huru egendomligt det än må förefalla, kan sålunda stor
maUernus alltjämt fortgående täflan i att öka tonnaget på 
slagskeppen underHitta försvaret af våra kuster och skärgårdar. 

Såsom ett ytterligare bevis för riktigheten af denna upp
fattning, kan påpekas hurusom Öresund ej längre kan tjäna 
som förbindelseväg för nutidens stora slagskepp mellan Nord
och Östersjön, ,enär hvarken Drogden eller Flintrännan hafva 
tillräckligt djup för dessa fartyg. För våra fartyg blir sundet 
härigenom en god operationsbas. 

J och med alt stora Bält blifvit den hufvudsakligasle ut
fartsvägen från Östersjön och det 'sålunda vid ett krig mellan 
England och Tyskland ligger i den förra statens intresse att 
kunna tilltäppa denna väg och därstädes skaffa sig en repli-
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pw1l-:t, har faran för Danmark att blifva invecklad i ett dylikt 
l rig härigenom ökats, samtidigt med att denna risk för oss 
]Hl• m inskats. 

Den engelsk-japanska :alliansen, hvilken snart skolat 
u tlöpa, har ersalls med elt nytt fördrag mellan de två stor
mak terna, som undertecknades i Lonelon den 13 sistlidne juli. 
Det nya fördraget skiljde sig i så måtto från det gamla, att 
det n ieslöt förpliktelsen om gemensam t uppträdande gentemot 
n å,..:on af de makter, med hvilka öfverenskommelse om skilje
cl o·n utaf någon af kontrahenterna blifvit ingången. I öfrigt 
\o ro bestämmelser i hufvudsak desamma och utsattes giltig
helstidens slut till 1921. 

E n af anledningarna till att året 1915 skulle förete ett så 
lcol~ncle utseende, såsom några författare inom det militära 
cmradet framhållit, är härmed undanröjd. 

E n annan politisk händelse af ännu oöfverskådlig räck
Yicld ä r det ännu pågående upproret i det "himmelska riket». 
De upproriskas första mål synes vara att störta mandschurer
nas välde och den nu regerande dynastien för att, som det nu 
latn. införa en republik. l-Ivad inflytande ett reformvänligt 
l\in 1 k an hafva på dc strategiska förhållandena i ytterst·1 
,östt rn är svårt att förutsäga. 

l(rigsöiningar 1911. 

E fter flottrevyn å Speathead med anledning af krönings
hög l idligheterna, företogs med "Hemflo ttans " alla mindre far
tyg jiim te en del pansarkryssare en större blockadöfning a 
IrlaHds sydvästkust Den kan ju för oss hafva intresse och 
r elaleras därför här i korthet. 

Enligt Marine Rundschau skulle förloppet, såvidt man 
kunnat inhämta, varit följande: 

fuls krift i Sjöväsenclet. 10 

Den 
Engelsk
Japanska 
alliansen. 

u pproret i 
Kina. 

Engelska 
H ottan. 



Blå: l 

2 
12 

3 
78 
5 

Röd: l 

14 
9 

50 
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Sty rkef ördelning: 

pansarkryssare -

pansarkryssare -

mindre kryssare; 
minkryssa re; 
torpedbåtar; 
undervattensbåta r 
pansarkryssare -

pansarkryssare; 
mindre kryssare ; 
torpedbåtar. 

12 Dreadnougths; 
hvardera 3 p.-kryssare; 

(U . V. båtar). 
18 Dreadnoughts; 

F Ö /'L! t sättning: 

Blå är blockerad af Röd i hamnar och ankarsättningar ft 

Irlands S. V.-kust utan aH Röd bestämdt har sig bekant Blå 
styrkas förläggning och kan ej på grund af kustfästningarnes 
styrka i kraftig eld, angripa Blå i dess hamnar. 

Röd har till uppgift att blockera Blå och söka hindra dess. 
fartyg från att bryta ut. 

Blå styrkas uppgift iir all oroa och medelst U. V. bätar 

söka skada och decimera Röds sjöstridskrafter och efter skedd 
utbrytning inrikta sina an stängningar på att skada Röds sjö
handel. 

Krigsöfningarna pågingo uneler 3 dygn. Första afton 
utgingo samtliga torpedbåtsfloUiljer jämte de stm1 kryssarne 

från sina tre olika förläggningsorter för att kl. 11 på natten 
förena sig med hvarandra, hvarefter söklinje bildades för att 
uppsöka röda fartyg. Vid midnatt kommo dc stridande styr
korna i kontakt med hvarandra. 

De röda torpedbåtsförstörarue hade i grupper med 6 båtar 
i hvarje och understödda af !war sin kryssare blifvit förlagda 
längs kusten. Stricler utkämpades och i dagningen ätenände 
blå fartyg , hvaraf 1

/ 3 blifvit försatta ur stridbart skick, till 
respek live hamnar. Röd ansågs ha f va liclit än större förluster-
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Uneler klart väder och god sikt gingo följande dag 2 krys
s:'re, 3 minfartyg och 4 U. V. b å tar af Blå styrka till sjöss för 

all söka göra anfall. En del af denna styrka ansågs efter de 
ut förda anfallen tillintetgjord, samtidigt dömdes dock 3 krys

~are och 2 förstörare af Röd styrka att utgå. En Blå kryssare 
jiim le densamma åtföljande mindre fartyg lyckades bryta sig 
igenom! och komma till sjöss och där hota fiendens handel. 

Blå hade till krigsöfningens sista natt planlagt en allmän 
u lhry tning, som ock kom till utförande. Vid mörkrets inbrott 
utiiip le hela Blå styrkan m ed torpedbåtarue i täten, hvars 
u ppgift var att upptaga strid med och sysselsätta förstörarue 
f'ör alt clänmcler gifva de större fartygen tillfälle a tt passera 
och undkomma. Planen lyckades fullständigt, likväl med en 
bl'lydlig förlust af torpedbåtar. 

Röd hade således ej lyckats slå Blå eller förhindra hans 
sl iirre fartyg att bryta blockaelen och komma i öppet vatten. 

E fter en annan skildring, var det de Blå U. V. bålarne, 

hvilka gåfvo utslaget. Enligt dem1a skulle vid fiendens när
man de till lund U. V. båtarue hafva gått ut och intagit ett 

liigc i en halfkrets därutanför. N~ir den- röda flottan kommit 
inom denna halfcirkel, blefvo de anfallna af U. V. båtarne och 
ku nd e då hvarken komma fram eller tillbaka. Härvid skulle 
l'ii rlus ten för Röd hafva uppgått till 2

/ 3 af dess styrka och Röd 
salunda blifvit fullständigt slagen. 

De t förefaller knappast troligt att ett så pass litet antal 
LT. \' . båtar skolat kunna åstadkomma så pass kraftig verkan. 

Härmed afbröts krigsöfningen för att fartygen skulle kunna 
disponeras för allvarsamnwre och än viktigare värf. 

Dessa öfningar molsvara i det närmaste de öfningar, som 
l'iirctagas med vår kustflotta och i öfverensstämmelse med 
!'ör denna utfärdade program samt kunna egentligen ej få 
na mn af krigsöfningar. De försiggingo 1911 endast under 2 
Vl'ekors tid emot 4 föregående år. 

Under de stridsöfningar, som företogas med eskader mot 
c~kader i öppen sjö, hade för eldledningen uppställts som önske-

Franska 
:fiottan. 



Svenska 
marinen. 
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mål mr koncentrering af elden mot olika delar, företrädesvis 
täten, af den fiendtliga formeringen~ Häremot framhölls, huru .. 
som. genom att elden från flera fartyg riktades mot samma 
mål nedslagsbedömningen så godt som omöjliggjordes och in
skjutningen därigenom försvårades, att träffresultatet blef af
sevärdt sämre, än när hvarje fartyg hade att beskjuta hvar 
sitt mål. Resultatet af eldledningsöfningarne gåfvo, som na
turligt var, äfven bevis för riktigheten af denna uppfattning. 
Härmed är dock icke gifvet, att koncentration af elden, under 
vissa förhållande, icke är taktiskt berättigad. 

I allmänhet försvårades öfningarne af dåligt väder. De 
måste ofta afbrytas, innan de slutförts. Några in tressanta lär
domar blefvo ej heller behållningen af desamma. I jämförelse 
med föregående års öfningar kunde likväl stora framsteg i 
personalens utbildning konstateras. Det framgick dock, att 
franska marinen ännu i många år har ett drygt arbete sig 
förelagdt för att reparera de fel och misstag, en icke sakkunnig, 
högsta ledning har gjort sig skyldig till. ,, Länga år få sona, 
h vad stunden brutit»! 

För omkring 15 år sedan var vanligt att en fullständig 
redogörelse för årets krigsöfningar till sjöss utarbetades i ma
rinstaben och befordrades till trycket. Häri infördes den. efter 
iifningarnas slut hållna kritiken och de ytterligare lärdomar, 
som af desamma kunnat slutas. Detta arbete var af »hemlig>> 
natur, men utlämnades till alla officerare mot skyldighet att, 
om ej förr, så vid låntagames död låta återställa detsamma. 

Dessa berättelser kräfde säkerligen en hel del arbete, för
utom direkta kosvnacler. Upphörande därmed kan sålunda för 
klaras, men icke desto mindre beklagas, ty de fyllde säkerligen 
ett ganska viktigt behof. Krigsöfningarnes lärdomar och resul
tat, samt alla därmed förknippade erfarenheter kommo på så 
sätt hela officerskåren till godo. Vår flottas viktigaste upp
gifter och sätten, hvarpå de i praktiken böra lösas, framböllos 
här och kommo äfven dem till godo, hvilka ej varit i tillfälle 
all få dellaga i öfningarne eller åhöra kritiken. 
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En fullständig redogörelse för dessa öfningar hvarken kun
nu eller böra på annat sätt publiceras, enär de ofta omfatta 
en hel del försök, som skola hållas hemliga. 

Utan att därför lämna några exakta uppgifter och utan 
al t närmare relatera förloppet af årets krigsöfning vid Karl~
krona, såsom. i sina stora drag väl bekant för sällskapet, skall 
här endast i största korthet framhållas några härunder fram
triidande synpunkter och önskemål. 

Enär den apparat, som kräfves för orclnandet och igång
sällandet af en större krigsöfning i synnerhet i samband med 
armen, är stor, och kostnaderna icke så obetydliga, ligger vikt 
uppå att öfningen om möjligt så planlägges, att man i samband 
med personalens öfning äfven kan få svar på en del organisa
toriska, strategiska och taktiska frågor. Först om detta iakt
lages, kan man få valuta för det härpå nedlagda arbetet och 
dc gjorda utgiftema. 

Från denna synpunkt sedd, kan planläggningen af årets 
Juigsöfning ej sägas motsvara hvacl man kunnat önska. 

Till grund för en fästnings försvarsåtgärder ligga de här
för uppgjorda försvarsplanerna, i sig innefattande fästningen3 
mobilisering. På dessas fullständighet och riktighet beror till 
stor del, om fästningen skall kunna fylla sin uppgift eller ej. 
Det hör sålunda vara af stort värde att utröna, huru planen 
sta r sig i verkligheten, och utfinna dess eventuella brister. 
Det hade sålunda bort vara af stor betydelse, om den fijr 
Karlskrona fästning fastställda försvarsplanen fullständigt hade 
hlifvi t tillämpad vid krigsöfningen. Den för fästningens för
SYar afsedela truppstyrkan, så väl af kustartilleriet, som o c!< 
af infa nteriet, var till sin numerär långt ifrån fulltalig, oelt 
uödgade befälhafvaren för Blå kustposition att göra jämkningar 
- enligt kritiken alltför små ~ i försvarsplanen. Hade icke 
des,a trupper kunnat markeras på samma sätt, som fallet 
,~ar med Röd styrkas landstigningstrupper ? 

I och för öarnes försvar kan ju landsstormen med
Yerka. Detta manskap hade måhända kunnat anmodas, alt 
lllot t' n mindre ersMtning möta vid respektive samlingsplatser. 
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Säkerligen hade en sådan uppmaning ej förklingat ohörd; alltid 
hade en del infunnit sig och återstoden hade man fått mar 
kera. Eller ock hade man ju, utan att kostnaderna därför 
afsevärdi behöft ökas, luumat använda det å stationen befintliga 
manskapet, tillhörande flottan, som uppgick till en afsevärd 
numrär. Nu fick delta manskap ej alls deltaga i öfningen. 

Genom några sådana mindre åtgärder hade det måhända 
blifvit möjligt alt fullständigt tillämpa försvarsplanen och dess 
effektivitet hade blifvit granskad. Nu länmade öfningen härp<'l 
intet svar. 

Fästningen har tillkommit för flottans skull och dess upp
gift är att skydda därstädes befintliga förråd och etablissement 
samt bereda säkerhet för att sig där uppehållande fartyg ej 
anfallas af torped- och U. V. båtar. Dessutom torde det böra 
åligga fästningens försvarare att söka hålla en inseglingsränna, 
och vattnet närmast därutanför, fritt från minor. Det ä r 
ej endast för de fartyg, hvilka skola lämna fästningsonuådet, 
utan än mer för dem, hvilka utaf en eller annan anledning 
söka sig in till Karlskrona, som det är af den största betydelse 
att passagen ej är belamrad med minor. 

Ett skadadt fartyg har ej alltid till sitt förfogande medel 
för verkställandel af svepning. Till föga nytta blir en opera·
lionsbas, som ej med säkerhel ],an anlöpas. 

En af fästningens viktigaste uppgifter måste d~irför vara 
att hindra minering, eller, om detta ej kan ske, medelst svep
ning och kontramin ering alltid hålla en ränna öppen och klar. 

Öfningcn gaf ej intryck af att denna uppfattning var r å
dande hos fästningens befälspersonaL De hade sitt hufvud
sakliga och oaflålliga intresse riktadt på sjäHva fästningens och 
kringligga•nde trakters försvar ulan att egentligen ägna något 
större intresse ål fiendens mineringsföretag . Röd styrl\:a ut
Jade sålunda nianför själfva leden flera minlinjer, ulan att 
fästningens observatörer och u t poster h}jrom bad e sig niigo r 
med säkerlwt bekant. 

Denna fiendens minering förbisågs till den grad, _att led
ningen l. ex. ej försatte någon af de försvarand es U. V. båtar 

- 14~ -

u r stridbart skick, ehuru dessa flera gånger passerade genom 
Jl1 infälten. 

Blå sjöstyrka gjorde upprepade försök att svepa en ränna 
ut ti ll sjöss , men misslyckades häri på grund af den eld, svep
hatame blefvo utsatta för. Vid sjöhäfning visade sig pansar 
]Jåtarnes ångslupar ej användbara härtiH, hvarför de för detta 
}indamål för dyrbara, och till helt andra uppgifter afsedda, tor
pedbåtarne måste begagnas som svepbåtar. Olämpligheten här
af ligger i öppen dager och kan hänföras under benämningen 
i_i fye rkvalificerad materielanvändning. 

T ill fästningens öfriga uppgifter måste, sedan minan efter 
rysk -japanska kriget fått allt större och större användning vid 
uppdragandet af ett modernt sjökrigs riktlinjer, äfven tillkomma 
sk ~· l digheten att söka hålla en inseglingsränna fri från fientliga 
minor. 

Erforderlig materiel måste naturligtvis härför afses. Lämp
ligas t vore att denna uppgift tilldelades kustartilleriet. De om
hiinclerhafva redan egna mineringar och hafva inlotsningen 
genom dessa minfält på sitt ansvar. För att hålla fiendens far 
tyg på vederbörligt afstånd fordras gifvetvis tillräckligt kraf
tiga och långskjutande kanoner. Det är ett »sine qua n011», 
a tt en sjöfästning, för att hafva existensberättigande, i artille
ri stisk t afseende måste följa med tidens utv-eckling och vara 
ilestyckad med fullt moderna kanoner af gröfsta kaliber eller 
oc h haubitser. 

l öfrigt kan framhållas hurusom bestämmelser rörande lots
ning genom minfältet och ut- och inpassering, samt hvad där
Yi dlag ä r för en fartygsbefälhafvare att iakttaga, böra i fredstid 
Y ara u tarbetade och faststälda. Det är för sent att {örs t vid 
n10hiliseringen taga itu därmed. 

l!. V. båtarnes anv~indning, såväl själfst}indigl som sam
hand med utbrytning af en sjöstyrka och beskjutning från f'äst 
ningPn bör studeras och planer härför uppgöras. 

Strålkastarnes effektivitet under olika ljus- och väderleks
lö rhallanden, deras förmåga att vid ett kontramineringsföretag 
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eller en utbrytning dölja och skärma af, bör utrönas. Man 
bör ve ta, när de med fördel kunna användas, eller när d0 
äro till skada. 

Marin- och fartygsbygg1nadspolitik. 

Hyss~ands Då det ur s trategisk synpunkt kan vara af intresse länt 
1 apnl an- l .. R l d l d l' '] " ·1 l · b" · f f" ta<>'na flott- ~anna yss an s ny )yggna spo 1t1 ~ sac an c en 1 or.Jan a ·orra 

"' lag. året af Duman blef anlagen, relateras här i korthet det Yikti
gaste enligt Marine Rundschau. 

Såsom skäl för framlägganclet af floUlagen framhålles, hu
rusom Ryssland först genom anskaffandet af en flotta i Öster
sjön fick stormaklsställning, och att åsidosältandet af flottans 
förnyelse uneler de sista sex åren betänkligt rubbat Hyssland s 
politiska ställning ja, r ent af medfört faror för bibchållanclet 
af dess territoriella områden. 

Enligt elen nya flottlagen skola 3 floliar anskaffas , elen 
Baltiska, Svartahafs och Sibiriska. Den förstnämnda flottan 
skall utgöras af 16 slagskepp, 8 pansarkryssare, 16 pansar
cläcksluyssare, 36 stora torpedbåtar (ScotJls) på 1,250 lon, 12 
U. V. båtar förutom minfartyg m. fl. mindre fartyg fördelade 
på 2 eskadrar, och anses fullbordad 1930. En reserveskader 
bildas af äldre fartyg. 

För slagskepp och kryssare beräknas en byggnadstid af 
4 år och deras tjänsteduglighet i l :a linjen till 22 år. 

Dessutom skall en ny replipunkt af första ordninen an
läggas vid Hern11ansö, och en stödjepunkt anläggas i Östei'
sjön, den förra förses med två större torrdockor och en flytan
de för 30,000 to·ns fartyg , en docka för kryssare, 2 clubbel
dockor för torpedbåtar, reparalionsYerkstäder och förråder af 
~~na :>lag. Flottstationen skall befästas på såväl sjö- som land
fronterna. 

Längs kusten skall anläggas elt n~it af utkiksstationer för
sedda med T . T . (trådlös telegrafi). 
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Bemanningen är väl disciplinerad och utbildad i militärt Bemanning. 

afscende. Utbildningen afser att specialisera mannen för en 
,· i s~ funktion inom hans specialite. Officerarne torde numera 
skiila sina fartyg bra och äfven vara kunniga i skärgårdsnavi-
gering, sedan militädecler upplagils såväl i finska som åländska 
sk ii rgårclarne . 

Afven Norges och Danmarks utveckling af deras sjöförsvar 
skall h är i al dra största korthet beröras. 

De maritima frågor af primär art, hvilka under de senaste Korge. 

å re r· sysselsatt myndigheterna, äro: 
l) Stationsfrågan; 
2) Upprättandet af ett marindepartement; 
3) Kustartilleriets förläggning under marinen; 
t) Utarbe tandet af en flottplcm; 

;) ) Pansarbåtsfrågan. 

l) Den för denna fråga tillsatta kommitten föreslog i 
si tt be tänkande, att station skulle förläggas till Tromösund vid 
Arrndal. Den härför beräknade kostnaden uppgick till om
kring 13,s miljoner kronor. 

Komme ingen förflyttning till stånd föreslogs befästningar 
kring I-forten, och uppginge kosinaderna härför till cirka 9,, j 
m il joner kronor. 

Frågan är ej ännu slutgiltigt löst. 
2) 27 års erfarenhet har tillfullo visat att sammanslag

ning('ll af landt- och sjöförsvarsdepartementen icke varit till 
norska marinens fördel. I mer än e tt hänseende har den fått 
lida af, alt det gemensamma, ansvariga öfver-hufvudel Yarit 
en laud lo fficer; marinen har cHirigenom ständigt varit styfbarnet 
i drt nor ska försvaret. 

1909 framlades af, numera aflidne, kommendöri,:apten 
Eidrm e tt förslag· i stortinget om upprättandet af ett själfständigt 
ll1a rin- och sjöförsvarsdepartement 

Flera föreningar, tillkomna i sjöfartsintresse, hafva vid 
npprepacle tillfällen hemställt hos regeringen om upprättandet 
af ett dylikt departement. En för denna frågas behandling af 
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»Kristiania Sjömandsforening>> tillsatt kommitte uttalade en . 
stämmigt den uppfattning, att landsintressen af den största be. 
tydelse nödvändiggjorde upprättandet, snarast möjligt, af ett 
>> Sjöförsvarsdepartemenb>. 

Trots dessa sträfvanden från ski1da håll att uppnå en än
dring af nuvarande förhållanden i denna riktning, har ännu 
intet blifvit i saken afgjordt. 

Detta har väckt klander från många håll. Man hänvisar 
med fullt fog till det anförande, som förre statsrådet, dåvarande 
stortingspresidenten Thorne hade i stortinget 1904, i samband 
med behandling af marinens nybyggnadsförslag. Detta u tta
lande synes i dessa lider, så värdt eftertanke, att del här orda
grant återgitves. Han yttrade: .Teg er ved att paahore disse 
forlwndlinrgar, som har foregcwt her i dag og ved at lese komi
teens inslilling, kommet til det resultat, at der maa tages et 
skridt videre. Jeg tror, ut det nu til fu/'dkommenhet har vist 
sig, at lwad der blef gjort i 80 aaren da man slog marindepmlc
mentet og armedepartementet sammen, uaere et stort f~ilgrep -
Et stort feilgrep! De blev slaal sammen i en tid, da man tok 
en civil m and, og en av de dygtigeslc man hade, J olwn Sverdrup, 
til at administere, og det gik; men det har vist sig seden ot 
marinren har lidt uneler dette i en grad, som man neppe g]ör 
sig begrep om, utcm ni man er kjendt med j"orholdene. 

Mycket synes tyda på, att man likväl snart kommer alt 
återgå till en organisation, liknande den, som var rådande före 
1884, då marinen hade sitt eget departement och sin egen 
representant inom regeringen. Det bekräftar regeln om alla 
föriinclringars vanliga kretsgång. 

4) och 5) Flottplaner har länge stått på dagordningen 
Norge, som litet hvarjestädes i världen. Våren 1909 väcktes 
inom stortinget förslag om framläggandel af en ny plan för 
sjöförsvarets framtida utveckling. stortingels militärkommitte 
hemställde med anledning häraf att Försvarsdepartemen tet, 
-så snart som möjligt skulle framlägga en flottplan. 

Först den 11 :e maj 1909 framlades ett sådant förslag. 
Detta hade ringa följder. Det föranledde militärkommitten ;dt 
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gön ett allmänt uttalande, jämlikt hvilkE;t kommitten var enig 
om a lt pansarbåtar snarast möjligt borde byggas. 

1910 finner samma kommitte det »otillbörligt» att regerin
gen ännu ej varit i stånd framlägga en plan för marinens 
framtida utveckling. 

1911 års norska statsverksproposition återupptage-r frågan 
om en flottplan och framkommer med ett förslag, ehuru i syn
neriigen obestämd form, knapphä~digl motiverad och utan 
att diiri göres något positivt förslag. Häri heter det: 

För att bringa klarhet, rörande hvilka uppgifter, som 
ti ll k' ))nma marinen i det gemensamma försvaret samt den styr
ka. som på grund häraf bör gifvas marinen, sammankallade 
departementschefen N or ges försvarskommission, som, efter en 
serie förhandlingar, kom till det resultat, att flottan borde gifvas 
följan de styrka. 

8 pansrade kustförsvarsfartyg; 
f) jagare; 

..J-0 torpedbålar \ . . 
l ') U \ T } o l . 1 med erlorderl1ga Inoderfarlyg. - . . )a m l 

± kanonbålar eller a nxiliiirkryssare; 
l min-utläggningsfartyg samt en del mindre fartyg. 
1\:oslnaden för hela denna flotia beräknas uppgå till cirka 

100 m iljoner kronor och däraf äger Norge redan fartyg till 
ell ,;i rde af 25. Det återstår sålunda att anskaffa 75 miljoner. 
Far lygens lefnadsålder siittes till högst 20 år. För att anskaffa 
t•r forde rliga penningemedel, har föreslagits upptagandet af ett 
i?m . ~om med 4 'le ränta skulle belasta budgelen med en ~\rlig 
nigiii af cirka 5 1

/ 2 miljoner. Till amortering och upprätthål
lan dl'l af marinens stridsvärde skulle åtgå ungefär samma 
su mm a . Marinens årliga nybyggnadskonstnacl skulle på s<'! 
siill -,L iga till omkring 11 miljoner kronor. 

Begeringen har i detta års statsverksproposition framlagt 
ol\- an relaterade flottplan och äskar ett belopp af 15 miljoner 
för byggandet af 2 pansarfartyg. Bestyckningen å dessa fartyg 
sku lle utgöras af 2 st. 25, , cm., 6 st. 15,2 cm., 8 st. 7, 0 cm .. !1 

s t. llli nd re kanoner. 
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Tidningspressen är enig om behofvet af att flottan fö r
stärkes, m en elen radikala pressen h åller före, alt de äskade 
medlen öfverskrida landets bärkraft. 

Få se · om den norska politikern Chr. Bruns yttrande i 
Dagbladet för den 3:e april 1910 under rubriken: »Vårt lands. 
försvan, och däri han sade: >>Alle vet, at det er med tanken 
paa Sverige, vi ruster OS>>, skall förmå de båda folken på den 
skandinaviska halfön att bevilja anslag till upprätthållande t 
af deras respeklive sjöförsvar. 

Blefve delta följden, kan man säga: >> alt det är intet ondt, 
som ej har något god t med sig >> , då halfön s försvarsmöjl ighet 
utåt därigenom vinner i styrka. 

De senare årens starka spänning mellan England och Tysk
land och faran för att Danmarks neutralitet skulle vid ett 
even tuellt krig mellan dessa makter blifva utsatt för a tt krän
kas, framkallade, för alt inte säga framtvingade, hos det danska 
folket önslmn af alt söka upphjälpa del, vid början af år
hundradet, vanvårdade, och i förfall råkade försvare t. En 
försvarskommission tillsattes 1903, men först efter 6 1

/ 3 års a r
bete framlade denna ändtligen, i trots af dess inre söndring, 
ett förslag till försvarets ordnande, som antogs af 1909 ~m;, 

riksförsamling. 
Denna plan upptog en summa af sammanlagdt 6,3 miljoner 

kronor till fartygsbyggnad, som uppdelades på 4 år, hvarjämt.e 
den årliga nybyggnadsbudgeten därefter berälmades t ill 1,8 m il
joner kronor. 

I planen ingick byggandet af såv~il torped- och minfar tyg 
som pansarbåtar, dc senare som stöd åt de förra. 

Som naturligt var mottogs denna flottplan af marinens. 
miin med föga glada känslor, då den anslagna summan ej prt 
långt när var tillräcklig för realiseramlet af det angifna minimi
antalet fartyg. 

Af den anslagna summa återstår för budgetsåret 191 i-
1912 2,940,000 kronor, som skola användas till påbörjandet af 
~t lerstående 2 torpedbåtar och några undervattensbåtar jämte 
anskaffande! af kanoner och annan ma terieL 
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Taktik. 

Pa den formella taktikens område har under året ej fram
knutmit några nya system, mer än att hos oss undervattensbå
ta rncs formering i u. v.-läge blifvit genom bestämmelser i 
,,'f ak tiska föreskrifter» ordnad. Att redan nu afgifva ett om
döntc om hur desamma fungerat är för tidigt. Under förra 
son11naren gafs ringa tillfälle att öfva evolutioner under vattnet.. 

.\ r in tresset för den formella taktiken, i synnerhet h vad 
hr! r'i ffnr, ej så stort, borde d~iremot de taktiska frågor, som 
sta sammanhnng fncd luf/seglingskonst, undervattensbåtar och 
minorl{me ts u/uecklin9 på det lifligasle väcka Yårt intresse och 
begru ndande. 

'l:tgon erfa renhel har vunnits af den ballong captiv, som 
fl er .1 ganger har deltagit i flottans öfningar, och om de tjänster 
i np ply sningsväg, den har kunnat åstadkomma. Dessa bafva 
ju under gynsamma väderleksförhållanden och då ballongfar
I~·g l'l hlifvit förlagdt inom operalionsområdet varit till nytta. 
Lik 1 ,i l kan man ej säga att en högste befälhafval'e känt någon 
slii r"t' saknad af dess förlust eller när den ej deltagit i opera
Ii on t rna. Anledningen härtill torde bero på dess opålitlighet, 
:t Il l j alltid kunna gå upp och ej alltid kunna se. Genom det 
1id t tigrenade telefonväsendet och signalstationer ingingo un
dcrriil !elscrna på så sätt säkrare än medelst observation från 
ballongen .. Dessutom var det svårt att skydda hallongfarty
gct, l'ran alt tagas och förstöras. Den högt sväfvande ballou
gen o~n gaf ju alltid fartygels Higc och gjorde samma tjiinsl som 
leds! iii rnan öher 13ethlchem. 

\l o l flygmaskinerna kan också anmärkas, aU de ej alllid 
ku n tl;t fungera, såsonr i hård vind och dålig sikt, . hvarför 
~Pan in gsljänslen aldrig uteslutande på dem bör öfverlåtas. 
Diirt'lll ot äro de ej bundna till n~tgot visst område och riskera 
ej a lt genom sitt uppstigande utsättas för att blifYa tagna. Då 
dc ra ~ has tighe t är mycket stor, blir aktionsradien ansenlig och 
d cra ~ rckog~wseringskapasilct under gynsamma förhållanden 
lilan l 1 i hel förvånansvärd. 

Luftseg
lingskons t. 
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Det ligger i öppen dager att ett tillgodogörande af sådan,1 

egenskaper ej får försummas i synnerhel af en flotta, hvars 
hufvudsakligaste uppgift går ut på att hindra större landstig
njngar och hvars uppmärksamhet bör vara fästad och inriktad 
på sammandragandet och förandet af större transportflottor 
öfver oss kringliggande haf. Genom den underlägsenhet vår 
flottas numeriska styrka antagligen kommer att äga gent emo t 
en oss anfallande makl, blir det säkerligen ej för oss möjligt 
nlt utsträcka vår spaning till sjöss ända fram till fiendens kus t. 
Här blir vårt fåtal spaningsfartyg med all sannolikhet bort
drifna och, då n ågot viktigt är på färde , h ållna på vederbörlig 
distans. 

Stor sannolikhel föreligger ej, att våra spaningsfartyg sko
Ja kunna inrapportera, när de i elt flertal hamnar samlade· 
Iransportfartygen utlöpa därifrån och hvarthän de med säker
het hafva för a fsikt all styra. 

Att för aeroplanen lösa en sådan uppgift är, eller åtminsto
ne blir om några år, ej någon svårighet. De utforska lika 
lätt fientlig, som egen l.;ust, såvida afstånden ej äro större än 
tvärs öfver Östersjön. 

Af ovärderligt värde måste det blihra att vara underrättad 
om fiendens viktigare dispositioner i all synnerhet, när dessa 
gå ut på att sammandraga större truppstyrkor i afsikt att 
transportera dem öfver hafvet . 

Dessa apparater komma med all säkerhet alt i hög grad 
underlätta den slrategisl<a rekognoseringen. Men äfven i tak
tiskt afseende blifva de värdefulla, i synnerhet om apparater 
för trådlös telegrafi eller telefoni kunna medföras. 

Försök härmed hafva med framgång blifvit utförda. F rå
gan får lik vist ej än n u anses löst. 

I samma m ån, som aeroplanen utvecklas och fullkom nas. 
och frågan om alt kunna , såväl starta från, so m gå ned pä 
fartyg eller vattnet därinlill, blir löst, kommer h ela krigsskåde
platsens rekognosering att lätt vara verkställd, och skärgårclar
ne kunna ej längre bereda skyeldande och unelangömda till 
flyktsorter för den försvarande. 
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Det enda som då blifver döljande är mörkret, tjocka och 
hård vind. 

.\ tt utvecklingen konuneratt föra därhän, torde ingen vilja 
förneka . 

I de allra flesta länder har man insett detta. Flygskolor 
hafva också för statens räkning blifvit upprättade ej blott af 
alla stormakterna utan äfven ·af Belgien, Rumänien och Dan-
111arl• m. fl. länder. 

I Ryssland ägnar man denna fråga det största intresse. 
Dum 1n har beviljat afsevärda summor såväl till inköp af aero
plan. som till u telelandet af flygpris. 

Flera skolor hafva blifvit upprättade och enbart för man
nens räkning äro 10 aeroplan beställda. 

Tanken på att från aeroplanen nedkasta brissanta spräng
iim!H'n på fartyg, trupper och större etablissement har för 
tängl' sedan framkastats. 

Den har dock alltid blifvit afvisacl såsOI).1 mer eller mindre 
oulfiirhar med hänvisning till elen därmed förbundna risken 
och stora svårigheten att råka målet. 

Em ellertid har erfarenheten, dels från flyguppvisningar, 
där wia likern med apelsiner m. m . elylikt bombarcleraclt ett 
:1 marken utmärkt område med relativt godt resultat, dels från 
del nu pågående Tripolitanska kriget, hvarom förut är nämnt, 
gifvi t \' id handen, att ett sådant tillvägagångssätt nog är tänk
bart. Förutsättningen härför är dock att aeroplanet kan nal
kas det mål, som skall blifva utsatt för förstörelsen, tillräek
ligt niira . 

Enda medlet häremot torde vara en beskjutning af aero
plane'[ med härför särskilclt konstrueradt artilleri , som ju ock 
hli fvit lillverkaclt och hvarmed tämligen tillfredsställande för-
sök hlifv it utförda. . 

De t visar emellertid alt sådana pjäser kunna komma all 
heh iif'Yas för att hålla aeroplanen på vederbörligt afstånd. 

Luftens eröfring är ett problem: för dagen och, väl full
S~iindigt lös t, blifver dess utnyttjande för krigsändamål af stort 
saväl strategiskt som taktiskt värde. 
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Glädjande är därför att chefen för marinstaben ägnat frå
gan sin uppmärksamhet och tagit initiativ för lösandet af vissa 
detaljfrågor. 

För armens räkning äskas vid innevarande riksdag anslag 

till e tt aeroplan. Man får sålunda anse den säkerligen viktiga 

frågan inne på rätt bog. 

:Minering. Vid mwändandet af minor, minering, måste strängt skiljas 

på permanenta mineringar och s. k. strömineringar. 
De förra, som utföras efter i fredstid uppgjord plan och 

uteslutande äro afseelda för att skydda ett visst inlopp, u t

göra i allmänhet en integrerande del af en sjöfästnings eller 

sjöpositions försvarsmedel. 
Tydligt är att ett sådant system ej kan ersättas med strö

minering, där minfältets passering är förenacH med risk, äfven 

då en segelränna finnes, och där hela fältet kan svepas eller 

m edelst uppoffring af mindervärdiga fartyg göras segelbar. 
Efter de olycksbringande följder ströminorna medförde 

1mder rysk-japanska kriget för såväl vän som fiende, för krigs

fartyg som för fredliga seglare och hvarför med afseende å 

de sistnämndes säkerhet, senaste Haagkonferensen gjorde vissa 

restriktioner i användandet af kontaktminor, har intresset för 

delta mineringssätt blifYit lifligt. I nästan alla marinalmanac

kor upptagas minutläggningsfartyg under olika benämningar. 

Dess taktiska användning bör därför med omsorg studeras 

och måhända mer än annorstädes i ett land, där skärgårdsför

hållandena så ofta inbjuda till dess användning i st01.· utsträck

ning. Ofta och med skäl har framhållits, att det är ett tve

iiggadt svärd. Man måste noga afväga de fördelar och olägen

heter, som vid en viss operation måste afgöra, om man skall 

begagna sig däraf eller icke. Frestelsen att missbruka vapnet 

ligger nära till hands och våra korta krigsöfningar med begrän

sade operationsområden gör, att man ej behöfver sörja för 

morgondagen, då faran och olägenheterna af äldre strömine

ringar aldrig blifva rätt kännbara. Härigenom ökas onekligen 

benägenhet för att använda sig däraf både i tid och otid. 
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Betydelsefullt blifver diirför all fullständigt söka studera 

sammanhange t mellan de olika specialvapnens taktiska sam

nHJnhang och uppgöra planer för deras gemensamma uppträ

d:mde såväl i som utom skärgårdsområdet. Framgången för 
du· fJo ll as operationer kommer hell säkert alt i ej ringa grad 

vm·a beroende på hur detta samarbete organiseras. Tänkbart 
iir niimligen icke för vare sig artillerifartyg, torped- och under

va llensbåtar eller minvapnet att, lwar för sig separerade kunna 
tillfoga en fiende afsev~irdl afbräck. Först genom ett gemen

samt uppträdande, där det ena vapnet kompletterar eller lämnar 

nöd ig t stöd och skydd å t det andra, kan detta blifva fallet. 

Då planerna för el! gemensamt, taktiskt användande af 

dessa vapen falla inom det hemligas område, torde ej vara 

Himplig t all här ens ingå på huru principerna härför kunna 

tii nkas . Och om intet härvidlag redan är planeraclt, vore med 

tanke på torpedens och minans utvidgade anviinclningsmetoder, 
önskligt om så konune att ske. 

U odervattensbåtar. 

L' . V. b.-malerielens utveckling och fulländning framdrifves 

allt jiim t i raskt tempo genom såv~il marinernas inbördes täflan 

å dett a område som konkurrensen mellan de varf, hvilka spe

cia lisnat sig på byggandel af U. V. båtar. Hand i hand m ed 

clemu1 s lräfvan att fullkomna materielen går äfven utbildnings

arbetet med den personal, som är salt att handhafva densamma, 

allt fii r erh ållande af högsta möjliga effektivitet och krigsbe
redsl,ap . 

De förbä ttringar , man i materielväg söker åstadkomma, 
afse 1 s tort sett vinnand e af: ökad fart och a ktionsradie i 

lllarsch- och u. v.-lägena, ökad sjövärdighet, hvari äfven inbe

t:ri pl's tillgodoseende af de kraf, hvilka en längre lids vistande 
011lhord under ogynnsamma förhållanden nödvändigtvis be-

Tidskri ft i Sjöväsenclet. 11 
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tinga med hänsyn till besättningens välbefinnande, kraftigare 
bestyckning, snabbt intagande af u. v.-läget, bättre anordningar 
för upprälih ållande af förbindelse mellan såviil U. V. b:Harna 
sinsemellan som mellan dessa och egen styrka eller bas samt 
slutligen effekliYare räddnings- och bärgningsanordningar. Alla 
dessa förbättringar kriifva emellertid gifvetvis ökadt tonnage, 
och U. V. bå tens utveckling går liksom iifriga krigsfartygs i 
deplacementsökningens tecken . 

U. V. bålens slörsta svaghet torde utan tvifvel vara dess, i 
jämförelse m ed öfriga krigsfartygs , låga fart, h vilken begrän
sar dess möjligheter i strategiskt och taktiskt hänseende och 
förhindrar ell fullt ulnyltjande af de slora b etingelser, U. V. 
båten i öfrigt besitter, alt skada och förinta. Men denna svag
het framträder måhända bjärtare i teorien än i praktiken, ty 
under ett krig torde fartskillnaden i regeln icke blifva så stor 
som på papperet och äfven, frånsedt detta, tord e då så många 
tillfällen till lyckade anfall e rhjucla sig, att U. V. b.-vapnet sä
kerligen komm er alt Yäl försvara sin rangplats bland öfriga 
krigsredskap . 

Då u. v.-farten till följd af den därvid använda kraftkällans 
egenskaper och på gr und af de svårigheter, hvilka uneler hög 
fart äro förknippade med båtens styrning i horisontalled, för 
närvarande icke tord e lämpligen kunna nämnvärdt stegras, 
söker man i ställel uppdrifva farlen i marschläge för att där
igenom underlätta intagandet af fördelaktiga utgångslägen i och 
för anfall. Men denna sträfvan ef ter fartökning får dock icke 
gå så långt, att man för Yin slen af en eller annan knop efter
sätter fordringarna på båtens förmåga att uppträda i eller in
t[lga u. v.-läget. Beroende på lontalet varierar farten i marsch
Iiigen mellan 12 :'t 13- 15 knop. De i Frankrike under 1911 
stapelsatta »Gustav Zccle» och »Nereide » om 740-1,000 ton 
och 70 m:s längd äro afseelda för en fart af 20 knop. Särskilclt 
anmärkningsvärd är den fart af 14," knop, som de för italien
ska fJollan byggda s. k . »Laurenti »-båtarna om endast 250--
300 ton och med Dieselmotorer lyckats uppnå. Farten i u. v.
läge håller sig kring elt maxinnnn af 8- 10 knop; enligt uppgift 
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Jär den af firman Whilehead till Holland hösten 1911 leven~
nHlt U. V. båten hafva gjort en u. v.-fart af 11 knop . 

(l. V. båtens aktionsradie är, hvad marschläget betr~iffar, 
fn lll jiimförbar med öfriga motsvarande fartygstypers och upp
a•"tr i regeln till 1,500 ;'t 2,000' samt når ett maximmn af 3,000 ,. 
~~ 4- ,hOO'. I underva liensläget är den v is ser! igen allt fortfarande 
jii ml'i'n·elsevis begränsad men gifves dock en storlek, (;O ~~ 100' 
!llCd elwnomisk fart , som kan anses vara tillfredsställande för 
alla . ·ventualiteter. 

Beträffande sjövärdigheten lorde lill fullo vara ådagalagdt, 
all <kn samma, hv.ad stabi lile ten och d~irmed sammanhängande 
förhftllanclen vidkommer, är för praktiska behof tillfyllest. Men 
hil tord e äfven få hänföras båtarnas förmåga att med hänsyn 
till lwsättningarnas uthållighet kunna hålla sjön under längre 
tid. etta är en synpunkt, som först på senare tider beaktats, 
men hvm·åt man nu ägnar stor uppmärksamhet, och en del 
af. den ökning i tonnaget, som ägt rum, har tillkommit i afsikt 
a l l diirigenom möjliggöra båtarnas bemanning under längre tid , 
ul an att personalen öfveransträngdes. Sistlidet år verkställdes 
i Fr·1nkrike försök för ntrörande af, dels de fördelar , hvilka i 
nii mnd a hänseende slocle alt vinna genom en cleplacements
ökniiJg, dels det förhållande, hvari besättningarnas uthållighet 
och håtarnas aktionsrad ie stå ti ll hvarandra. På det hela taget 
], an denna fråga icke anses vara tillfredsställande löst och häri 
ligger sä kerligen en svarhet, som förhindrar U. V. bålens fulla 
nl nylljande för större företag . 

Da U. V. båten kommit i s tä llningen för anfall, bör el en utan 
li dsuldräkt , föranledd af omladdnin g eller dylikt, kunna ut
skj ula så stort antal torpeder som möjligt. I enlighet härmed 
förs<·s ä f ven U. V. b å ta rna m ed talrika torped tuber, 4 till 6, 
dels •;täf- och däckstuber inombords, dels tuber i öfverbygg
nnclcn. Med undantag för engelska marinen, sont infört 53-cm. 
lorpPtlen äfven å U. V. båtarna från och med E-typen, b ibehål
ler man inom öfriga mariner 45-cm. torpeden. Därjämte har 
111

Hn a de engelska U. V. båtarna från och med D-4 ap terat en 
76 lllm . ss . k i höj - och siinkbart lavettage; äfven i Frankrike 
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lär man hafva för afsikt att anbringa artilleripjäser af 37 m m:s 
J.-aliber å U. V. båtarna, hvarmed försök för närvarande pågå. 

Den snabbhet, hvarmed u. v.-läget kan intagas, torde nu. 
mera hufvudsakligen blifva beroende på besättningens yrkes. 
skicklighet. Den roll , utbildningen i detta fall spelar, framgår 
af föl jande siffror, tagna under öfningen med franska U. V. bå
ten >> Narwhab. Under det nämligen intagandet af u. v.-läget 
i början kräfde 28 m. nedbringades tiden härför successivt till 
25, 20, 15 och slutligen 12 m. Numera torde under gynnsam. 
ma förhållanden endast kräfvas en tid af 4 a 5 m. 

Hänvisade som U. V. båtarna ofta torde blifva till sig själfva 
för längre tid, framför allt i u. v.-läge men äfven under vissa 
förhållande i marschläge, synes det vara af stor vikt, a tt de 
förses med m~ordningar för mottagande och afgifvande af med
delanden dels ofvan vattnet medelst gnist, dels under vattnet 
medelst klocksignalering eller trådlös telefoni. Också har gni
sten liksom klacksignaleringen under sista året kommit till 
alll större användning å U. V. båtar . Hvad gnistmaterielen be
träffar, kan den så anpassas, att erforderligt vikts- och utrym
mesbehof hålles vid ett minimum och intagandet af u. v. -läget 
icke därigenom nämnvärdt fördröjes. 

Sträfvandena att fullkomna U . V. b. -materielen hafva emel
lertid icke endast inriktat sig på ernåendet af ökad effektivitet 
utan äfven ökad säkerhet vid båtarnas handhafvande. För 
detta ändamål har man sökt att genom lämpliga anordningar, 
dels förebygga inträffandet af olyckshändelser, dels, då sådana 
icke kunnat undvikas, begränsa följderna däraf. Så har man 
t. ex. fulls tändigt frångått motorer för lättflyktiga olj or på 
grund af den därmed förenade explosionsfaran. Ett flertal 
mariner har under sistlidet år färdigbyggt större bärgningsfar
tyg, såsom engelska, franska och österrikiska, och tyska ma· 
rinen lär hafva för afsikt att bygga ett andra bärgningsfartyg, 
liknande » Vulcam, att förläggas till nordsjökusten. I F rank· 
rike hafva försök gjorts för utrönande af den under olika för· 
hållanden lämpligaste bärgningsmaterielen, efter hvilkas afsln· 
tande noggranna bestämmelser rörande denna materiels sam· 
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111
ansättning, placering, underhåll och öfningar med densamma 

utfärdats. 
slutligen torde här böra påpekas de försök, som verkställts, 

tör att fin na något verksamt skyddsmedel mot U. V. båtar, och 
som bland annat omfattat beskjutning af U. V. båt i nedsäkt 
läge för utrönande af dess sårbarhet, sprängning af minor i 
en U. V. båts närhet, anorduandet af minstängsel m. m.; resul
taten häraf äro dock icke kända. 

l\fcd anförande af några enstaka U. V. b.-öfningar från 
friimmande mariner under sistlidet år må samtidigt framhållas , 
all ll':t ll där i allmänhet synes hålla U. V. b.-vapnet i mycket 
bög krigsberedskap genom ofta återkommande och rationellt 
bedrifna öfningar. I samband härmed stående frågor af orga
nisatorisk art måste tyvärr förbigås på grund af omöjligheten 
~:t t erhålla detaljerade och tillförlitliga uppgifter. 

Under de stora franska flottmanövrerna 4-16 september 
Hll l dellago de i Toulon förlagda U. V. båtarna 5 offensiv
och ö dcfensivbå tar, 2 :ne gånger i öfningarna, nämligen dels 
i en hlockadöfning nallen 6- 7 sept., dels i en anfallsöfning 
till sjiiss mot en styrka under gång. 

.\f de bestämmelser, hvilka voro utfärdade för öfningarna 
med anledn ing a f U . V. b:c1tarnas deltagande d~ir i, må följande 
anföras : 

i u. v.-läge skola U. V. båtarna framgå på mi nst 1.6 m. djup 
för al t gå klara under farlygens bo ttnar; 

jagare får ej komma upptäckt U. V. båt. ntirmare än 
100 m. och får icke förfölja dylik; 

slii rre fartyg, som gå i förband, få vid anfall af U. V. båtar 
icke gira ur formeringen för såvidt icke detta före öfningens 
börja11 särskildl angifvits; vid fara för ombordläggning med 
U \' b· t o • 1·· Il o • l . · · ·' , som gar 1 u . v.- <~ge e er star 1 Jegrepp att mtaga detta 
eller rnarschläge, skall fartyg, äfven om det går i förband, 
genast vidtaga alla erforderliga åtgärder för und vikande af 
kollisionen; 

t V. båt, som markerat lorpedskoU, går därefter upp ti ll 
VatLen:vtan i och för anfallets bedömmande; under en och sam-
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ma öfning får U. V. båt endast markera elt torpedsko tt 
per tub. 

Den förstnämnda öfningens hufvmlsakliga intresse ligger 
dbiri, all den tydligt framhäfv er U. V. båtarnas stora betydelse 
för brytande af blockader. 

I den andra öfningen hade U. V. båtarna till uppgift att 
anfalla en styrka bestående af: 

I, II och III eskadrarna om resp. 5, 6 och 7 slagskepp; 
I, II och III kryssaredivisionerna om hvardera 3 pansar

kryssare; 
4 jagareelivisioner om hvarclera 6 jagare, 

hvilken var under förflyttning inom ett visst angifvet område. 
Nedanstående formering var intagen. 
12 knops fart. Hård sjö rådde, försvårande upptäck ten 

af periskopen. 

J a g a r e. 

A I, II och III lm·yssa1·edivisionerna, 800 m. 
mellan hvarje fartyg. 

2000 1n. 

J a g a r e. 

Å Å 
III. l · .. 3000 11/, ······ l II. 

J a g a r e. 
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2 :n e anfall verkställeles; det ena på l: a eskaderns tete och 
del a ndra på II:a eskaderns miclt, detta senare dock utan re
stdl'tl på grund af för stort afstånd. Då den l :a U. V. båten 
~ik tacles, girade hela styrkan babord hän ulan att dock kunna 
undg{l anfallet; senare återtogs den ursprungliga kursen. 

Öfningen afslulades i förtid på grund af storm med häftiga 

regnbyar. 

F rå n Förenta Staternsa U. V. b.-öfningar torde följande för
tj äna e tt omnämnande. 

U. V. båtarna , 7 till antalet, företogo i juni en u. Y.-färd 
utan m oderfartyg från Newport R. I. till Gloucester, Mass., 
en dis tans af 150' på icke fullt 60 timmar och utan att härmed 
söka slå något r ekord ; tvänne uppehåll gjordes; längsta u. v.
gången 55' på 11 a 12 timmar. 

18-20 juli ägde en samöfning rum mellar]' slagskepp, jaga
re och de 7 U. V. båtarna, hvilka senare hade ti ll uppgift att 
skydda alla hamnar från Gay Read till Montank P: t, h vilka 
lmnde ifrågakomma att användas som operationsbas för en 
in Yasionsflotta. Öfningen verkställdes såväl uneler dager som 
na ll . Uneler dagsöfningen lyckades 2 af U. V. båtarna anfalla 
sl a g ~keppen, innan de ankrat, de öfriga båtarna inom 3 tim
mar eft er det slagskeppen ankrat. Under nattöfningen lycka
des det blott för 2 af båtarna att lwmma till anfall, enär öf
ni ngl·n afbröts , innan de öfriga hunnit fram. 

Under nbimnda krigsöfning hade U. V. bålen >>Grayling >> 
den 18 juli kl. 3t. 3Qm. ankrat mellan Block Island och Gay 
II Pad, klar för omedelbar handling. Påföljande morgon ld. 
~ t. l()m. f. m. varskodde posten å G. ett örlogsfartyg i SO-lig 
rik llling, styrande N-vart. Utpurrning, kojstufning, hemvind
ni ng a f 50 m. kel.ting och klargöring för u. v.-gång verkställ
el es om edelbart och så snabbt, aU 14m. efteråt eller kl. 4t. 24m. 
f. m. G. intagitv u. v.-läge och med 7,, knops fart styrde ned 
ll1ol de l siktade fartyget , hvilket befanns vara scouten >> Was
hington>> . Kl. 4 t . 58 m. f. m. torpederades nämnda fartyg, som 
då genast gick till sjöss för att dock senare återvända, !war
Vid den ånyo anfölls. 



-- j(:j(j --

Nämnda 7 U. V. bålar hade under tiden l mars- l novem. 
her tillsammans lillryggalagdt 25,000' i marschläge och 3,80!)' 
1 u. v.-Iäge. 

Sjömakt. 

I dessa Lider, då i vårt land en försvarsberedning bland 
andra är af Kungl. Maj:t tillsatt för utredning af härens och 
floLians respektive betydelse för försvaret, kan det vara befo
gadt att i denna berättelse relatera en artikel af Rear. Admiral 
Bradley A. Fiske i Proeecdings 1911, och som af U. S.' Naval 
Institutet blifvit belönad med >> honorable mentiOIN>. 

Författaren visar stor originalitet och man kan ingalunda 
god taga alla hans liknelser, men dc h af va lik väl blixtljusets 
förmåga att intensivt belysa förhållandena, såsom han ser dem . 
Han har såsom mollo på den vidlyftiga afhandlingen salt : 
>> Sleepers Wake >> . 

Han säger sig vilja söka förklara den verkliga orsaken 
till sjömaktens storarlade uppsving och utveckling under de 
senaste 15 åren och hvars motsvarighet ej finns inom någon 
nations krigsmakt till lands; och hvarför så stora kostnader 
uppoffras härför. Framhålla och förtydliga vill han ock några 
enkla sanningar till stöd för sjömaktens ytterligare utveckl ing. 

Mahans sjömilitioira arbeten, hvari sjömaktens afgörand e 
inflytande på historien klart framh å lles , angifvas vara elen in
direkta orsaken till nationemas sicgrade intresse för utökandet 
och försUirkanclet af respeklive flottor. 

Mahan påvisar, hurusom en kraftig flotta varit nödvänd ig 
för handelns betryggande under fred, och militär framgång 
uneler krig . Han bevisar att segrar och framgångar till lands 
ofta endast varit en omedelbar följd af andra, djupare liggancle, 
och därför mindre i ögonen fallande orsaker, sådana som att 
flottans operationer ofta fram l vingade ett läge, däri fienden 
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lamde sägas blifva "schack och matt i fyra drag'' och att så
lunda armeernas segrar endast utgjort en gifven följd däraf. 

Mahan var icke elen förste, hvilken fick denna uppfatt
ning. Flere hafva haft den före honom. Ja, en hel nation 
]Ja r uneler århundraden grundat hela sin politik därpå. Han 
va r icke heller den förste, som klädde denna tanke i ord, men 
han var elen förste, som bevisade dess absoluta sanning. 

Newton var icke heller den förste iakttagaren af att alla. 
kroppar falla till marken, om de fritt öfverlämnas åt sig själfva. 
Men han var den förste all omsätta denna iakttagelse i en lag, 
hY a i~ ri ktighet och sanning han lyckades förklara och bevisa. 
På sam ma sätt är det med Mahan. 

Så snart stormakterna förstodo det inflytande, herraväl
de t till sjöss medförde och därmed också hemligheten af Eng
la n d~ s torhet, skyndade de sig, med Tyskland i främsta ledet, 
att organisera och utveckla sina flottor och det n}ed ett resultat, 
som måste betecknas som häpnadsväckande, ej minst för den 
man, hvilken, mer än någon annan, får betecknas såsom upp
hol\-ct till denna utveckling. 

Sedermera framhålles de enorma kraftbelopp, som hvarje 
slagskepp, och i ännu större utsträckning en eskader af dem, 
representera. Och likväl kan, när man så vill, en enda miin

ni sk<~s vilja dirigera och på några minuter ändra dess kurs, 
far t m . m .! Så kan aldrig ske med de styrkor, man disponerar 
till hinds, och ändå uppgår den hos en arme samlade kraften 
ej l i !l n~irmelsevis de belopp, som ett enda fartyg har samlad t 
inom sitt skrof. 

Dessa krafter jämföras på följande drastiska sätt. En 30 
cm . projektil har vid mynningen en energi, som är cirka. 
4 7,000 gånger större än en gevärskulas. Men sedan gevärs
ku b! n li llr.)TO"o·a]ao-t bön-st 5 000 m är dess enen:.!i lika med noll bb ' b b ' ., ' u ' 

d~! 30 cm . projeldilens ännu är ungefär densamma. Om det 
säl lll Hla iir rikligt att vid den gjorda jiiml'örelsen säga all en 
30 C" !l l. kanon inom 5,000 m. ungefär kan motsvara 4 7,000 
ge, ii r i energi, så är det också r ä l t, om man säger att bortom 
detta afstånd , är den omtalade kanonen öfverlägsen miljoner 
gevär. 
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Och ehuru kanonens förstörelseverkan sålunda är inkom. 

mensurahelt stor i förhållande till gevärets, är dess lätthand. 

terlighet och transport möjlighet ej und erlägset det sistnämnda 

vapnets, såvida kanonen har sin plats å fartyg. En kanon på 

en fästning är ju lika god med motsvarande kanon på ett 

fartyg, men skillnaden ~ir, alt den förra endast kan göra någ•m 

skada, om fienden vill vara af den godh eten att komma inorn 

dess porte. 

Mannen vid ratten ombord å >> Manretania » har för män

niskotanken n~istan ofattliga kraftmed el i sin hand , så länge 

eldarne brinna under pannorna och olja finnes att smörja ma

skinerierna med. Della fartyg , som en man ensam är salt i 

tillfälle att dirigera, väger dock lika mycket som hela den tyska 

armen. 
Man kan ju ej tänka sig aU något liknande ett fartyg kunde 

byggas för alt gå på del torra , men om man kunde konstruera 

en automobil , som förde samma kanoner som t . ex. >> Arkansas>> 

och var försedd med hennes pansar och i stånd att framdrifvas 

med 20 knops fart, så skulle ju detta vidunder slå en arme 

på miljoner man, så snart det kom i beröring med dess oli l\a 

afdelningar. 
En så beskaffad maskin kunde starta vid ena ~in<lan af 

den med trupper besalla terrängen och gå rätt igenom, :,om 

en skördemaskin genom ett hvelefält och likväl efleråt vara i 

:-:tån d a l t k ullstörta alla N e w-Yorks hus och byggnader. 

Och så u !brister författaren: >> Det här sagda må lyckas 

a bsurcl t, och kanske ~i r del så, men hvarför ? >> Det är önskan 

all tydligt på visa och klargöra elen befintliga kraflen hos r tt 
nutida slagsl, epp samt den lätthe t, m ed lwilken detsamma kan 

handleras, och alt denna kraft iir ojämförligt större, än hvad 

armeerna nu och framdeles äro m~iktiga alt utveckla, som gif
vit anledning Lill dessa författarens fantastiska liknelser. 

Och då armeernas utvecklingsmöjligheter ej kunna tänk as 

nämnvårdt blifva ökade, äro krigsflottornas däremot stadda i 

en jämn tillväxt. Hvarje ny uppfinning eller upptäckt konnner 

den direkt eller indirekt så småningom tillgodo. 
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Och h ära f tyckes författaren vilja draga den slutsatsen 

a! L, la nationerna af en n a turlags tvång, själ fbevarelsedriften, 

t vi n.~·as allupplaga en på lif och död gående konkurrens, kom

mer delta all ske på hafvel. Ty där finnes möjligheter alt 

utnyt tja alla de kraftigaste, till buds stående maktmedeln. 

l följande afdelning framhålles att människans sträfvan 

j först a hand går ut på att skaffa sig pengar såsom en niid

vii ndighet för lifsuppehället. Kampen härför alstrar konflik

ter mellan olika intressen . Inom respektive stater ordnas och 

regkras dessa intressemolsatser med elst af el en exekutiva mak

ten nderstöclcla lagar. Denna makt kan understunelom vara 

i Jwhof af stöd ulaf hären. Dc lagar, h,·ars uppgift skulle vara 

all reglera handel och förvårf nationer emellan äro ännu till 

slörsta delen oskrifna och komma så att förblifva , till dess alt 

mald kan sältas bakom lagens bokstaf. Därför nödgas natio

nern.l taga afgörandel om rätten i sin egen hand och sätta 

sin kr igsmakt där bakom. 

Och då största delen af all handel och kolonisation går 

öfve r h afven , måste hufvuclparten .af denna makt kunna npp

l6ida där. 
Författaren öfvergår till behandling af blockadfaran, med 

pap<'kandet af hur dess betyd else afsevärdt har tilltagit under 

dc sPnasle 50 åren. Folk en hafva n~imligen genom intimare 

beriiri ng med hvarandra kommit i absolut beroende af de pro

rlu kt~"r, de olika ländernas naturtillgångar och industri fram

alst ra. 

Upphör utförseln från ett land och penningct illgången sinar 

ut , komma snart arbetarne att lida nöd i brist p å pengar. 

Gen om vanans mak l blir el t land snart lika beroende af den 

nt liindska handeln, som en människa ~ir af tillgång på frisk 

lu ft , oeh ell folk, som plötsligt blefve afskurel fr ån all utrik:)s

han<l<-1, skulle däraf taga samma skada, som en människa 

beri"d\·ad tillförseln af luft. 

. För alla indus triländer anser förfaltaren blockadfaran, näst 

ll1Vasionsfaran, vara den största olycka, som utifrån kan drabba 
ett land, 
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Enär flatlan är det enda medel, hvarmed blockaden kan 
afvärjas, drager förfaltaren däraf den slutsatsen, att sjömakt.ms 
primära uppgift blifver att förhindra en sådan. 

Visserligen utgör en invasion och ockupation af hela lan
det en än större olycka. I England har ett af skälen för an 
skaffandet af en stark fioLLan varit behofvet af att hindra land
sLigningsförsök. Men, säger författaren, hvarför skulle en t'ien
de göra sig allt det omak, som åtföljer en landstignings-opera
tion, då en blockad är mycket billigare och lättare utförbar. 
Den förmår med Liden framtvinga allt, hvacl en fiende k an 
fordra, såvida del ej finn es nog med krigsfartyg för dess för
hindrande. En aldrig så stor här förmår ej bryta någon 
blockad! 

Säkerligcn en sanning värd att framhållas och ihågkom
mas, ej minst i konungariket Sverige. 

Herraväldet till sjöss; kostnaderna för en marin; sannolik
helerna af krigsutbroll; skiljedoms- och nculralitelsfördrag; 
afrustningsfrågan samt några speciellt amerikanska frågor ut
gör fortsättningen af arbetet. 

Del blefve för långt att här beröra dem alla, ehuru väl de 
i.ifven för oss kunna haha sill stora intresse, med elen rikedCJm 
på ideer och nya synpunkter, hvarunder förfaltaren behandlar 
dessa ämnen. 

Enär kostnadsfrågan för vår flo l! a är af så af göra :1de 
betydelse vid bestämmandet af dess storlek och typer, så åter
g-ifves hvad Am..iral Fiske har all siiga om utgifter för materiel 
i allmänhet: 

»Utgifter för en fioltas anskaffande äro ej kostnader i 
detta ords \'anliga lwmiirkelsc. En utgift är, hv.ad man afh än
•ler sig själf för all h~mna till n ågon annan. Men de summor, 
en inom landel byggd flotta kostar , blifva ej en utgift till andra 
ulan till oss själfva . Ännu mer : de skänkas ej bort, de skaffa 
arbete åt Lusentals m~inniskor. 

Hvad en civiliserad miinniska i ett civiliserudt land fo rdrar 
mer än något annat, år arbete och dess lön. Af högsta vä rde 
och välsignelse är dårför allt, som kan åstadkomma en järnn 
sysselsättning och en god aflöning. 
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Dc å rligen återkommande utgifterna för flottan bereda eJ 
blott di rekt och indirekt arbetsförtjänst, de gifva och kapitalet 
anledning att intressera sig för därmed sammanhängande före
tag, och gifva impulser och utvecklingsmöjligheter inom flera 
industr igrenar, hvarifrån manufakturerade varor af högsta 
l;: valitecr inköpas. 

Det kan därför fastslås att upprätthållandet af en flolta 
nl' litm pl ig storlek, till skydd för vår handel och maktställning 
och för bevarandet af fred en, i egentlig mening ej pålägger oss 
några ekonomiska bördor, nej snarare blir oss till nytta och 
gag P.» 

Det talas om statens skyldighet all söka mildra det elände 
arbetslösheten medför och om bildandet af en försäkringsan
stall fö r arbetslöshet. Kan det ske på ett bättre sätt än genom 
an sk a fTandet af arbete och ell arbete, som måste betraktas som 
niiciYii ndigt för bevarandet af landets oberoende? 

Vi skola ej ingå på alla de konklusioner arbetet till sist 
in nhii ller. Dels blefve det för långt, dels äro de hufvudsak
ligasl inriktade på rent amerikanska förhållanden utan n ågo t 
di rdd intresse för oss. 

Sammanfattningen häraf blir all sjökrigsmaktens utveck
ling beror på evolution i sin helhet. Den lifligm·e heröringen 
nat ionerna emellan, som lätt skapar internationella förvecklin
gar, iir säkerligen ock en bidragande orsak. Anledningen till 
all armeerna ej äro stadda i en motsvarande utveckling har re
dan be rör ts. De utgöras Lill största delen af individer, hvars 
fy siska krafter icke kunna öfverskrida en viss gräns, hvarfijr 
dc Pj kun na annat än genom sin numerär, åstadkomma nämn
viin it större kraftproduktion. Del mänskliga snillets förm,'tga 
alL skapa nya möjlighet för naturkrafternas utnyttjande synes 
diirPmo L nästan obegränsad och dessa kunna tillgodogöras och 
an "iind ns af krigsfartygen, hvilka sammanförda i ett begrepp 
f~\tt hcn iimningen »Naval Powen. 
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Deviationsbestämning genom enslinjer. 

Då en enslinje passeras eller vid segling i en dylik är 
man som bekant i tillfälle att, i fall enslinjens magnet iska 
bäring är bekant, bestämma deviationen för den styrda k ur
sen. Äro ensmärkena skarpt begränsade och icke för nära 
hvarandra kan på detla sätt en ganska noggrann deviat ions
bestämning utföras . Emellertid har metoden den nackdelen 
att observationen är begränsad till den ofta ganska korta tid
rymd, då förernålen befinna sig öfver ens. Är vid denna tid
punkt kompassen eller fartyget ej i stillhet eller om far tyget 
icke innehar den kurs lör hvilken deviationen önskas, så går 
det gynnsamma ögonblicket förbi utan att vederbörligen kunna 
utnyttjas. 

Vid fullständig deviationsuttagning under fri gång, då 
solen icke kan användas som pejlingsobjekt, måste man i 
främsta rummet betjäna sig af enslinjer. Att hålla fartyget 
på samma enslinje under kringsvajningen är dock knappast 
möjligt äfven med mycket stora afstånd till föremålen. Några 
få skeppslängders afvikning åt ena eller andra sidan är i all
mänhet tillräckligt att bringa föremålen från hvarandra samt 
härigenom åstadkomma en osäkerhet på en eller annan 
grad i bäringen. Under sådana förhållande blir den uttagna 
deviationen föga tillförlitlig. 

Följande metod möjliggör, äfven sedan föremålen gått i 
sär, att erhålla en fullt noggrann magnetisk bäring. Proble
met går ut på att finna rättelsen till enslinjens bäring för er
hållande af bäringen till det längst bort belägna föremålet. 
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Antag föremålen A och B ö(ver ens sedda från S, men 
y 0 ftl ski llda sedda från S', x är då rättelsen till bäringen S A B 
för l' rhållande af bäringen S' 13. Kallas afståndet S' A = a 
och A B = b, fås 

. a . 
s1nx = b· sm v eller 

eme1lan x och Y endasl äro få några grader 
a 

x o=-. Vo 
b 

Rä ttelsen till enslinjens bäring fås alltså helt enkelt ge
nom a lt multiplicera vinkeln m ellan föremålen med kvanti-

a 
!elen h . Af figuren framgår tydligt att rältelsen bör togas 

till ens li njen åt samma håll, som det närmaste föremålet för
nyttal sig. Formeln visar för öfrigt att 0111 a = b, så är 
x = \ sam l att bestämningen blir noggrannare i samma mån 
b ökns och v minskas. 

E x. l. Utanför Hunö i Kalmar sund pejlas Borgholms 
sloltsr uin 5° till vänster 0111 Dämmans fyr, afstånd till Däm-
111 an ()', Dämman- slottsruinen 11',3, enslinjens magn. bäring 
S 12 W; sök bäringen till slottsruinen. 

a 6 - o n O 
x = b . v = 11,3 . tl = .;; .7 

Bäri ngen till slottsruinen S 14,0 7 VV. 

\' inkeln mellan föremålen kan antingen uttagas direkt 
på ll ('.ilski fvan eller . m ed tillhjälp af lodningskvintant. Har 
In an medhjälpare är lämpligt att låta denne utföra vinkel
tn i\tn ingen samt beräkna rättelsen, som därefter meddelas till 
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ledaren för deviationsuttagningen. Användes samma devie
ringsplats mer än en gång ~ir det skäl att uppgöra en liten 
tabell, som mot afstånd a och vinklar v innehåller den ifrå
gavm·ande rättelsen. 

Nu omförmälda metod för deviationsbestämning kan an
vändas äfven i sådana fall, att enslinjen icke passeras, exem

, pelvis att denne går i kursens riktning, men på sidan orn 
farl eden. 

Ex. 2. Tvärs för Borgholm med stäfvad kurs N N O 
pejlas ön .Jungfrun i dev. N 25° O, Dämman befinner sig 3° 
till vänster om .Jungfrun, afstånd till Dämman 11'; sök dev. 
för stävad kurs. 

Genom uppmätning erhålles enslinjen Dämman- Jung
frun magn. N 26° O, afstånd 12'. Häraf fås 

11 
X - - 3° -9 °g . - 12 . --, 

.Jungfr. magn. bäring =N 23,0 2 O 
>> dev. >> = N 25° O 

Dev. 1,0 8 W 

Metoden är användbar och ger ett noggrannt resultat 
äiYen i det fall, att fartyget befinner sig emellan föremålen i 
närheten af den linje, som förenar dessa. 

Ex. 3. I lysvidden af Anholts Knob, dist. 11', pejlas för 
S S O kurs Kullens fyr i dev. S 2q0

7
5 O och fyrskeppet i dev. 

N 3ö0 W, m. v.= 9° W; sök dev. för stäfYad kurs. 

Anholts Knob Lat. N 56° 48',8 Long. O 11° f)1',s 
Kullens fyr >> N ö6° 18',1 >> O 12° 27',2 

Genom beräkning fås enslinjens magn. riktning = S 27° 0, 
dist. 34,'2. 

v= 3;)0
- 26. 0 5 = 8,0 5 

. - 11 8 o - o~ x - 34.2 x . 5 - 2, l 

Magn. bäring till Kullen S 24, 0 3 O och dev. = 2, 0 2 O. 
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Man finner här, att ett fel på 1' i afståndet till fyrskep
pet endast gör 0,,0 2 a 0,0

3 fel i deviationen, likaså att ett fel 
i v på l 0 endast med 0,0 3 grad inverkar på resultatet; där
ernot är ju tydligt, att ett fel i den dev. bäringen till Kullen 
ingår med h ela sitt värde på 'samma sätt som i hvarje annan 
deviationsbestämning. · 

Använd på sistnämnda sätt torde metoden kunna er
håll a en ganska vidsträckt tillämpning. 

Alex. Thore. 

Meddelanden från främmande mariner. 
(Afslutade den 12 mars 1912.) 

Ryssland. 

P~>rsonal. I ryska marinen synes man nu anse nödigt uppsätt a 
en sii rski ld intendenturkår för fa1·tygen. Fartygsintend entbefattnin
garn it (revisorer), som förut skötts af sjöofficerare skola enligt förslag 
från i n•nne kommissioner, en i Östersjön och en i Svarta hafvet, öfver
tagus af en särskild kår af amiralitetsofficerarc, till h vilken kår äfvcn 
de <'!('('ntliga sjöofficerarne kunna öfvergå. Utbildningen sk all äga 
rum i <'ttåriga kurser i Kronstadt eller Sevastopol. 

l Helsingfors, där de ryska sjöofficerarne länge varit i behof af 
en sm nli ngslokal, h ar nyligen öppnats ett sjöofficerscasino. Under inne
vara nde vinter öfvervintra därstädes, förutom 2:a torpeclflottiljen, äfven 
slagski-ppen Tsessarevitch och Slava samt pansarkryssaren Rurik m . 
fL fm·tyg. 

. Hevals örlogshamn. R evals hamn beräknas blifva färdig t ill 1 
Januari 1916. Såsom skyeld för densamma föreslås att bygga on pir, 
~81 m\'tor lång och 47,, met er bred, försedd med 3 järnvägsspår. Djnpet 
1 hanmon skall genom muddring blifva 9 meter. 

J'ids lc1·i{t i Sjöväsenclet. 12 
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Finska lotsverket ställes under ryska mal'inministeriet. Enligt en 
kejserlig orde r af den 29 februari skall: 

Lots- och fy rstyrelsen i militärt och administrativt hänseende 
ställas under sjöministe riet och lyda närm ~st under Hydrografiska 
öfverstyrelsen ; 

Lotsdirektören och h ans adjoint utnämnas af sjömini ste rn på 
förslag af denn a öfverstyrelse och h vacl beträffa r elen fö rre efter hö
ran clc af Finlanels generalguvernör. 

Samtlig personal i lotsverket ställes i administrativt och disci
plin ärt afseend e uneler marinmini steriet. Eventuellt afsk eclancle af 
elen gamla p0rosnalcn ska ll ske enligt fö ru t gä ll ande bestämmelser 
af lotsdirektören. 

Hittills gäll ande äldre finska bestämmelser bibehållas, för så vidt 
de ej strida mot denna ordf' r, t ill dess nya af m arinministeriet hunnit 
utfärdas; 

Finlands generalgu ve rnör h ar rätt till inspektion af lots- och 
fy rväsendet och at t för tjänstereso r begagna dess fartyg. 

Aviatik. Dumans försvarskommission h ar föres lagit att till uncler
hållet af den af »Kommitten för f lottans stärkande med frivilliga gåf
YOr>> g rundade luftseglingsskolan årligen under tre års t id skall utbe
talas 100,000 r ubel (192,000 kronor). 

Danmark. 

Budgetsförslag. Budgetsförslaget för 1912- 13 slutar på en sum
ma af 1.1,160,096 k ronor. Däraf komma direkt på marinen 7,410,413 
krono r i ord ina rie utgifter och 1,535,000 kronor i extra ordin arie ut
gifte r. Aterstående 2.214,683 kronor begär as för under marinen lydande 
institutioner. 

Af de ext raordina rie utgifterna gå 1,410,000 kronor t ill fort
sä t tande af byggande nf t orpedbåtar och undervattensbåta r och 
j 25,000 kron or t ill anskaffande af minmaterieL Af de ordinarie ut
gifterna afses 1,536,000 k rono r till byggande af nya torped- och under
vattensbåta r och påbörjande af ett kustförsvarsfartyg, 80,000 kronor 
t ill en flytande docka , 248,000 kronor till art illeri- och 314,000 kronor 
till minmaterieL 

Följande materiel skall enligt budgetsförslaget hållas i t jänst : 
a) Sommarperiode n 1912: kustförsvarsfartygen P eder Skram och 

H e rluf Trolle 6 månader, Sk jold 4 månader, tre torpedbåtsdivisioner 
l -5 månader, en undervatt ensbåtsdivision 5 månader, en patrullbåt 
G mflmtder. f'tt. df'pot- och för rådsfartyg 1 ' /, månader, minångaren Los-
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sen 1 månad, sjökadettfartyget Hejmclal 3 'f, månad och konstapel
kol fa rtyget Ingolf 4 ' f, månad. 

s h) Vinterperioden :1912- 1913 : kustförsvarsfartygen Peder Sluam, 
JjC' rlu f Trolle, Skj olcl , en torpedbåtselivision och en unde rvattensbåt:
di,·ision 6 månader i hemlanrls farv~tten och skonerten In golf 6 ma·· 
na rle r i V ästincl i P n. 

Fartygsmaterielen . Kustpausaria rt;vget Sk .i old har öfverförts från 
li nj"n t ill reserven. 

T orpedbåtarna H Yal rossen, D elfinen och Svaerclfiskcn skola hädan-
eftc'' benämn as N :ris 5, 4 och 3, förutvaraml c torpedbåtcm n:r 3 har 
utn t nge rats. 

Fv ra nya undervatte nsbå ta r skola erh ålla namnen Thetis. Triton, 
;\a jh l~n och Nymfen. Thetis och Triton byggas hos Whitehead i 
Fiume och Najaden och Ny mfen på örlogsvarivet i Köpenhamn. Un
den·attensbåtarna Ha vmanden och Havfrurn vän tlots blifva ffirdiga 
.i som ma r , den nyssnämnd ~ Thet.is i höst. 

Tyskland. 
Tillägg till flottlagen. I föregående h äft e omnämndt til lägg t ill 

flo ttlagen lär enligt engel ska pressupp gifter snart komma att f ram 
lägg tS fö r riksdagen och i hufvudsak omfatta följ ande; 

<t ) Byggande uneler de närma ste 6 åren af ett öka dt anta l slag
kr~·ss:ne och undervattensbåtar; . 

h) Bildande af en n y (tredj e) sl ageskader med tillhöra mlc k r ;vs-
sarc och torped.far tyg; 

,.) Okande af personalsty rkan från 60,805 t ill 80,000. 
,Jämlikt det nya f lottlagstillägget skulle 2 sl agkryssare i stället 

för PH stapelsättas uneler h varclera af å ren 1912-17 och samtidigt 
uncl pn·Httensbåtsbyggandet force ra s. Det beräknas att härigenom 
Tyskl :mcl år 1920 skulle äga 39 Dreadnoughtfartyg jämte 10 äld re 
t.iä nstl>a r a slagskepp, 5 t jänstbara pansarkryssa re, 38 pansa rdäckskrys
sarc, 144 jaga re och omk ring 80 undervatt ensbåtar. 

FartygsmaterieL Slagskeppet Prinz-regent Luitpold sjösattes 
den 17 februari å Germaniavarfvet i Kiel. 

l)p nya slagsk eppen af Kaiserklassen lära erh ålla 26,000 tons 
depla c·pment, 23 knops fart och bestyckas m ed 35,, cm :s kanoner, pla
cerad e· i t orn i midskeppslinjen ; sl agskeppen å 1911 å rs progra m skol a 
enl igt fiirljud~nrlP bestycka s m ed 38 cm:s kanoner. 
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Slagkryssaren K , under byggnad hos Bl ohm und V oss i Harn, 
burg, skall förses med maskiner om 100,000 hkr. , hvilka skola kunna 
g ifva fartyget en h astighet af 30 knop. 

Undervattensbåten U 3, hvilken förra året sjönk Kielerviken, 
är nu reparerad och färdig att åt ergå i tjänst. 

Det gamla pansarfartyget Oldenburg (stapelsatt 1884) har ut, 
rangerats. 

England. 

Slagfartyg. Af de fyra slagskeppen på 1911 års program bygges 
såsom förut nämnts ett i Portsmouth och ett i Devonport på därvarande 
örlogsvarf, under det att det tredj e skall byggas hos firman Beardmore 
i Dalmuir och det fjärde hos Vickers i Barrow-in,Furness. 

Enligt Daily Telegraph skola dessa slagskepp bestyckas med tio 
34,3 cm:s och tio 15 cm :s k:,moner och h afva ett deplacement af 
26,000 tons. 

Dessa under byggnad varande slagskepp skola benämnas Marl
borough, Benbow, Iron Duke och Delhi. 

Slagkryssaren på 1911 års program (Tiger) skall stapelsättas före 
1 april 1912, erhålla ett deplacement af öfver 27,000 tons, en bestyck
ning af 35,, och 15 cm. k anonor och en maskinstyrka af öfver 100,000 
hästkrafter. 

Slagskeppet Orion och slagkryssaren Lian harva, oaktadt de äga 
slingerkölar, visat sig rulla våldsamt i h årdt väder, hvarför man lär 
hafva för afsikt att fö rse dem med större sådana. 

Lions proftur lär icke hafva gifvit t illfredställande resultat. Kon
trakterad fart (28 knop) uppnåddes, enligt tysk uppgift, ej och under 
profturen visade sig slagkryssaren förbruka ovanligt stora kvantiteter 
kol (950 tons p r dag) hv arjämte en eldflamma på 15 meters höjd steg 
upp ur skorstenarna. Eeclan då fartyget gick utan forcering var det 
omöjligt att uppeh åll a sig i eldlednin gsmärsen. På g rund häraf skall 
främre skorstonen flyttas 6 meter akteröfver och de båda masterna 
byta plats, allt t ill en kostnad af när '/, mill. kronor. 

På de ännu icke färdigbyggda slagkryssarna Princess Royal och 
Quoon Mary skola samma omändringar vidtagas. 

Kryssare och torpedfartyg m. fl. En i Pembroke under byggnad 
v;u:mde pansardäckskryssare sk all benämnas Fearless. 

Jagarne t illdelade 3 kl. kryssare och scouts skola hädanefter be· 
nämn8s >> fl ottiljkryssar e>>. 
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J agaren Areher har vid sin proftur uppnått 30,3 knops fart (kon
tJ nkiNad fart 28 knop). 

De 20 på 1911-12 års program upptagna jagarna skola benämnas 
Acus!a. Achates, Ambuscade, Ardent, Christopher, Cockatrice, Contest, 
:Fortune, Gm·land, Lynx, Midge, Owl, Hardy, Paragon, Porpoise, Shark, 
Sparrowhawk, Spitfire, U n ity och Victor. 

E tt i Glasgow beställt depåfartyg med verkstad för jagare sk all 
bcnä:nnas W ool wich. 

!Ios Vickers h ar beställts 3 undervattensbåtar af fö rbättrad E-typ 
och hos Scott (i Greenock) 1 dylik af Lam·enti-typ. 3 kl. kryssaren 
Pact .. lus skall ombyggas till moderfartyg för undervattensbåtar. 

Dc under byggnad varande sjömätningsfar tygen Daily och Ester 
(1,601' t ons) afses att äfven användas såsom minsvepningsfartyg. 

Ett nytt lasarettsfartyg (Mediator) på 5,000 tons, med cirk a 13 
knops fa rt, till en kostnad af 1,s mill. kronor kommer att byggas och 
afscs blifva färdigt till i juni 1913. Det skall erhåll a plats för 240 sjuka; 
i krig 350. Sjukvårdspersonalen beräknas t ill 8 läkare och 40 sj uk
vårda l' e. 

T<; n fö r Chatam afseeld flytande docka på 32,000 tons h ar nyligen 
blihit sjösatt. 

Undervattensbåten A 3:s undergång. Den 2 feb ru ari sjönk genom 
koll isi on undervattensbåten A 3 utanför ön White och h ela dess bc
sättn iH g, 4 officerare och 10 man, omkom. En del undervattensbåtar 
för ui ";to vid tillfäll et an fallsöfningar mot dopatfartyget H<lZard, som 
girk med 10 knops fart. A 3 framgick till anfall mot detta fa r t:y·s 
och '.'·n tes sista gången _från det samma på omkring 1,800 m. afstånd. 
I ötlill d för att på 30.0-400 m. f rån målfartyget afskjuta sina tor
peder fortsatte A 3, möj ligen vilseledd af rådande snötjocka, tills dess 
Lien koll iderade med detta. Ombord å Hazard ).;:ände man plötsligt 
på st.n bordssidan on häftig stöt och såg stora luftbubblor uppstiga, 
stra x d t cråt toga äfven propellrarna emot ett hårdt föremål. K ryssa
ren L i I'Crpool och två bergningspråmar t illkallades omedelbart, mon 
först d to r 7 timmars söka n de fann man den förolyckade undorvattons
båtPn på 13 meters vatt en. Till fö ljd af h ård ström och ogynsam vä
llcrlck voro alla bergnin gsförsök till en början fruktlösa. Serlan berg
nings;q·botet öfvertagits af ett privat borgningsbolag upptogs A 3, 
cftpr dl't don 38 dagar legat på h afsbottnen. Vid verkstä lld dockning 
I'Jsa d(• dd sig att Hazard fö rlorat sitt fönader och att don fått sitt 
akter ro(lor och sin a båda propellrar skadade. 
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frankrik e. 

Flottlag. Flottlagen har den 13 februari med 452 röster mot 73 
a n tagits af deputeradekammaren. Enligt denna skola :t912 byggas två 
slagskepp jämte ett silsom <c'rsättn ing för Liborte, 19:t3 två, :t9:t4 två, 
1915 fyra, l9:t7 två; dessutom byggas under hvardera af åren l9:t7, 
1918 och 1919 två rekognoseringsfartyg (dreadnoughtkryssare). Kost
naden för u tfö rand e af flottlagen blifver intill å r :t920, för år :t9:t2: 
115 mil!. kronor: 1913: 123 mil!. kronor: 1914: :t26 mill. kronor samt 
unele r hvardera af åren 1915 .t. o. m. 1919: 130 mill. kronor. 

J~ersonal. Viceamiral Aubert som förut va rit chef för 3:e eska
dern och gene ralinspektör för skolorna har utnämnts till chef för 
marinstaben och Yiceamiral Aun•rt, som fö ru t bekläclt denna befatt
ning. har utnäm nts ti ll chef för l:a lätta eskadern. 

Cap itaine de Vai ssoa u Darrieux har nyligen vid 52 års ålde r blif
Yit utnämnd t ill konteramiral. 

Samtliga sjögående skolor hafva förenats till tYännc skolkom
Jttflmlon , ett i Mcdclhnfvet och ett i At lan t iska oceanen, hvarclcra 
ullder befäl af en konterami ra l. 

Materiel. .Taga rPn C i metc rrP. försPel d med J3r6guot-turbinet:, har 
,·id s in proftur g-jort 32,, knop i stället för kontrakterade 31. 

Under en nattöfnin g har torpedbåtPn 315 kollidor at med en torped, 
l!Ya rs luftrum sprang och svå rt skadade to rpedbåten. 

l Ajaccio på Korsi ka h a r bildats en undorvat.tensbåtsstation, hvil
kcn ti lls Yiclare tilldelHts t re båtar från Toulon. 

Dc till min svepning orniind racl c ångarna Lor.i ontai s och Darnier 
h afv<~ ti lldelats Cherbourgs fasta försva r. 

Förut befintliga to rpocl ropa rationsvPrkstädc• r och torpedförråd i 
Loriont och Rochofort hafv<~ slopats . 

På dc två sbgsh·ppc•n il 19:t2 års program (se föregi\cmlc häfte) 
skol u dubbla torpednät e~pt.l'l'e~S. Maskoma i näten äro Hf 56 mm. dia· 
mdcr. Näten äro af 8,,, m. höjd, uthängas på 9 metors långa bommar. 
Pri set är 145,000 kronor och Yi ldPn 60 tons. 

l 1 91~ å rs hudgd bcgä ros 7~0.000 kronor för lll<lrincns flygväscncle. 
Kryss<~ren Foudro har omändrats till depå - och sta rtfartyg fö r f lyg· 
nwski ner. 

Italien. 

Fartyg i t.jiinst. 1!!12-13. l 1912- 13 å rs stat förutsättes att 2 
c·ti k<~drar skola hålla s i onfbrutcn tjänst från l juli 191 2 t ill 30 juni 1913· 

- 181-

Dess il eskadrar skola bestå af :t2 slagskepp och större pansarkryssare 
jäm1r några mindre fartyg eller: 
· 1 dreadnoughtslagskepp (Dante Alighieri); 3 slagskepp af Regina 
EJe1· a-k lass; 2 slagskepp af Benedet to Brin-klass; :t slagskepp af Saint 
Bon-klass; 3 pansarkryssare af San Giorgio-klass; 2 pansarkryssare af 
Gar.i balcli-klass; elen gamla pansarkryssaren Marco Polo; 2 pansardäcks
kryssa re af Quarto-klass; 6 jaga re; 2 minfartyg. 

E tt fartyg af r esp. Regina Elena., Saint Bon, San Giorgio, Gari
bal< ll och Quarto-klasserna. skola und er å ret ligga i disponibilitet. 

[ staten beräknas att dreadnoughtslagskeppen Giulio Ccsaro och 
J,co·, 1J'clo da Vinci skola t räda i tjänst elen :t januari :t913 och Contc 
di ( w our den 1 april l9:t3. 

Unele r t re månader skola do båda eskadrarna ställas under gemon
samt bofäl. 

1 öfrigt skola ständ igt Ya.ra i tjänst: en skolelivision beståondo 
af dc tro slagskeppen af Sa rd egna-klassen och pansarkryssaren Carlo 
AlbC'r to. jämte torpedfartygsafdelninga rn a bestående af pansarkryssaren 
\'d h> r Pisani, pansardäckskryssaren Lombardia, 36 jagare, 32 större 
och ·l6 mi ndre (125 tons, nya ) torpedbåtar samt 20 undervattensbåtar. 

Do ga mla slagskeppen Lepanto, ltalia och Danclolo skola uneler 
1:.l ll!ånacler Jigga i disponibilitet. 

Personal. Hittills\·a rancle h ögste befälhafvarcn för Italiens sjö
'tr ichk nlftc r vid Tripoli s, viceamiral Aubrc;y , har afliclit och dtcrt räclts 
af k >utc rarn.iral Farravclli. 

l<'artygsmateriel. Don 14 januari sjösattes und er vattensbåten Argo 
p[, F i:! t-Yarfvet i Spezia. 

.\ örlogsvadvet i Spezia har man nyli ge n påbörjat byggniugen 
:1f cl c• IJåcla undervattensbåtarna Galliloo Fenaris och Giacinto Pallino. 
Dl' S ~<l bå tar erhålla ett doplaccrnent i und ervattensläge af 400 tons, 
skol;! f örses med 6 torpedtuber, drifvas med Dieselmotorer och göra 

~ knops fart . 
li ndo rvattensbåten Medusa h ar vid s in proftur uppnått 14." knovs 

fnr t Ikont rakterad fart :t2 knop). 
Den gam la pansardäckskryssaren Giovanni Bansan ombyggcs till 

Ya tt c nf a rtyg. 
Torpedkryssaren Urania och to rpedbåten Falco hafva utrangerats. 

Projekt till slagskepp. Italienaren Lorenzo d' A dela, h vilken 1898 
fCrut s<~ clo att de grofva kanonerna sk ulle komma att uppställas i öfver 
h va r:ln cl ra skj utande, midskepps placerade torn, föreslår i »Moniteur 
tlt- l:1 f lotte» att för viktbesparing p lacera dc grofvR kanonorna å 
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slagfartyg parvis, 6 st., med 120° vinkel mellan paren , i e t t t o r n 
som kan röras horisonten rundt. Härigenom skulle fyra kanonor kuu: 
na laddas under det två skjuta. I samband härmed föreslås ett slag
skepp på 16,000 tons med två elylika »revolver-torn>> om tillsammans 
tolf 30,,, cm:•S' kanoner, samt ytterligare sexton 12 om. kanoner, ett 
gröfsta gördel- och tornpansar af 300 mm., förbränningsmotore r , 6 
propellrar och 22 knops fart. 

Österrike. 

Budget. 1912 å rs budgetsförslag för marinen slu tar på on summa 
af 105 '/, mil!. svenska kronor, hvaraf 54'/, mill. kronor komma på 
don ordin arie budgeten och 51 mil J. afsos för det extraordinarie fa rtygs
byggnadsanslagot. 

I don ordinarie budgoten iT)neslutes anslag till do tro slagskeppen 
af Raddzky-klasscn, till en flytand<' dreadnought-docka och en fly
tande docka för torpedfartyg samt för. ombyggnad af slagskeppet 
flabonb org och den sjunkna torpedb åten Hussar m. m. Det extra
ordinario fa rtygsbyggnadsanslaget anv[in dos hufvudsakligon till byg
gande af dreadnoughtslagskeppen Viribus Unitis samt n:ris 5, 6 och 7; 
återstoelen däraf :fördelas på pansardäckskryssarna G och H, samt sex 
800 tons jagare m. m. 18,000 kronor afsos för marinens flygväsen. 

}'artygsmateriel. Slagskeppet n:r 6 har den j 5 januari satts på 
stapeln i Tricst , n:r 7 den 29 januari i Fiurnc. 

Portugal. 

Reorganisationen af flottan. Ma rinministorn har uppgjort ett re
organisationsförslag fö r f lottan , enligt hvilket elensamma skall bestå af : 

3 slagskepp å 20,000 tons, 3 kryssare å 3,000 tons, 12 ocean
jaga re å 820 tons och 6 undervattensbåtar å 360 tons. 

l förslaget ingår upprättande af tro stationor för trådlös telegraf. 
Kostnaderna för detta förslag, som inom kort skall före läggas parla
mentet, belöper sig till 160 '/, rnill. kronor. Vicl,arc planer ar man upp
rättande af ett nytt örlogsvari med en dreadnoughtdocka vid Tejofloclen 
midt emot Lissabon. · · 
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förenta stat•erna. 

Fartygsbyggnad. Ma r.instatssek reter aren framlägger i sin årsbe
rät it i se fö r 1911 en begäran att för år 1912 skola byggas en flytdocka 

111ed 35,000 tons lyftkraft, 2 slagskopp och 2 kolångare. Till följd af 
erfarenheterna från f lottans senaste mobilisering om behofvet af re
kognoserings-, torped- och trängfartyg begäres, såvida detta ske kan 
utan att fördröja slagskeppsbyggnaden, dessutom l slagkryssare, 2 
pammrdäckskryssare, 8 jagare, 4 verkstads- och 1 ammunitionsfartyg, 
jämte ytterligare 2 kolångare . Marinministern f öreslår följande rela
tion mellan slagskepp och andra fartyg : 1 pansardäckskryssa re och 4 
ja gan· på hvarj e sla gslwpp; l verkstadsfa rtyg, l förr ådsfartyg och l 
annll':nitionsfar tyg på 8 slagskepp ; 2 lasarettsfartyg och 24 kol- och 
olj eLrrtyg för hela flottan; l moderfartyg för lwar 15:c a 20:c jagare ; 
1 motle rfartyg för 5 undervattensbåtar. 

Ueservflotta. I nyssnämnda årsberättelse föreslås äfvcn bildandet 
af <' Il rese rvflotta i Atlanten bestående af 9 slagskepp och 3 kryssare 
med <' Il konstant besättningsstyrka utgörande an fjärdedel af krigs
bcsä tl ni ngsstyrkan. Man väntar att denna flotta skall sammandragas 
i mi tilen af maj och att i densamma skola ingå slagskeppen ·Wisconsin, 
Ala lwma, Illinois, Kearsarge, Kent ucky, Arkansas och W yoming. 

Nkjutöfningar. Bc)stämmelsorna för a rtilleristriclss],jutningar haf
\ · e~ . <' 111 i gt >> Marine Rundsch an>>, ändrats där h än att min imiskj u tafstån
ud i>ka ts f rån 9,100 till 11,000 meter. För att kunna fastslå hvilka 
fön.! r n[\], som i s t ri d ä ro öfverflöd i g a, skol a till n ä sta stridsskj rrtningar 
hå sla gskepp på försök borttaga alla brännbara föremål ombord , sont 
kun n n åstadkomma splitterverka n. Vi d torpedfartygs och undervat
knsh iihirs torp edskjutningar skola slagskepp användas såsom målfar
tyg ra•h stukbara koner begagnas. Undervattensbåtar skola dyka se
nast ptl 5,000 mete r. Torpedbåtsanfall skola endast utföras nattetid. 
untl< •rya ttcnsbåtsanfall , om så lämpar sig, äfvcn under natten . 

Personal. Amerikanska marinens personal ut gjo rde elen l januari 
191 :2 : 

:.~.:2 17 officerare och vederlikar, 645 f laggunderofficerare och 47,500 
Ltnrh•roff ice rarc och manskap vid flottan samt 9,855 officerare, undcr 
offi ct•,·a rc och manskap vid marininfanteriet. Tot al personalsty rka: 
60,21 7. 

D<·n bekante konteramiral Robley D. Evans - >>fighting Bob >> -, 
chef på slagskeppet J owa under spansk-amer~kanska kriget, har den 
0 Janua ri aflidit i Washington . 
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FartygsmaterieL Dc nya slagskeppen N eYacla och Oklahama skola 
klfva sina tio 35,, cm. kanoner uppställda i hå trippel- och två 
dubbel-torn. Pansartjockl eken på trippeltornet blir 457 mm., å dubbel
tornen 406 mm.: pansa rgördeln e rhåller 330 mm. tjocklek. 

Jagaren Fanning och unde rvattensbåten F 3 hafva gått af sta
peln i början af januari. 

A det i Havannas hamn genom explosion 1898 sjunkna och sedan 
torrlagda gam la slagskeppet Maine har en ligt C'n af en kommission 
,·erkställd under sökning explosionen åstadkommits genom en utanp å 
fartygssidan placerad sp rängladdning. Maine har tätats, förts ut 
på öppet vatten och s än k t s. 

japan. 

Förbandsindelning. T slutet af föregående år ha r elen japanska 
a k t i va :flottan crhålli t C' n ny sammansättning enligt följande: 

1 c s k a d c r n (viceamiral Dc w a): slagskeppen A k i (fl.) , Katori, 
Mikasa och Schikischima, pansa rkryssarna Tsukuba och Ibuki; 

2 e s k ad P r n (viceamiral Yoshi natsu): pansa rkryssarna Ivate (fl.) 
och Tokiva. pansardäck skryssa ma Kasagi och Otava; 

3 e s k a d e r n (konteramiral Kavashima): pansa reläekskryssarn a 
KiitakH (fl.), Suma och Chiyocla, kanonbåten lJji samt flodkano nbå
tarna Sumida, Fi schimi och Toba. 

TiiUigg till flottlagen. För att till år :1918 kunna uppställa en 
flotta på 8 slagskepp och 8 s lagk ryssa re af moLlcrnaste typ jämte en 
dPl mindre enheter har det visat sig nödvändigt att begä ra en afsevärd 
iikning till enligt föregående flottlag erforde rli ga budgctsummor. Den
na ökning belöper sig tiiJ 17~ mill. kronor och förd elas enligt följande: 

1912 4 'J, mill. kronor ; 191:3 :18 '/, mill. kronor; 1914 18 'J, mill. 
kronor; 1915 37 mill. kronor; 1916 84 mill. kronor; 1917 9 'J, mill. 
kronor. 

J allt erfordras för fa rtygsbyggnad inti Il l9l8 496 'J, mill. kronor. 
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Litteratur. 

Haandbog i Nordens Sökrigsbistorie af Schaffalitzky Do Mucka-

del], Köpenhamn 1911. . . .. . . 
Premierlöjtnant Reinhards »Haandbog i almmdchg SokngshJsto

: c >> ii r säkerligen de flesta af tid skriftens läsare bekant. Detta a rbete ,, l ... 
skull' t jäna det dubbla ändamålet såsom lärobok vid d:n. dans~a SJO · 

kri g,~ko lan och såsom handbok i sjök rigshisto ria. Det ongmclla J detta 
. ·Jwi<' ligger icke så mycket i ämnets behandling som i det nya 
,J! ll . 
upp h g i läroboksv äg, hvilket författaren gifvit i_ a1:betets UPl~stä. mng. 

Författaren utgår nämli gen f rån den fullt nl.;:hga forutsattnmgcn , 
att ,1 tNgifvandct af sjökrigshi sto riens nakna fakta icke förmå r g!Iva 
liisarPn ett tillräckligt underlag för att ur kritisk synp unkt bcdoma 
och Yärdesätta sjökrigsoperationcrna, äfvcn om redogörelsen af sjö
kri g:.:ltändelserna äro inpassade i s in hi sto riska miljö och åtföljas af 
bd n ktelsf'r af såväl strategisk so m taktisk natur. För att se fullt 
kl nd på dt>ssa företeelser fordras, att läsaren dessförinnan c rhålli_t 
en sn l' iclt möjligt trogen tidsbild af de förhållanden, som Jnom man
ne rn a i flisk illiga hänseenden rådde vid elen tid, hvars sjökrigshänclcl
sn \Jphandlas. Han har därför inom dc olika hi sto ri ska perioderna 
di spon Nnt ämnot i tvenne afdclni ng a r, sjövä sendets utv cckl i ng och 
sjökr igs hän dcl se rna. UndP r den förstnämnda rubriken erhåller man 
t·n k >rtfattad framställning af sjöfarten och sjöhanclcln , fartygst~·pc r 

na. h<·sätt n inga rna , bestyckning och Ya pen samt rådande uppfa ttning a r 
i slr, tPgiskt och taktiskt hänsePnde. 

Dl't nu föreliggand e arbetet af prcmicrlöjtnnnt<'n baron SchaHn
litz h Dr' Muckadeli anslute r s ig f ullständigt till Reinhards. lipp
stä Il ;, inge n ä r identiskt el ensamma. Rcin h ard fö rbigick i sitt a rbctr• 
nonlt·ns sjökrigshistoria, och det nu föreli ggande komplcttcnu: hans 
arl)!' i<· j 11 st i detta hänseende. 

P ndc r det att Rcinhard i l'tt :250 sidor starkt bane] inryJnd<' hela 
dl'n "ll mtim1a sjökrigshisto ri en från roddflottornas tid långt fö r<' Kri sti 
fötiP lst• och intill rysk-japanska krigrt och därför må st<' ytte rli g kon
Ct•n !rt·ra textt> n; så omfatta r nordens histo ria icke mind r<' än 548 sidor. 

.\r betets egenskap af handbok i ämnet har sannol.i k.t föra nlecl t 
för faltare n att lika uttömmande behandla YikingaticlPn so m öfriga 
del ar <~f Kordens sjökrigshistoria. 

l In dr arbetet varit afsedt som underlag för undNvisningcn vid 
~iöh ig·sskolan , så skulle det betydligt hafva vunnit, därest de äldre 
)lcri o<lr'r na behandlats n ågot mera summariskt och ett något större 
0111fäng gifvits dc nyare tidernas händelser. 

~" 111 nu är fallet, verka dc detaljerade beskrifningarna öfvcr hän -
dclsr'l'. som tange ra sagans om råd c, tröttande., u n der det att man skulle 
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S. T. H . I. S. = Svensk Tidning för Handel, Industri och Sjöfart. · 
T. F . = Tidskrift i Fortifikation. 
T. H. = Tidskrift i Militär hälsovård. 
T. M. 
T. T. 
U. S. G. 
Y. 
V. F . 

= Tidskrift för Maskinister. 
= Teknisk Tidskrift. 
= United Service Gazette. 
=Le Yacht. 
= Vår Flotta. 

Kungjorda patentansökningar. 
(Meddeladt genom Th. Wavvrinskys Patentbyrå, Stockholm.) 

Datum Diarii
nmnmer 

204 / 11 

Uppfinningens art 

Lifräddningsdräkt. A. H. Klint, San Franciskol 
Cal., U. S. A. 

Dragg. Stora Kopparbergs Bergslags Aktie
bolag, Falun. 

Automatiskt verkande förankringsanordning för 
minor och liknande. La Societe Harle &l 
Cie, Paris. 
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Rustade och till rustning anbefallda sjöstyrkor 
och fartyg. 

Eft<' r utg ifvnnckt rlf 6:e häftet? fö regå0ndc å rgång. hafva följnnde 
förändringar ägt rum. 

I~arlskrona rekrytaf'delning: 

Pansarbåten Manligheten. 

_\fgångn a: löjtnanterna Da hlbeck och Lilli ehöök. 
Ti llkomna: löjtnantern a W achtme ist0r och Burman . 

Pansarbåten Äran. 

Af gå ngen: marinläkarstipencliat0n :1 oh ansson. 
T illkomna: kaptenen Brodin (A. 0 .). reservunderlöjtnant0n Ki -

1wl l*) och rnarinläkarstipenrliaten F ährm.*) 

Pansarbåten W asa. 
T il lkomna : knptenen Malmgrpn*) (A. 0.) och n'ser vnn rk rlöjtn an 

trn W0sti n.*) 

Pansarbåt.<'n Tap]wrhet.en . 
\ fgångna: kommenclörkaptPllC'll <1f Ugglas (fart~·gsc lwf). löjtmtn

tcn l't• rg man. 
l'i llkornn a: kommcnclörk>tptc•ncn Lidbeck (fartygschd). löjtnant0 n 

1-l a ll ,tröm . rescrnmrl<'rlöjtnantf'n ·Mc• len*) och marinläkarstipenrliatc n 
Li ntl l>i<trl.*) 

Pansarbåt1>n Thor. 
Ti llko mna: kaptenen B.iurm·r*) (A. 0.) och rcse rn1nrl0rlöjt.n ant0n 

\'u lt 1·nn St0~·crn*) 

Logementsfartyg-et Stockholm. 

\[gå ngnn: underlöj tnant e rn a Ohrist.i c rnin och Darin. 
Til lkom na: unelerlöjtnan te rn a Beckman och G ra af. 

Stockholms rekrytaf'delning: 

Pansarbåten Oden. 
Ti llkom na: underlöjtnante rna Erikson*) och Virgin* orh rese n·-

1111rl <'rlii jtna nt0n ZetterbPrg. *) --*) F r. o. m. den \l npril. 
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Pansarbåten N i ord. 
Afgånge n: uncl erlöjtn ante n W all f' n ber g. 
Tillkomna: underlöjtnant0 rn a IL A. Lnurr iL Th olnnclrr .*) reserv

unele rl öjtnante rn a vVing~ rd*) och Mörck.*) 

Af gått. 

1\ecl anst åf'ml c expedi t ione r haf va afslutn ts : 
Logr rnentsfa rtyget Freja och 
K ano n båten Svensksund . 

Sjön1ätningarna: 

å gnistfartyget Rota: 
chef : k apt<•n RPini u s; officerare : löjtn ant Granström, underlöjt

n a ntf'rn n Chri st if' rnin . Da rin, von Schoultz och Lindberg; 

å kanonbåten Disa: 
ch ef : kaptrn .J ah n k e; officera re : löjtnan t Soo t-T isell, unrl erlöjt

nnntcrn a Heckrn a n, Hummel, E. Linder och Förnströrn ; 

å sjömätningsfartyget Svalan : 
chef : kapten Braunerhielm ; officerare : löjtnantr n 

Sf' n · Hjulh amm a r och unde rlöjtnant Afzelius; samt 

å sjömätning·sfartyg·et Falken: 

flottans re-

chef : löjtnant BouYe ng; officer are : löj tnant Hillman och reserv
un el erlöj t nant Boman. 

Gnistfartyget Rot a och sjömätningsfartyget Svalan komma att 
a nvändas för mä t nin ga rn a i Orosund och vid Ahus. K anonbåten Disa 
jämte sjömät nin gsfar tyget T ä rnan och logementsfa rtyget 2 L använ
das för mätn in gar omkring Sandhamn och i N ordand samt sjömät
ningsfar tyget Fa lken i sjön Vänern. 

*) Fr. o. m: rh• n 0 npril. 




