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Åt·sberättelse i minväsende, elel<trotel<nil< och 

sprängämnen för. år 1902. 

Elektroteknik. 

Don i lörogåondo år sberättolso omtalatio tryc:kta ställnin

gen inom don clektrotokuiska intlustrion har äfven uniler Jet nu 

gångna året fortfarit, mo11 ieko desto mindre har verksamhe

ten inom tlonsnmma vari t tämligen botydamlo. 

Elektrisk drift af järnvägar och spårvägar. 

är nu on fn'lga för dagen ö[,·erallt, ehuru ännu icke något 

fullt tillfreds:-;tälhuH1e systom finnes . Driften med ackumula

torer är teoretiskt elen enda riktiga, mon så bngc dessa äro 

så tunga, att uatteriet, SOlll helJöf\'es för att drifva en spår

vagn, väger ungetär lika mycket som vagnen fnllsatt Jl10L1 pas

sagera re, blir systemet för dyrLart, och i en hel dol stäLler på 

kontinenten, där man börjat atwäntln deLta system, har det 

åter a[skaffats, emedan det blo[ för <1:n·bart. \'issorli;-en har 

on s von sk ingeniör J ungner [ör få år sodan konstruerat en 

ackLlmulator, som iir betydli gt lättare än on vanlig bl~·acku

mulator för samma onorgi, mon man har hi tt ill s ieko hört nå

got närmare om donsam ma, don il r dels m~·ckot dyrare och 

dels måste man om sådana apparater hafva många års eda

renhet. 
Det mest använda sättet tir därför Iortl'aramlo strömmons 
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ledning från rnaskinstationen till yagneu me(lelst lul't- eller uu

dcrjonlisk ledning. För Stockholms samtliga spårvägar Ur 

Iörslag å bane att inrätta dom mo(l elektrisk drift enligt detta 

system, men det har ännu icke kornmit till full ständig enighot 

mollan stadens st~Telse och spånägsbolaget. Dot är dock att 

hoppas, att umlcrbandlingame loda till ott godt resultat. I 

Helsingborg har man också fö r afsikt att inom don närmaste 

ticlen anlägga elektriska spårvägar, ehuru något definitivt bo

slut ännu icke blifvit fattarlt. 
Ett systom Iör elektriska spårvägar, som kansko komm er 

att få stor mwändning, bar bliivit tillämpadt på sträckan Dar

mcn-Elherfold-Yohwinkel, h vilken ännu icke är fullt färdig 

men en del däraf har bogagnats öfvcr ett år. Vagnon hi.ingcr 

medelst tvänne hjul på en enda skena, bvarigenom den alltid 

af sig själf intagor don ställning, son1 betingas för jänwikten 

i kurvor. Systemet har fått varma loforcl af särskild t utsedJa 

sakkunniga, som fått i uppdrag att unelersöka och yttra sig 

om systemet. 
En synnerligen intressant elektrisk bananläggning har 

uneler 1002 öppnats för trafik, nämligen elen sö(lra staelsbanan 

i Berlin, till större delen belägen såsom den gamla öfver gatu

nivån, mon också till on del underjordisk. Spännin gen är om

kring 700 volt, hastighoten i mccloltal 30 kilom otor i timmen, 

men kan uppgå till 60 kilometer på samma tid. Strömmon 

tillföres genom blanka kopparlodningar, som ligga w'l.got högre 

än skonoma. Detta sätt att ti llröra strömmen ii,r naturligtvis 

blott möjligt, då såsom här platsen för banan icke är till

gänglig. 
Verkliga järnvägar med elektrisk drift har man också 

mer och mer börjat använda . Så t. ux. är nyli gen en sådan 

lJcslutrvl i trakten af L i vorpool på 28 kilometers längd och on 

annan mollan Antwerpen och Bri.issel, (l on senare enligt li äng

bansystemet. 
Dc i Iörcgåcnde årslJcrättclse omniimmb försöken mod 

elektrisk jiirnvägsdrift pi\ milititrhanan Borlin - Zosson ltafva 

umlor elen gtwgna böston återupptagi ts , mon res ultaten bafva 
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ännu icke blihit mcclclelade. Som bekant lägger man hnfvucl

sakligen an på stor hastighet, och denna skulle nu hållas om

kriug 120 a 130 km. i timmen. 
I Sverige har ett vicl lyftigt utlåtande öfver möjliglicten 

att driha alla jiirnvägamc med energi från vattenfallen afgif

vits af ingeniör Rob. Dahlander i Vcstcrås, och man har 

[ör afsikt att till en början för försöks anställande inrätta en 

mindre bansträcka i Dalarna för elektrisk Jrii:t. Det ur ett 

storartadt fö rslag att på detta sätt göra sig oberoende af kol

import från utlamlet, hvilket särskildt i krigsfall vore af ett 

utom ordentligt stort Yänle. l\Ien här såsom i en mängd dylika 

!'all mi sstager man sig oita där uti , att man tror driftkraften 

icke kostar någonting, emedan man har vattenkraften gratis. 

Utredningen visar, att kostnaden för elektrisk drift med till

hj ~ilp af vattenfallon blir ungofär densamma som den nuva

rande. Kostnaden för kol faller ju vissorligen bort, meu rlär

cmot är anläggllingskostnaden betydligt större, då den elektri

ska strömmon ofta måste ledas långa sträckor och fö r detta 

ämlamål minst tvän ne gånger transformeras. 
För jtimvi.igs- och :opårvägstindamål anviind cs l'ortbramle 

mest don likriktade strömmen , ehuru de s. k. iierfasmotorcrna 

bah·a ett afgjorclt företriide fram för likströmsmotorcma. Det 

finnes dock sodan nftgra få år elektriska jämviigar med fler 

fasström exempoh·is i Italien och Amerika. Ett försök att iniöra 

det ta i LonJon bar under clet förfiutna året g<'ttt om intet, mon 

tlct förefaller icke osannolikt, att detta sys tom s[t småningom 

kommor att Yinna terräng. En uppsats häröfver har helt ny

li gen yari t synlig, enligt hvilken man föreslagit att anordna 

Horfasmotorerna s;''t, att såväl rotorns som statorns lindningar 

äro utbredda i ett plan, clc förra på Yagnen, de SC!lare clänm

l1or, h yarigenom don ya u l iga rotorande rörelsen skulle öfvergå 

till en Jramåtskritlnmle, hvilkct ju~ t iir hvatl som behöfvcs. 

Det är visserli gen iinnu blott ett projekt, men omöjligt sy nes 

icke, at t (lct kan realiseras, och då vore mycket vullJJCt. 
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Elektriska båtar. 

För dessa kan at helt naturliga skäl i allmänhot ondast 

systemet med ackumulatorer komma ifråga. Sådana hafvn 

för länge soda11 blifvit konstruerade, men de lida af samma 

fel som spårvägarna enligt detta system, det blir för dyrt, och 

ackumulntorbatteriet är för tungt. De användas också blott 

till kortare resor för nöjes skull. Emellertid finnas i Peters

lmrgs jaktklubb på Krostovsky-ön några såc1nna, som holt ny

ligen närmare omtalats i den elektrotekniska fackpressen. Klnh

bon har ogen ladc1ning·si'ltntion motl fotogeumotor, unde1· det 

att stadons elektricitetsverk, som arbetar med vii.xelströul, där

till icke kan anvämlas. Don största båten har en tlngd af 

J 2,2 meter, breeld 2,-t motor och 0 ,7fi meter (ljupgående. l 
båtens midt finnes en salong för 10 personer. Propellern clrif

vos af en Borgmann-motor med 400 hvuri i minuten, och 5 

oliht hastigheter kunna erhållas genom omkoppling. Ackumu

latorlmttcriot består a f G-t olement med 3!i0 nmpero-tim mars 

knpn citct Yid 3 Limmars urladdning. Vid [ull fart förbrukas 

l '20 ampere vid 1:W volt spänning, och hastighoten uppgår till 

J ;j kilometer i timmen. Priset för den elektriska onergieu upp

gi[,·os där vara synnerligen högt, mon om man Leräknar 5 öro 

för bcktowatt-tinJmon, så kostar en liten utflykt på 3 timmar 

:21 kronor tjO öre, och hingro utflykter kunna oj göms. Donna 

kostnad är dock blott för laddningRströmmen, lwn<1 skulle ston

kolon kosta för samma fart? Omkring l krona . Roilektio

norna göra sig själh-a. 
Ett för sin egendomlighet anmärlmingsvänlt förslag till 

Gåtdrift har under det gångna året gjorts i 'J'ysklaml, som på

minner om de oloktrislm sp[tn-ägarno mc< l strömtillförsel genom 

lul"tloclning. Direktionen för den nya Teltow-kanalon i Berlin 

utsatte tre pris å roRpoktivo 5,000, 3,000 och '2,000 ntark för 

förslag att insiltta elektrisk bogsering på den 37,2 kilomcLct' 

långa kanalen. Första priset Yanns af ilrman Sicmens & Hal

ske, hvilkcn htHle likasom <le öfrign pristagarna tilnkt sig, att 

långs kanalen ett elektriskt lokomotiv mod luftledning skulle 
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gå, som skulle vara förenaclt med pråmar och båtar medelst 

linor. Pianon har naturligtvis ännu icke k:ommit till utförande 

och do t kan väl starkt ifrågasättas, om d otta blir Fallet; do t 

sannolika är väl, att det återigen blir för dyrbart. 

Elektrisk arbetsöfverföring 

har väl icke dirokt så stort intresse för sjöväsendct, men det 

kan likväl vara skäl att här nämna något clärom, särskild t be

triiffandc arbetsöfverföring med bög spänning. :1!;11 elektrisk 

arbetsö[verföring blir alltid desto gynnsammare, ju högre spän

ningen är, men svårigheten att tillräckligt isolera leclningarne 

har gjort, att man hittills icke gatt synnerligen högt, men de 

sista åren hafva dock visat, att det finnes mö j tigb ot att å \·äga

bringa arbotsöfvcrföringar med ganska hög spänning. Den 

högsta i Europa torde vara en i Schweiz, sodan ungefär 11
/ 2 

år färdig, mod 30,000 volt, som fungerat utan större olägen

heter. ~Ien såso m vanligt gå amerikaname i spetsen , i det . 

att i Kalifornien uyligcn en sådan anlägg-ning blifvit färdig 

med icke minrlre än 60,000 volt clriftspäuning. Euorgien från 

t\'änno Yattcnfall på resp. 1-1,000 och J5,000 ltästkrnftcr lodos 

med denna kolossala spänning till San Francisco på 3GO och 

270 kilometers afstånd genom luftledningar. Dessa erbjuda 

dessutom en cgem1om lighot, nämligen ()[vergång ö[vor en hafs

vik så att stora segcHartyg kunna passom därunder. Spiinn

vidclen är icke mindre än l ,350 m. 

Belysningstekniken 

hu r under (1ct gångna ;'\rot varit föremål för ett lifJi gt intresse, 

och l1är återstår också mycket att görn, till dess ett bättre ut

nyttjande a[ den för belysningen nöllvätHliga cncrgien kan 

åstadkommas. Man måste ju l"örnndm sig öfvcr, atL man med 

don ekonomiskt bästa l j ushillau, den el eldriska ljusbågen, i c ko 
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erhåller mera än omkring 10 procont at enorgien i form al 

ljus. Det nJ österrikaren Auer You ·wolsbach uppfunna bo

lysningssystomet med s. k. gasglödljus bar ytterligare fullkom

nats, och don af sa mme uppfinnare biirstammamlo osmium

glödlampan, hvarom nämndes i. förra årsberättelsen, har kom

mit så långt, att den belt nyligou bli[vit aHnonseracl, dock säl

jes den ännu icke offentligt, utan intressenter kunna för en 

årlig afgi [t af 1 O österrikiska kronor (= kronor 7 ,05) erhålla 

en sådan lampa och en eller högst t vå crsättningsla111 por. En 

såda11 lampas lifstid skall enligt prospektet vara ohogränsacl, 

och förbruknin gen a[ elektrisk effe kt 1,6 m:ttt per normalljus 

Olllot 3 a 3,:i watt för vanliga glör1lampor. Emedan tråelen i 

osmiumlampan har on nJseY~irdt högre temperatur, är ljuset 

hvitaro än från do vanliga glöcllamponw. Arven i England 

bar för icke länge sodan en glödlam p a uppfunnits, som lika

ledos rörb rukar endast något mora än hälften af ueu energi 

som llo vanli ga glöcllamporna förbruka vid samma ljusstyrka 

pi\ grund nf högre temperatur bos glödtråc.lon, som i. don en-

. gelska latll]lHil icke ucsttn· af rent kol. För öl"rigt är lampan 

rullkomligt lik do vanliga och kan fram ställas till samrna pris. 

i\Ien under det att osmiumlampan icke gärna kan Jramstitllas 

li!r späuningar öEver -±0 volt, så ägnar sig don engelska lam

pan l:öreträtlcsvi s för högre spänni11gnr, m eu kan naturligtvis 

ii[ven göras för lägre. Det lär icke möta ni\.gra S\'å.righotcr 

att för denna sonare lampa mnäncla ända till 500 a liOO volt, 

sålcclcs i samnw niit som atl\'änclo:; l'ö~· olck t ri:;ka spån ·ilgnr. 

limu mycket elen mindre offoktförbrukningen por normal

lju s inYerkar, kan mnn föreställa sig, om man betänker, att 

on nmlig 1G-ljus glödlampa uneler ett år beritknadt till 1,000 

bränntim111ar förbrukar nngof~ir tJOO hoktowatt-timmnr. Siittes 

priset på on hektowatt-timme till f) öre, så iir kostmtclotl fiir 

lwarj o sådan lampa uneler ett år '25 kronor. .\r effektförbruk

ningen blott bälfton bäntf, så blir kostna<lon likalerlos hiilften. 

Sknll o nu cle lampor, som haha mindre offoktförbrnkni.ng, 

vara mineh o hållbara, så att man umlor ett år l;e l1öfver t . ex. 
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fJ s{'tdana i stället [ör 2 af vanliga lampor, så är tlonna skill

nad , clå lamporna äro billiga , af r inga betydelse. 

I samband m od glödlampbelysningon torde vara lämpligt 

anföra on nyhet, som för sjöväsendet är af betydelse. Det är 

bekant, att glödlamporna i följd af skak nin gar vid skjutning 

o. s. v. lätt. lossmt ur sina fattningar och 11atur ligt.vis ick e m era 

brinna förr än de blifvitt på nytt inskrufvade. Aktiebolagot 

Mix & Genest i Derlin har fått patent (D. R. P. N:o 123176, 

från 4 Juli 1900) på on enkel och sinnrik anordning för att 

förhindra att lampnn lossnar. 

I afseende på båglampbelysningon kunna också framsteg 

anteckuas. Do i fö rra årsberättelsen omtalade Brem erlamporna 

med impregnerade kol hafva nmnit en ganska stor utbred 

ning, så mycket mera som kolens stä11ning (båda nästan ver 

tikala) och ljusbågens bildning uedåt åstadkomma on rnycket 

gynnsammare fördelning af ljuset än lwad fallet är i do van

liga båglamporna. E nligt detta systom hafva nu äh-en andra 

lampor konstruerats, de s. k . flambåglamporna. Emellertid 

har det visat sig, att ljuset från dessa lampor ganska starkt 

växlar i styrka, hvarför de icke kommit ti.ll don stora använd

nin g, som man först tänkt sig. Kolförbrukningen skall äh·en 

enligt konsumcntornns utsago vara icke olJotydligt större än 

yid vanliga båglampor, och då de impregnerade kolen tyd ligen 

äro dyrare , än de vanliga, så har detta en stor betydelse. 

För sjöfarten skulle dessa båglampor mod impregnerade 

kol hafya en ofantlig betydelse. Det har redan förut varit 

bekant, ntt dimma, d. v . s. kondensemu vattenånga, lättare 

genomshippor cle ljusslag, som hafva stor vågländ, men det 

vanliga bågljuset är jämförelseYis fattigt på sådana strålar, un

der c. tot att ljuset från m ed finsspat eller andra oalciumförenin

gar imprognado kol har on n ågot i rödt stötande färgton, lju~ 

set är »varmare », som man säger. l\tod anledning diirat gjorde 

professor \Vedcling i Derlin redan 1900 i samband mod sina 

första undorsökningar öfver Bremerlamporna några försök här

öfvor med olika slag af lantpor och fann därvid, att ljuset 

från Bremor-lampan i genomsnitt ungefär Jubbolt så lätt ge-
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nomträngde dimman, då denna utgjorde ett lager af 1 meters 
tjocklek mellan lampan och fotometern. F'ör strålkastare å 
fartyg vore detta ju af en synnerligen stor betydelse, rnen 
Bremer-lampan eller öfver hufvud taget tlambåglamporna lämpa 
sig icke alls för strålkastare. 

De impregnerade kolen hafva en annan stor fördel: ljus
utbytet blir vida större än med vanliga kol. En vanlig båg
lumpa förbrukar ungefär 0,5 watt per normalljus, under det 
att Bremer-lampan kommer ned till 0,125 watt per normalljus, 
rälznadt i medeltal för den nedre halfsferen. Men Bremer
lampan är komplicerad och därför också tämligen dyr samt, 
såsom ofvan blifvit nämndt, icke tillräckligt konstant i afseen
de å ljusstyrkan. 

I Sverige har under sista tiden en båglamptyp blifvit 
konstruerad, ehuru ännu icke utkommen i marknaden, som 
bar Bremer-lampans fördelar, utan att hafva dess olägenheter. 
Den benämnes »treledarelampa» och är patenterad i en mängd 
länder. Ljusbågen är delad i två afdelningar mellan tre kol
spetsar och de båda delarn e af ljusbågen reglera h varandra, 
så att ljuset blir mycket konstant. Kolens ställning kan göras 
olika, antingen så, att den störs ta ljusstyrkan erhålles nedåt 
för vanlig belysning eller åt båda sidorna, hvarigenom don är 
användbar för strålkastare . Spänningen kan göras högre än 
för vanliga båglampor, och förkopplingsmotstånd behöfves så 
godt som icke alls. Lampan kan konstrueras lika väl för 
växelström, som för likriktad ström och med lika god ekonomi . 
Då härtill kommer, att impregnerade kol kunna användas, så 
inses en sådan lampas stora fördelar. På de stöno örlogsfar
tygen användes den likriktade strömmen ju hufvudsakligen för 
strålkastarnes skull. Om dessa lika bra kunna matas med 
växelström, så skulle det på sådana fartyg med sina många 
elektramotorer vara fördelaktigt att använda trefasström. 
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Gnisttelegrafering. 

Detta område för elektricitetens användning har helt na
turligt under det gångna året likasom under de närmast före
gående i hög grad sysselsatt (lem, som en gång börjat där
med och i:lfven vunnit nya adepter. Några särskildt anmärk
ningsvärda hamsteg under året kan man icke finna . Att döma 
af de dagliga tidningarne skulle utomordentliga upptäckter på 
detta område hafva blifvit gjorda, men fackpressen uttalar sig 
något annorlunda . 

Det är ju ockflå alldeles tydligt, att man icke får betrakta 
såsom högsta grad af utveckling aE ott sådant system det stör
sta afståncl, på hvilket det varit möjligt att öfversäuda en sig
nal eller till och med ett telegram, som mod on stor portion 
god -rilja har kunnat förstås, säkerbeten är här af långt större 
betydelse. En fartygschef får ej i krigstid och icke ens i fred 
räkna pi'l, att det blott Iinnes möjlighet att meddela sig med 
andra fartyg eller stationer på land, h::tn måste bygga sina 
operationsplaner därpå, att han kan lita på en sådan förbin
delse, äfven om det tnåste ske genom att inskränka afstånclen. 

Några mera epokgörande nyheter på detta område har 
dot förflutna året icke haft att bjuda på., men några småsaker 
af intresse äro dock värda att anteckna. Enligt uppgift skola 
samtliga tyska flottans och kuststationernas fartyg försos med 
apparater för gnisttelegrafering enligt systemet Slaby-Arco. 
E n stor mängd patent lurfva uttagits på förbättrade, apparater 
och en icke obetydlig tillökning i litteraturen på detta. område 
kan konstateras, hvaribland särskildt må nämnas: »Die wisson· 
schaftlichen Grundlagen der Funkentelegraphie von A. Slaby» 
p u bliceradt i Elektroteckniscbe Zeitschritt 1902 och däri för
fattaren på. sitt kända eleganta sätt framställer de viktigaste 
fysikaliska lagar, på hvilka gnisttelegraferingen grundar sig. 
Icke mindre glänsande är samme författares s~Ltt att populärt 
skildra gnisttelegraferingen och dess principer, hvilket han gör 
i sin i början af 1902 utkomna bok: »Die Funkentelegraphie. 
Gomeinderständliche vorträge von A. Slaby» . 
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Afven l\fareoni har unaor det gångna året lämnat några 
meddelanden om sitt systom i ett föredrag, som ban höll den 13 

Juni för »Royal Institution » i London. Det var där lmfvud
sakligen fråga om ue transatlantiska stationerna i PolcUm och 
New-F'oundland. På den förra stationen bestod afsändnino·s-o 

apparaten af 48 lodräta trådar af Go moters längd och på l 
moters afstånd från hvarandra. Dessa ]a(ldados mod on spän
ning motsvarande 30 cm. gnistor i luften. På mottagningssta
tionen uppbars en tråd af 1~0 m. längd af en drake eller 
ballong, hvarvid det var förenadt med vissa svårigheter att 
bibehålla den r iktiga afstämningen vid drakens rörelser. An
märkningsvärdt var, att telegraferingen lättare gick för sig un
der natten än på dagen, hvilket Marc'oni tillskrifver solstrålar
nos ogenskap att i vi ss mån urladda. afsH.ndningstrådame. 
Marconi har också konstruerat en ny mottagningsapparat, som 
skall vara känsligare än koherern. Den Lestår af en hästsko
formig stålmagnet och en baHcirkelformig induktor af järn
tråd, omlindad mod koppartråd, som står i förbindelse med 
mottagningstrådarne. Omkring midten af induktorn befinner 
sig en spole af koppartråd, som står i förbindelse med en tele
fon. Stålmagneten vrider sig långsamt omkring .sin axel, !war

igenom induktorns magnetiska polaritet alltjämt växlar, men 
dessa växlingar fördröjas genom den magnetiska hysterosis i 
järn kärnan, men om elektriska vågor träffa mottagningstråden, 
så utöfva de inverkan på den magnetiska hysterosis , så att 
magnetiseringen inom induktorns järnkärna undergår en för
ändring, som iakttages i telefonen. Härigenom ökas den hastig
het, med hvilken telegraferingen kan äga rum , och ~Jarcon i 

hade till dess uppnått on hastighet af 35 ord i minuten, men 
hoppades komma till flere hundra. 

Mellan Marconi-bolaget och Ganaoas regering har en öf
vorenskommelse blifvit träffad, enligt hvilken gnisttelegrafering 
öfvor Atlantiska oceanen skall anordnas enligt Marcanis sy
stem till tjänst för handeln. i\1arconi-bolaget förpliktar sig att 
på kusten af Storbrittam~ien och af Nya Skottland anlägga på 
hvardera stället on station för O'nisttoleO'raforing Till anläO'O'-b o . bb 
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ningskostnaderna för den canadiska stationen bidrager Cana
das regering med 80,000 dollar. Telegramafgiften kommer att 
bli minst öO procent lägre än de nu utgåonde för kabeltele
gram. För regerings- och tidningstelegram skall taxan utgöra 
5 cents por ord, och för vanliga telegram får taxan aldrig vara 
högre än den är eller kan komma att bli från Storbrittannion 
ti ll någon som hälst station på Nordamerikas ostkust. Öfvor
enskommelson innehåller vidare, att för den canacliska statio
nen maskiner, materiaher och arbetskraft så mycket som möj
ligt tages från Canada. För <let fall, att Förenta statema 
skulle i en framticl vilja anlägga någon station på sitt område, 
så är Marconi-bolaget icke förpliktadt att sända gnisttokgram
men öfver Ganadas station, utan har i detta afseende fullt fria 
händer. 

Det i förra årsberättelsen beskri[na systemet för gni:ot
telografering, som uppfunnits aE engelsmannon Armstrong och 
svensken Orling skall nu komma till användning. Från Lon
don kom nämligen und or sistlidne Augusti unclerr~ittelsc, att 
ett bolag bilJats med 185,000 pund storlings kapital. FörJe
len af systemet är mottagningsapparatens stora känslighet, 
hvarigenom mycket måttlig spänning kan användas. Syste
met lär kunna användas icke blott för telegrafering, utan äfven 
för telefonering. Emellertid :förefaller korrespondonteu ganska 
skeptisk i afseonde på hela systemet och företaget. 

Rätt intressanta försök öfver 2:nisttoloo·raferino· med svn-
" b b ,J 

neriigen enkla apparater beskrifver L. Bleekrode i tid,;kriften 
:vNature» på följande sätt: 

U n der det jag var sysselsatt med gnisttelegrafering en
ligt Popoff's system mollan Jlook of Holland och det på un
gefär 16 kilometer därifrån liggande fyrskeppet, föll det mig 
in att försöka med telefonisk öfverföring af tecknen . Men då 
jag icke hade de därtill nö<l\·ändiga apparaterna till mitt för
fogande och icke kunde inom kort t id anskaffa dom, gjorde 
jag själf en mycket enkel anordning, som likväl gaf utmärkta 
resultat och därför torde intressera andra, som kunna komma 

samma belägenhet. Jag fästade två kolstyckon, sådana de 
1'iclsh·ift i Sjö'Väsendet. H 
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användas i on vanlig båglampa, af omkring 5 cm. längd pa 
etL kvadritiskt trästycke och åstadkom meJ dom on strömkrets 
dessutom innehållande ett par torra element och en Aders 
telefon . Strömkretsen slöts därigenom, att -tre eller fyra van
liga synålar lades tvärt öfver de båda kolstafvarnc. Mot-tag
ningsapparaten inkopplas på det sätt, att den ena kolstafven 
förbindes mod signa ]mastens is o l era de tråd, don ~n dra med 
jordledningen. :Morse-alfabetets tecken uppfat~ades 1 telefon?n 
såsom längre och kortare ljud särdeles tydhgt, och de fr~n 
fyrskeppet utsända telegrammen kunrle af en v~n telegrafist 
med örat uppfattas med större lättbet och bastigbet än o~~ 
man använde koboreru i förbindelse med den 1Iorseska sluif
apparatcn. Metoden var så känslig, att ä[ven de egendomliga 
ljud , som åtrölja afbrytareus rörelse, när den för att frambnnga 
en o-nista sattes i förbindelse med induktorn, tyclhgt kunde ur-o 

ski ljas i telefonen. . . 
Jag bar sedermora undersökt förhållandet 1 mitt l_abora: 

torium, hufvudsakligen för att se, bur u vida en skakmng p a 
apparaten icke var nöd vändig för att åter göra den känshg 
för de elektriska vågorna, såsom fallet är med koherorn. He
su ltatet blcf detsamma, men då jag i stället för telefon an
väude ett känsligt instrument enligt Weston-typon, erhölls ut
slag så snart elektriska vågor träffade apparaten, och så snart 
dessa upphörde, gick nålen tillbaka, men icke till noll punkten 
mora förrän en lätt skakning utfördes i kolens närhet. 

'Det har uneler den gångna hösten från tysk sida blifvit 
föreslaget att åstadkomma en stor internationell konferens för 
gnisttelegrafering. Närmaste anledningen härtill var, att Mar
coni-bolaget hade för afsikt att på lämpliga platser öfver hela 
jorden upprätta statiouer för gnisttelegrafcring. För detta än
damål har Marconi-bolaget ingått en öfverenskommelse med 
engelska Lloyd, hvilken skulle utmynna uti hvarken me~ eller 
mindre än att gifva Marconi ett slags monopol för gmsttele
o-rafering för hela jorden, h vilket ansågs så mycket mera olämp
ligt som telegraferingen ju hufvuclsakligen skulle försigå öfver 
bafvcn, således på en fullkomligt internationell trafikled. 'rysk-
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land har därför vänclt sig till en början till England, Frank
rike, Ryssland, Itali en, Österrike-Ungern och Förenta statema 
och föreslagit, att delegerade skulle sammanträda för att öfver
enskomma om denna viktiga fråga och söka åstadkomma 
ett progam, som sedermera skulle föreläggas en internationell 
kouferens. Denna skulle då bestämma villkoren för uppföran
de af stationor för gnisttolegrafering. De tillfrågade staterna 
lära mycket välvilligt hafva upptagit det tyska förslaget, och 
man tror, att delegerade snart nog skola komma att utses. 
Det är emellertid mening, att äfven andra länder, särskilc1t 
kustlänclei.·na, skola kunna sända ropresentanter för aH deltaga 
i de internationella öfveronskommelserna, så snart man kom
mit något i gång med programmet för undorhamllingarne. 

Telefonering utan tråd. 

Bells fotofon grundade sig som bekant därpå, att solen i en 
viss form är känsligt för ljusstrålar, så att dess motstånd min
skas, när det allt starkare belyses. Går därför en ström från 
en strömkälla genom ett lager af selen och genom en telefon, 
så kan man i denua senare höra hvarje förändring af belys
ningen på selenet. I elen form fotofonen konstruerades af Boll 
och med hvilken han skall hafva lyckats telefonera utan lod
ningstråd på ända till 200 meters afståncl blef don emellertid 
snart nog nästan bortglömd och betraktades länge snarare som 
en egendomlighet. Men sedan de bekanta försöken gjorts med 
den »talande och sjungande ljusbågen», har fo tofonen åter bör
jat komma till heders. Ljudet i ljusbågen erhålles genom snlft 
förändringar i strömstyrkan, hvarvid motsvarande förändringar 
i elen närmast omgifvande luftens temperatur uppstå, hvilka 
hafva motsvarande utvidgning och sammandragning af luften 
till följd så att svängningar uppstå, som uppfattas siisom lj u<l. 
De små förändringarna i strömstyrkan erht\llas genom en på 
lämpligt sätt tillkopplad mikrofon, i hvilkcn talas, sjunges, 
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spelas o. s. v. Men dessa förändringar i strömstyrkan måste 

också åtföljas af motsvarande förändringar i ljusstyrkan, och 

om den talande båglampans ljus med tillhjälp af OLl parabo

lisk spegel utsändes i ett paraHelt strålkn1ppe, så kan det upp

fångas af en annan parabolisk spegel, i hvars axel vid bränn

punkten en cylindrisk selencell befinner sig, inkopplad i en 

ledning med strömkälla och telefon; den trådlösa telefonförbin

delsen är färdig. Systemet är visserligen icke nytt för det 

gångna året, men ganska betydelso[nlla försök därmed hafva 

under sistliClne 8ommar utförts på Wannsee och Havel af 

Ruhmor. Dessa försök har han boskrifvit i en uppsats .i 

E lektrotecbniscbe Zoitschrift 1902, sid. 859, där också on stor 

del detaljer öfver villkoren för att försöken skola lyckas på 

bästa sätt äro beskrifna, men på hvilka vi här icke kunna 

närmare ingå, utan måste hänvisa de för saken intresserade 

till nämnda artikel och blott nämna, att försöken lyckades väl 

på äuda till 7 kilometers afstånd, det största, som i trakten 

omkring Berlin kunde uppsökas. De utfördes ock3å under 

mycket olika förhållanden , i mörker och vid dagsljus, äfven

som vid svagt solsken, i klar luft och i dimrna, till och med 

i ösrägn; jämte Ruhmer sysselsätter sig också professor Simon 

i Göttingen med liknande försök, hvilka särski ldt för sjömili

tära ändamål kunna blifva af stor betydelse. 
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Flottan under sistförflutna året. 

II 

Flottans militära personal. 

O f(iccmrc: 

Officerarnos antal vid Kungl. flottan har uneler året don 

l Oktober HlOl-;)() September 1002 blifvit ökaett mod: 

från sjökrigsskolan utgångne 

och minskats med : 
genom afskcd. 

dödsfall . 

(j 

5 
3 

öfverAyttning ti Il kustartilleriet . . . . . . . . . .. . ... .. . . . G 

samt utgjorClo den 30 September 1002. 1H3 

Knng/. flottnns permanenta, och Kungl. },Iaj:ts flottets nya 

reservstater hafva under samma tid ej undergått någon för

ändring och utgjorde antalet officerare vid båda sta torna don 

30 September 1D02: 
Kommendörer 2 

Kommendörkaptenor af l:a graden 3 
Kaptener ....... . (j 11 

I Kungl. flottans 

30 Septomber 1902: 
reserv villkorligt tjiinstskyldige voro den 

Vicoam iralor 
Konteramiraler . .. . . ... 
Kommendörer 

Kommendörkaptenor af l:a graden .......................... . 

D :o >> 2:a d:o ..... ..................... . 

ICaptener ....... ... .................. .. ........ .. ..... ... ....... .... .. .... .. 

Löjtnanter .......................... ........................... ... ... .. .. .. 

U nderlöjtnanter .......................................................... . 

2 
2 
5 
8 
l 

17 
36 
% 1G7 
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Vid Kungl. lcustartilleriet utgjorde antalet officerare don 

30 September Hl02: 
(}eneralmajor ... ... ... ........ .. ......... . ...... ... .. .... .. .. .... ........ . l 
Öfverstar ... ..... ....... ................................................... .. . 2 

Ö fverstlöjtnanter ............... ...... .. ......... .... ...... ..... .... .. .. . 2 

J\Iajorer ....................................................................... . 3 

I{aptener ........................................... .. ................... .. . 23 

Löjtnanter .. .... ... .... ....... ... ... ... ... ....... .... . .. . ... ... .. . .. . .... . 2G 
Underlöjtnanter ......................... ...... ... ........ ... .. ... .. ... . l G 73 

Underofficerare: 

Underofficerarncs vid Kungl. flottan antal har under året 

don l Oktober J 901--30 September J 902 ölwts med: 
d 50 till underofficerare af 2:a graden befordra e ............ .. .. . 

samt minskats med: 
gcnotn afsked.... ... ... .. ... .. .. . .. ......... ... . ... .. ....... .............. 10 

dödsfall ...... ... ...... ...... .. ..... ..... .... ............... .. ... ... 5 

öfverftyttning till Kungl. kustartilleriet ......... __ 8 23 

Mod undantag af de å K ung l. flottans reservstater öfver

flyttade upptog underofficerspersonalen den 30 September 1902 

följande antal underofficerare: 

på Carlskr'ona station: 

li'la(ro-unclorofiicerare ... ... ... .. ... ... .. . . . ... ... ... .. . .. ... ... ... .. . 7-1 
b b 

Underofficerare af 2:a graden... ....... .. ... ..... ... .. . ...... ... 1-10 21-1 

p ä Stoclcholms station : 

Flaggunderofficerare .......... .... ....... .. ... .... ........... .. .... . .. -15 

U nderofficemre af 2:a graden ... .. ......... .. ........ ..... ...... ~ 13G 

Till flaggunclero[ficorare ba[ya befordrats under ofvan

nämncla tid 33 unelerofficerare af 2:a graden. 
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JIIänadslöncwestaten : 

Fla.ggundcrorilccrare ..... . ... ... ... ...... ...... ... ..... . ...... ... .... .. 17 

Underoffi cerare af 2:a graden............. .. .. . ... ............... 5 22 

Kungl. flottans 1'eserv räknalle den 30 Soptom bor 1902 : 

Underofficerare......... ........ ..... ..... .. ...... ....... ..... .... .... ......... .... . 74 

däraf 2 tillhörande Kungl. Maj:ts flo ttas nya reservstat. 

Kt~nql. kustartillrrict 

om futtad o tlen iW Soptom ber 1002 följam1o antalunderofficerare: 

S lammen: 

Underofficerare af 1:a graden ..... ... .... .... .. ······· · ·· ······ ·· ·· ·· ··· 38 
D:o af 2:a cl:o ······ ·· ······ ······· ······ ·· ·· ······· ··· ··· · 73 

R eserven: 

Underoff1 ceraro af J: a graden .................................. ..... ..... . l 
D:o af 2:a d:o ··· ········· ····· ········· ········· ···· ······ l 

... Vanskap: 

JII atroskompcmicma bestod o dc u 30 September Hl02 af: 

Underofficerskorpraler ... ... ... ... ... ...... ... ... ... ... ... ........ . ... 1G7 

l: a klass sjömi:in ... .. .. . .... ... .. . ... ...... ... ... .. . ... ... ... ... .. .... ... 29-l 
2:a )) )) ..... ....... ............... ..... .... .. ................... 
3:e )) )) ·· ······· ········· ··· ··· ············ ····················· 
Ryn1da ........... ....................... ... ........ .. ... .......... ..... .... .. . 

-±51 
Gl8 

Hl 
Vakanta .. .. .......... ... .... ............ .. ...... ... ..... .............. .. ..... . 113 1692 

Ekonomikompanierna bestodo lien 30 September 1902 af: 

Underofficerskorpraler ... ... ... .. . ... ... ... ... ... ... ... ... ... . .. .. . . .. 3ö 

l:a klass sjömän ................................... . ... ................. . 13-t 
2:a G2 ····· ·································· ···· ············ · 
3:e » 98 )} ..... ..................... ..................... .... ..... . 

Rytnda ............ .. ...... ... ............. ........... . ............ ........ ... . 5 
\ T a kanta .... ........ ... ........ . ........ . ..... . ........... ..................... . 30 3G-t 
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Eldarekompaniet·na utgjordes vid samma tid af : 
Underofficerskorpraler .. .... ___ ... ...... ... ... ___ ...... ........ . ... . .. 
l:a klass sjömän ...... ........................ .... ...... .... .. ... ....... . 
2:a 
3:e 
Rymda 

)) 

Vakanta ...... ..... ... ................. ... .... . ... ... ... ........ . ... ... ........ . 

80 
128 
303 
101 

!) 

32 653 

Handtverkskornpaniernas styrka vid samma tid framgår 
af följande tabell : 

Vapen- Timmer- Torped- Segel-hand t-
smeder. 111än. verkare. sömmare. 

U ll(]erofficerskorpraler 9 
l 

7 - 2 

l:a klass sjömän ···· ·· 14 11 5 3 

2:a )) » ... ... 20 11 l O -

3:e )) > ...... 12 lO 5 -

Hymrla ........ ............. l 1 - -

\ r a kanta ···· ···· · ··· ··· ··· 1 4 - -

Summa l 57 l 44 l 20 l 5 

JJfinörkompaniet utgjordes vid samma tid af: 
UnderoUJ.cerskorpraler .................................... -·- .. .. ... .. 
l:a klass sjömän ........... . ... ......... .. ... ......... . ........... .... .. . 
2:a » 

3:e » 

Ryn1da ............ .............................. ... ......... ..... ... ...... .. .. 
Vakanta ...... ..... ...... ...... .... .. ....... ................................... . 

Bätsmanslcompanierna utgjordes vid samma tid 
l:a klass sjömän .............................. ... ....................... . 
2:a » 

3:e 
Varfsklass 

)) 

Summa. 

18 

33 

41 

27 

2 

5 

l 126 

2 
8 
!) 

16 
2 
3 -!O 

af : 
80 
65 

11!) 

27 291 
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Skeppsgosselcärens styrka den l Oktober 1902: 
på l:a kompaniet ..... ..... .. ...... .... .. .. .. .. ..... .. .. .. ............ . 

2:a 
» 3:e 

Vakant 

Under året hafva afg rltt : 
genom karl skrifnin g .... ... ... ..... ...... ... .. ... ... . ... .. ... ... .... .. . 

» dödsfall _ .. .. __ . __ . ____ .. . .. _ ... .. _ ... ..... .... ___ ...... .. _ .. _ ... _ .. 
afsked på målsmans begäran .. .... ....... .. ......... .. . 

>> grund af visad oförmåga i skolan 
>> dåligt uppförande __ _ .... .. 
>> kassation 

Afförda ur rullorna såsont rymmare 

Nyantagne ..... ... .... ... ..... ..... .... ... ... .. . ... .. ........ .. ........ ... . 
Ater in satta i nummer på kompanierna ......... .... .. .. . 

133 
133 
133 

l 

8(-) 
l 

4'3 
2 

22 
2 
\) 

117 
6 

Af de lmrlskrifno hafva anställts på kompaniema : 
vid Carlskrona station ........ .. .. ... ........ .. ...................... 43 

--!00 

170 

123 

>> Stockholms .... .. _ .. _.... ... .. .... .. .. .. .......... .. .... .. . 43 86 

Vid K u ngl. h~stcwtilleriet bestod manskapsstyrkan den 30 
September 1902 af: 

l Carlskrona Vaxholms l 

l 
kustartilleri- kustar tille ri· Summa. 
regemente. r egemente. 

U nclero Efi cers korpraler ... 44 24 GS 

1:a klass kustartill eris ter .. 46 6G 112 

2:a » )) 182 G9 251 

3:c )) » 207 2G4 471 

Summa l 479 l 1! 23 l 902 
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III. 

Flottans öfningar och undervisningsverk 

a) Bjöexpcditioner. 

Under det med den 30 Septomber 1902 tilländalupna under
visnings- och öfningsår hafva följande fart.yg varit an vända: 

korvetten Freja uneler omkring 4 månader för öfvande 
af sjökrigsskolans kaeletter af l:a, 2:a, 3:e, 5:o och 6:e klas
soma samt rekryter, tillhörande mntrosafdolnino-en · 

b ' 

kauonbåten Rota och en torpaLlbåt under omkring 3 vec-
kor för öfvrmtie a f förutnämnda kaelettor · 

' korvetton Su_q(t unrler omkring -! månader för öfvancle af 
rekryter, tillbörande matrosafdolningen, samt för pröfning af 
extra kadetter; 

öfningsskeppen Nctjaclen och Jat-ramas samt öfningsbrig
garna Gladan och Palken under omkring 31;2 månader för öf
vancle af skeppsgossar. 

Vid skjutskoleafdelningen, förlagd i Carl sJuona skärgård, 
hafva under en tid af 2 månader öfningar pågått ombord å 
logementsfartyget Stockholm och två kanonbåtar. 

För torpedskolans öfningar har i CarlsJuona skärgård un
der en tid af omkring 11/2 månad varit sammandragen en af
delning, bestående at logementsfartyget Y anadis och on 1 :a 
klass kanonbåt samt tro l:a och två 2:a klass torpedbåtar. 

l~ör öfningar ombord med Leväringsmän ha[va, varit 
rustade: 

vid Carlskrona station: 
tre l:~ klass pansarbåtar och två torpedkryssare ( Carls

krona bevih·tngseslwcler) under omkrin u G veckor· b ) 
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vid Stockholms station: 
en 2:a och fyra 3:e klass pansarbåtar samt en l:a klass 

kanonbåt (Stoclcholrns bcviiringscslcader) under samma tid. 
För stammens och beväringens samfällda öfningnr hafva 

varit sammaudragna: 

en eskader (kusteskaclern), bestående af tro 1 :a klass pan
sarbåtar, två ~?rpedkryssare samt fyra l:a klnss torpedbåtar 
för öfningar i Ostersjöu, Bottniska viken och Stockhol m s skär
gård uneler omkring 6 veckor; 

en eskader (stocklwlrnseskadcrn), bestående a.f on 2:a samt 
fyra 3:e klass pansarbåtar, fyra 2:a ldass torpedbåtar samt ett 
handminefartyg för öfningar i Stockholms skärgård under en 
tid af omkring 6 veckor. 

Under såväl Carlskrona boväringseskader som kusteska
dern hafva sjökrigsskolans kadetter af 4:o klassen öfvats om
bord å en nämnda eskader tillhörande l:a klass pansarbåt. 

Kanonbåten Alfhild har under en tid af -F / 2 måna<ler 
användts för rekognosering i landets östra skårgårdar. 

För fiskeribevakning å rikets kuster bar kanonbåten Skäg
gald varit på expedition. 

Chefsfartyget Drott har under omkring -± månader varit 
på expedition kring rikets kuster. 

Verkstadsfartyget Ran har för inskjutning af torpeder 
varit på expedition under omkring 3 veckor. 

Kanonbåten Rota har för transport af diverse materiel 
till Fårösund m. m. varit på expedition 2:ne gåuger uni.ler 
sammanlagdt 13/4 månacl. 

Med 1 :a klass pansarbåtarna Götet och Äran h af va prof
turer yorkställts under respektive 11 och 18 dagar samt med 
jagaren JJfocle under omkring l månad . 

Korvetten Freja och kanonbåten Svensks~tncl hafva nJ
slutat under år 190 l började vinterexpeditioner efter att b af va 
varit rustade Freja 6 månader och Svensksund 5 månader. 

För närvarande är korvetten Freja på expedition till af
lägsna farvatten och kanonbåten Svensksund å rikets västkust 
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för bispringande af nödställda fartyg och fiskebåtar samt för 

uppehållande af ordningen på fiskeplatser . 
Antalet beväringsmän, som inställt sig till vapenöfning 

vid Hottan, utgjorde H)02: 

Vid Vi el Tillsflmmans 
Carl s krona Rtoekholms vid bål la 

station. station. stfttionerna. 

Till fiistningstjilns t inskrifna (:22 
dftgars reputitionsöfning för 
1901 års klass, ~0 111 vapenöfvats 
vi el Vaxholms artillerikår) ...... - 367 3G7 

Till annan särskild tjänst än fils t· 
ni ngstjänst eller siir:;kilcl be-
fattning inskrifna (första tjilnst-

l l 
göring eller tjänstgöring i en 
följd) .... .. ....... ..... ..... .... .. .... 491 327 818 

Summa bcvä rings m ii n l 491 l 694 l 1185 

A f ofvan::;tående antal öfvades: 
om bord å fartyg, tillhörande kusteskallorn ... ... .. ... ... ... ... .. 387 

» » » stockholmseskadern ... .. . ... ... 179 
» » ö[riga fartyg ... ... .. . ... ... ... ... ... ... . ... ... ... .. . ... ... ... ... -±2 

å sjöfästningarna ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...... ... ... ... .. ... ... ... .. 367 
i land å il ottans stationer ... ... ... .. ... .. ..... ... ... ... .. .. . ... ... .. ... 17-± 

Summa vapenö[vade 11-±9 

J\ E tillstädeskomna afgingo: 
antal enligt § 108 inskrifningsförordningen bomförlo[vade 18 

au tal af annan anledning bomförlofvade ... .. . ... .. ... ... ... ... ... 18 

Summa vapenöfvade och l1emförlofvade 1185 

b) Skolor i land. 

I sjökrigshögskolan , där 1:a arbetsåret i allmänna kursen 

pågår sodan den l:a sistlidna Oktober, utgör antalet elever 19, 

däraf 4 från kustartilleriet. 
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Vid början af läsåret 1901-1902 utgjorde antalet kadet
ter vid sjökrigsskolan 88, af bvilka tmder hösten 1902 efter 

aftagd officersexamen 9 utnämn(los till underlöjtnanter vid 

Kungl. flottan , oeb utgör antalet elever nu 128, däraf 8 å 
kustartilleri! i ni en. 

Vid oxercisskolan i Carlskrona huJva 837 man (däraf 
befäls- och reservbefälsklasserna 26) och vid exercisskolan 
Stockbolm 52G man erhållit undervisning. 

Vid signalskolan , förlagd i Carlskrona, hafva under året 
223 man erhållit undervisning. 

I underbefälsskolan i Carlskrona har uneler visning med
delats 17 reservofficersaspiranter och 206 man och vid Stock
holms stations underbefälss kola bafva undervisats 35 man. 

Vid minskolan i CarlsJuona hafva l reservofficer, 3 re
servofficersaspiranter och -±8 man samt vid minskolan i Stock

holm 2 officerare från kustartilleriet samt 45 man åtuj utit un
dervisning . 

c) Kustartilleriets öfningcor och undervisningsverk. 

För kustartilleriet i sin helhet har en skjutskola varit an
ordnad under en tid af 48 dugar med förläggning under förra 

delen i Vaxholms och Oskar Fredriksborgs fästning och under 
senare del en i Carlskrona fästning. 

Vid hvardera regementet har anordnats officers- och un
derofficersöfningar uneler omkring 75 dagar, förb eredande mi

neringsöfningar under 76 dagar, min eringsöfningar å minposi

tion under 75 dagar samt regementsöfningar under 40 dagar. 

Vid Vaxholms kustartilleriregemente hafva beväringsöf
ningar ägt rum under 22 dagar. 

Antalet beväringsmän, som inställt sig till denna vapen
öfning, utgjorde 367 man, lwaraf 3G5 till vapentjänst och 2 

till särskild befattning inskrifna. 

Af tillstädeskomna bornförlofvacles på grund af föreskrif
terna i inskrifningsförordningon § 107 l man och § 108 2 
man. 
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Carlskrona kustartilleriregemente bar tillsammans med 
Carlsiaona grenadJärregemente tvenne gängor deltagit i öfnin
gar i Carlskrona fästnings försvar och bevakning, hvarvid flot
tan den ena gången äfven deltog. 

Under år 1902 hafva antagits 5 officersaspiranter, hvaraf 
4 sedormera antagits till officersvolontärer. Vid Carlskroua 
kustartilleriregementes minoringsöfniugar bar en reservofficer 
fullgjort repetitionsöfning och hafva 2 reservofficersaspiranter 
utbildats. 

U nder det mod den sista September 1902 tilländalupna 
undervisnings- och öfningsår undervisades vid kustartilleriets 
skolor: 

vid Vaxholrus kustartilleriregemente: i rekrytskolan 234 
man, i förberedande korpralskolan 18 man och i underbefäls
skolans allmänna klass 23 man; samt 

vid Carlskrona kustartilleriregemente: i rekrytskolan 17 4 
man, i förberedande korpralskolan 41 man och i underofficers
skolans allmänna klass 18 man. 

J 
l 
l 

i 
l. 
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IV. 

Utveckling och underhåll af flottans 
materiel. 

a) Fartygsmateriel. 

. Under år 1002 hafva nedanämnde, genom Marinförvalt-
mngen kontrahorade arbeten blifvit levorerade: 

pansarbåten Aran, af Lindl10lmens verkstads nkticbolag 
och Motala verkstads nya aktiebobg; 

pansnrbåten V asa, af Bergsunds mekaniska verkstaels-
aktie bol ag; 

jagaren Mode, af firman Yarrow & C:o L :d i London. 
ett ballongfartyg, af Lindbolmens verkstads aktiebolag; 
en drakballong med apparater för dess fyllande och hand-

terande, af ballongfabrikm A. Hiedinger i Augsburg; 
dynamomaskiner med fotogenmotorer till ballon o-fartvcret 

f J. v b Jh ) 
a · . . Svenssons automobilfabrik · 

elektrisk materiel till ballon~fartyget1 af Boye & Thore
sens elektriska aktiebolag; 

Minkabelbåtarne G. E. N:r l och G. E. N:r 2, af Motala 
verkstaels nya aktiebolag; 

M 
en luftkompressionspump till jagaren Mode, af Berliner-

acbineu bau-Actien Gesellsehaft · , 
pansar till torn för pansarbåten Svea, af Cbarles ·c amrnell 

& C:o, L:d, Sheffield . 

Genom Marinförvaltningens försorg hafva kontrakt afslu
tats om leverans för flottans behof af följande ej levererade 
arbeten: 

torpedbåtarna N:r 83 och 85, med Motala verkstads nya 
aktiebola o-· 

b1 
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torpedbåtarna Orion och Sirius, med Borgsunds melmni
ska verkstads aktiebolag; 

torpedbåten Kapella, med Lindholmens verkstads aktie
bolag; 

pansarkryssaren Fylgia, med Bergsunds mekaniska verk
stads aktiebolag; 

ändring af pansarbåten Tirfing, med d:o. 
De viktigare eller mera omfattande arbeten, som under 

år 1902 utförts vid flottans stationer utöfver de arbeten, som 
äro att hänföra till materielens reparation, underhåll och klar
göring för expedition, äro följande: 

ca;lskrona station: 

Nybyggnaden af torpedbåtarna Virgo och Mim samt sex 
ångslupar för pansarbåtarna Aran, V asa och Tapperheten har 
afslutats. 

Andring af pansarbåten Thule för dess försättande i fullt 
tidsenligt skick pågår. 

Andring af pansarbåten Thordön pågår och 4 nya ång
pannor för fartyget hafva tillverkats. 

stockhalms station. 

Pansarbåten Folkes ändring har pågått. 
Kompletteringsarbeten å pansarbåten Dristigheten hafva 

utförts. 
Torpedbåten N:r 61 och stångtorpedbåten N:r 151 äro 

under ändring till bevakningsbåtar. 
'l'orpedbåtarnes N: ris 79 och 81 byggnad har pågått och 

det närmaste afslutats. 
Nybyggnaden af en ångslup för minfartyget Gunbild har 

afslutats. 
E n mintransportpråm har ändrats till handkranpråm. 
Hand-, botten- och flytminor hafva tillverkats samt 13 

stycken roddbåtar ny byggts för fasta mi n försvaret. 

l 
j 

! 
,l 
·~ 

- 21~) - -

b) art'illcrimatcriel. 

För Kungl. flottans och ku~tartilloriets räkning bar uneler 
år 1902 från diverse till verkare inom landet emottagits: 

artilleribestyckningen till 3 st,yckon 1 :a klass pansarbåtar 
samt till åtskilliga torpedbåtar; därjämte on del kanoner för 
kustbefästningarna; 

ammunitionseffekter till fyllande af . erforderliga förråd för 
fartygen och kustbeftisLningarna. 

Skjutningar ntföl'da vid CarlsJu-ona skjutbana 
umler år 1902. 

Skjutningar. Månad. l Datum. 

----~------~----------------------------
Januari 3 

15. 18 
2± 

27 
30 

Februari l 

l 

4 
G 

10, 14 

15 

18 

Hl 
20 

Tidskrift i Sjöväsendet. 

Profskjutning af 57 mm. patronhylsor :\l/8!1. 
a[ 21 cm . halfpansargnwator ~~/~Jf;. 
för utrönande af lämplig tändlruld 
ning för .K Ks (12). 
af 2 st. Wall-lavettage :\l /83 - !18. 

Skjutfö r8ök mot luftfylldt torpedlnftkärl. 
Prof:okjutning fiir utrönaJl(\e af lärnplig täml]a,ld

ning för ~ K s (12). 
af ~J\:s (12) och NK, (L!) tillhö· 

ramlo Stockholms :otntion. l 
af NK1 (21). 
af 57 mm. stålgr. .IH/88 frtm Wir~ bo. 
af 38 mm . projektiler lacldaclc med 
dyuamit. 
af il st. 57 mm. ss. k. '\ l/F efter 
reparation af l;rntkammaron. 
af N K1 (ö 7, 47, 38) tillhörande• 
Stockholms station. 
af 57 mm. patronh ylsor l'll / 8~!. 

Skotiställning af JOO st. kammarkarbiner l\l /94. 
l'l"Ofskjut.ning a[ NK1 (57, 47, 38) för bestfh1-

mrrnde af lrrdllning fö r 53 leve
ransen. 

15 



i\J tm fl< 1. 
l 

Drrtum. 

:\lrrrs 5-G 
7 

8, 13 

14 
17 

18 
24 

2U, 21.) 

J\ pr il l 
5 

10 

li::i 
17 

18 
25 
28 

Maj ;J 
9 

" 

fl, 12 
12 
14 

20 
22 
28 
28 

Juni 7 

7 
!) 

l 

20 
20, 2H, 30 

l 
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Skjntningar. 

Profskjutning uf XK1 (51, 47, 38). 
af :11\:o (12). 
för bestämmande a( lrrddning för 
J:rr leyemnson 1\l\:r, (12). 

af 57 mm. prrtronhyl sor l\1/HD. 
af NK, (!17) oeh KK1 (25) samtful
kornigt Eng. krut för 2i:i mm. 
kulRprulor. 
af 18G7 års goyän.;ammnnition. 
af 57 111m . prrtronhybor ~I/HD. 

rrE 5 st. 47 mm. ss. krrnoner M/05 
eft,•r rc;mratiou af kammaren. 

,\nskjutning uf Ii st. 37 mm. s~. kanoner :\l jD811. 
l'rof~kjutning rrf 57 mm. patronb~·bor 11/80. 

fiir bestänmmnde af lrrddningRvik
ton för 5:e leveransen 1\Kr, (12). 
rrf 8 cm. kanonkrut l\f jDG. 

.Frrstskjutning af ny mottryclu;ring i 15 cm. lm
non ~I/83 å kanonhåLen Edtln,. 

Profskjutning af Ö"7 mm. patronhylsor :l\I/80. 
a[ basperkussionsrör .i\J j8D. 
af 57 mm. stålgranater ~rtl9. 
af 57 mm. patronh,dsor l\1 j8D. 

Fast;.;kjntning a( ny mottrp:ksring i 12 cm. k. 
l\1 /81 il korvetten Freja. 

Anskjutning af 8 st. 37 mm. ss. kanon er :\[/98 R 
Profskjntning a[ NK, (37). 
Fastskjutning af nyn, mottrycksringar i 12 rm. 

kanoner å korvetten t:lagrr. 
Profskjutning af NI..::., (24). 
Skjntförsök mc<l röksvagt krnt från "\ker. 
Prof:;kjntning a f 57 mm. patronhylsor l\[ f;H. 
Omprof,.,kjutning af d:o d:o d:o. 
Profskjutning af 2 st. 12 ss. k. -;\l fD± med lavet· 

tnge å pansarbåten Oden. 
af NK• (25). 
af baRperkussionsrör l\l j ~l4. 

af 37 mm. patronhylsor 1\1,08. 
af NKr (12) från Stoc;kholms sta
tion. 

;\[ånad. l Drttum. 

Juni 28, 30 
Juli l 

3 
11 
11 
11 
11 

14 
14 

26 

A ngn,.,ti 4, 
4 

13 
19 
19 
l D 
2± 

25, 26 
2G 
27 

Sept. 8 
11 
11 

15 

15 
15 
18 

18 - 30 
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f'kjntningar. 

Profskjutning af ba~perkm;sionsrör .i\I j (>4, . 
af 57 n11n. patronhylsor M/89 . 
a[ danskt röksvagt kmt. 
af basperlmssionsrör M.'80. 
af ±7 nnn. patronbylsor .i\Tj:J5. 
af 31 111111. patrouhyl::;or l\l /08. 
af 1 st. 47 mm. ss. k. ::\IfD5 dtcr 
rep rr ration af kan1mareu . 

' Sökan<lc af' laddnin g för hlifyande skjutning mot 
en 12.) mm. ~·thHnlud Krnpp-pl:'\t. 

Profskjutning u f ö 7 mm. patronhylsor ::\I ,'l-'9. 
af NK1 (51, 47, 38) för subnd<• al' 

la(ldning till 8:de leveransen. 
SkjntfUrsök mot en 125 mm. ylhil r<lad Kmpp· 

pl~\t. 

Profskjntning nf [)7 mm. patron!Jylsor "\l/89 . 
af :n mm. patronltyl::;ur ::\lfU8. 

Förnyad prof~l<jntning af danskt ruksngt krut 
Profskjutning af 57 mm. stålgranater ::'II/80. 

af 57 lll!ll. patronhylRor M jö9. 

a[ bnsperkussions rö r M/8~1. 

a[ haRperknssiousrör :\1 / ~1-J.. 

~\nskjutning D f 17 st. 31mm. ss. kanun er ::\1 /08 D. 
Prof~kjutuing u[ 31 mm . patronhylsor Ill /!J8 . 

af nya tätski'tlt;lilgen samt nyrr liit· 

skrtlar i 2 st . 2± cm. k. M/G9 å, 
fortet Västra I-Iästholmen. 

Fortsrrtt skjutför~ök mot 125 mu1. Krupp-p l>'tt. 
Profskjutning n,f perkus~ionsrör, större, .i\l (D3. 
Fastskjutning af ny mottrycksring i 1 :l c; m. k. 

::\I/81 tillhöruncle ~kjuthanrrn. 
Profskjntning rrf 21 cn1. kanon med [aycl t8gc il 

pansnrbi\ten ~\ran. 
af 15 cm. ss. kanon med <l:o å d:o. 
af 57 mm. ss. k. med d:o å d:o. 

Fastskjutning af 11y mottrycksring i 12 cm . k. 
l\I/81 N:o 8li å korvetlen Freja. 

Jitmfurolseskjutningar mot pitttar afscddrr fiir 
langnings- oclt rorlcdningstrnmmur 
m. m. 



lHånad. J Datum. 

Sept. 20 

Okt. 

Nov. 

Dec. 

20 
23 

27 
(:) 

7 
11 

13- 31 

23 
23 
26 

27 
27 
11 
11 
11 

12 - 14 

19 
19 
l~ 

20 
24 
2ii 
21) 
2~ 

1- 12 
11 

12 
12 
1G 
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Skjutn ingar. 

Profskjutning för bestämmand e af latl<lningsyild 
till 54:dc ]cyenmscn ~Kt (57, 47, 
:38). 
af G7 mn1. patronl1yl .,or M/80 . 
för lJ L'SLllmmanrl e al' laddningsvikt 
till 5:e, 9:e och 10:e leveranserua 
NK , (21). 
af 57 mm. p:ttron hyl;;or l\1, 89. 
af 57 mm, stålgntnatc r .i'll /öD. 
af NK5 (12). 
af :37 mm. stålgranater i\f/08. 

J ämförelseskjutniu gar mot pansardäcksplåtar a[ 
olika sin g. 

An8kjntning af 10 st. 57 mm. ss . kanoner i\ f j8H B. 
P rof~kjutning af haspcrk u ssion~ riJr M /8~). 

för !Jc~Ulmmamlc a[ laddni ngsvikt 
till l:a leveranse n (j cm. kan on · 
krut. 
af 57 mm. stålgranater l\1 /89 . 
af 47 mm. stttlgranatcr .i'l l /95 . 

Profskj ntning af NI\: ., (21 ). 
' af 57 1!1111 . tackjämsgranater ~1 / :!5. 1 

af 57 mm. patronJ,yl,;or i\I. 89. 
Jämförelseskjutningar mot pansarchicksplåta r af 

olika slag. 
Profskjutning af 57 mm. tackjämsgranater .i\I /95. 

af 57 mm . patronhyl so r i\l/89. 
af 12:tc leveransen N !Zt (57, 4 7, 
38). 
af basperku ssions rör .i\f j!J-L 
ttf (i :e lc1·cranscn N Ko (12). 
af 3:c leveransen NKt (3 7). 

Omprol'skjutning af 47 mm. stålgmnat.er .i\If:J5. 
l' rof~ kjLltning af basperkn ~sio n srör :\f j!JJ. 

af IJa~pcrkn~;sions r iJ r _\l / ~!4. 

ttf 2 1 cm. k. med lavettage å pan· 
sarh[Llen \ ' asa. 
af 15 cm. ss. k. med d:o å d:o. 
af 57 mm . ss. k. med d:o t1 d:o. 
af 57 mm. patronhylsor i\1 /89. 

.i\f:'macl. l Dalu m. 

---;;:-

1 
20 

2:J 
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Rkjutnin g:u. 

Profskjutning af 57 mm. elektroshi lgrn na ter [r{m 
Gysingc. 
af 8:e oGh ll:c l eyc ran ~;erna NK., 
(21 ). 

fl O af (i:e leveran sen NKr, (12). 
2
"/ " -""/ '" Jämfdre l~c,.;kjn tnin gttr mot pan~;rmhic ksplåtar a[ 

olika ::; lng . 

För f<lstn minförsvare t Il ar blil'vit anskaf{adt diverse min
materiel , sk i.i rgånlsteluf'on· , ha nd m i n e- ocb tillfällig sprängniugs
matericl , elek triska kabhr, bomullskrut, i1wentaricr för minsta
tioner samt 5 i\ngRl llpnr l'ijr minposiLioner, hvmjilmlo en del 
änc1ringsmbeten företag its mecl i förråd varamle iilche minor. 

'helare h n.fva anskaif<tts en rlel tor peder m eLl tillbeh ör, 
torpedtuber Iör pa.nsarbi\.tnrna Vasa och Aran samt torpedbå
tame Virgo och Mira. samt mater iel för 8 full ständ iga statio
ner för gllisltokgraferiug. 

b) Hus- och byggnadsarbeten. 

Cal'lskl'ona station: 

U' ör nya <lockan h u[ va portar bli f vit uppsatta , p u m p grop 
sprängd och mnrac1 ouh pumpar däri in satta. 

Byggnmlot af Oll mouili scrin gs knj hnr påbörja ts. 
Korvetten Norrköping har ~indrnts ti ll lmsernfarhg för 

skeppsgossar samt loge men tsfartygon RLockllolm och Vanaelis 
apterats för viirupliktigos inkvartering vintertid . 

S toclclwlms stati~n: 

Elektrisk belysning har anordnats i verkstäderna å Galer
varfvet. 



v. 

Kustartilleriets organisation. 

Kustartilleriet, lwars organisation tog sin början den 1 
Januari 1002, utgöres vid 1903 års början af: 
Vaxholms kustart.-regemonte bestående af: 6 artillerikompanior, 

l minörkompani och 
l yrkeskompani samt 

Carlskronakustart.-regomente, beståem1e a.f: 5 artillerikompanier, 
1 minörkompanisamt 
1 yrkeskompani. 

Summa 1-± kompanier. 

Älfsborgs kustartillcridetachement, tillhörande Carlskrona 
kustartilleriregemente och afsodt till bemanning å kustbefäst
ningarna vid Göteborg, bar börjat uppsättas och förlao'ts å 

.. o 

Nya varfvet och Alfsborg. 

VI. 

Sjökarteverket. 

Uw1or år Hl02 haha sjömätningsarbeten bl ifvit utfönla: 
vid Gi:ifleborgs li:ins kust och skärgård, där desamma dels 

från sistlidna års slntpunlder Yid Stcnsnddo, norr om II orns
landot, fortsatts nonlvart hän till Strömskaton (Ströms bruk) 
och holmarna utau[ör denna udde, dels ägt rum till sjöss, till
sammans omfattande en areal af 0,65 kvadratnymil i ska.lan 
l: 20,000 och 2,;;3 kYadratnymil i skalan l: 50,000; 

vid Västerbottens läns kust och skärgård, dtir desamma 
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dels från sistlidet års slutpunkter å IWnnskär och Buskö fort
satts sydyart hän. till udd en Tomsvmton, dels ägt rnm till 
sjöss, tillsammans omfattande en areal af O,"il kvndratnymil i 
skalan l: 20,000 och 0,81 kvadratn y mil i skalan l : 50,000; 

samt 
vi(] Västorbottens li1l1S kust och skiirgånl i norra l\: var

ken , där (losamma med början 3 minlltcr norr om Hol möarnc 
fortgått sychnxt hän till Yätörcn, J Hillören rn. fl. bolmar i Säf
varfJiirc1cn snmt å Bårlagrumlen vi (l Holm öu, oml'attam1o en 
areal af o,~:) b·m1ratnymil i skalan l : 20,000. 

I sam manhang med dessa mätningar hafva 2:a grac1ons 
triangelmätningar ägt rum å kusten Olllkring 8tocka och Jät
tendal samt särdeles ornfatt:mJe dylika vid Norra Kvarken. 

Nettobehftllningon af försålda kartor utgjorde Hl,tlOU kro

nor 50 öre. 

VII. 

Lotsverk et. 

Följnntte föriLiHlringar och nyanskaffningar lmfva utförts 

under år l !)02: 
Ett nytt ång[yr,;kopp, afsedt för östra Finngrumlct, är 

under byggnad. 
En acetylengasboj iir anskaffad och u tiagel vill 'l rädgån1s

grundct i Kalmar sund . 
Td\, st. nya klockbojar äro anskaffade, hvaraf elen ena 

utlagts Yid gnmc.lot Klotet på sötlra kusten af Blekinge och 
elen am1ra afseeld att förlUggas vid Söclergryndan ntnuför Sand

hamn. 
51 st. mindre bojar äro anskaffac1o och utlagda uti de 

nyuppränsado inomsk:ärslederna å Bohuslänska kusten . 
25 st. nya mindre prickar hafva tillkommit, um1er det 

att 30 st. indragits. 
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Kliidosholmens och Hättans lotsplatser hafm in<lragits 
och därvarande personal förllyttats till l\larstmnds lotsplats . 

lWsö ti llfällign. lotsplats har indragits. 
'l'rc för sjöfarten hinderliga fartygsvrak hafva blifvit un

rlanröj(b. 

Följalllie arbeten vid fyrplatser äro utförda år 1902: 

I sammanhang mod nppför::tn<le af en ny fyr på Limön 
och ~indring af Dönans fyr, bvilka arbeten utförts af Gäflc stall, 

har Eggegrunds fyr begriinsats o0h försetts med luxljus samt 
Edsköklubbs fyr fiyttats till Akrätl<larhällan. 

På skäret 'l'järfven utanför Söderarrn är stommen till on 
ny inseglingsfyr uppförd. 

För belysning af södra farleden till Oskarshamn är Grim
skallens fyr flyttad till fastlandet och en ny fyr utan sttin<lig 
bevakning därstädes uppförd. 

Vid Grönskärs fyr äro anordningar vidtagna för det fasta 
f.yrljusots ändring till intermittent sken samt för fyrskenets 
begränsning i farleden väster om Almagrundets fyrskepp. Ticl

punkton för ändringens genomförande är beroende på nndor
sökningar, som skola utföras instundande vår. 

I-Iusums och Vikstens fyrar samt Landsorts nedre fyr 
lwfva erhållit förändrade begränsningar. Grönskiirs, Goclnatts 
och Sandhammarens fyrar hafva försetts med luxljus. 

Fyrbelysningen i leden Fcmörolmfvud-Arkö är indragen 
och i stället för fyrhusen på Alen och Logen äro dagmärkon 
därstädos uppsatta. 

Vid Draghällan är on mistklocka 11ppsatt och vid Lands
mt är miErtknnoncn ersatt med on knallsignalapparat 

YIII. 

N a viga tionsskolorna. 

Vid rikets navigationsskolor hafva uneler läsåret J 801-

HJ02 varit inskrifna: i navigationsafdolningen 459 elever, af 

-- 227 -

hvilka 22G utexaminerats såsom styrmän och 13() såsom sjö
kaptener, samt i maskinistafclolningeu :23;) olO\·cr, af h\'ilka 121 

aflagt maskinistexamon och S5 öf\·crmaskinistexamen. .\nta

let af dem, som, utan att såsom cleYer hafva tillhört skolorna, 
åtnjutit undervisning därstädes, bar utgjort 9-!, a[ II\'ilka 12 

af'lagt styrmans·, G sjökaptens-, 1G maskinist- och ;~ öl'vcrma

skinistoxamon. Dessutom bafva -±ö elever och ö7 pri\'atistor 
a fiagt go1lkäml examon i ångmaskinlära. 

IX. 

Nautisk-Meteorologiska byrån. 

Antalot af de nmler byråns tillsyn lydande sär;;kilda ub

servationsstationor utgöres för närvurande af 20 t~tationor för 
fnllstäudigare meteorologiska obscnationcr, 24 stationor fiir en

dast nodcrbördsmätning, l G stationor för hydrograiJska iaktta
gelser, af h vilka stationor 10 äro fyrfartyg, 8 stationor för Yat

tenhöjdmätning medelst registrorande apparater, ö stationer för 

vattcnhUjdmätning medelst obscn-atiouor å peglar samt (i dy
lika stationer inom :.\Jälaron. 

Meteorologiska obsorvationsjoumalor, förcb på fartyg [t 

afUgsnare Ianntton, hafva inlilmnn t s l' rån ett örlogsl'ar1.Yg och 

ett lwnllolsfart.vg. Sednu edonlorl ign utdrag af (lessa journa
ler blifvit verkställda, komma do att afsändas till meteorolo

giska institutet i Utrecht. 
Byråns bok- och kartsamlingar haf"m bli[vit p[t vanligt 

sätt förökade. 
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X. 

B å tsmanshållet. 

l<~tlligt htUJ Kungl. Maj:ts vcderuörandc bcfallningslwJ
yawle iukolllua uppgifter utgjonle sa n1tliga intill don l No
Ycml.JC'r JD02 V<tkanssntbl nummer a[ biitsrnnnshållet 5,:nn; 
och ut.~"jonle elen åtcr::;ti'wnde effektiva styrkan af båtsmön 
samma dng 31:J 1nnn. 

XJ. 

Utfärdade allmänna författningar m. m. berörande 
sjöförsvaret, handel och sjöfart. 

Utl<ler t1.r 1 D02 hafn1 på chefens för Sjöf0rsn\rsdepm"Le
meiltets före(Lrngning följuncle allmänna föt-fattningnr utfärdats, 
t1ämligen: den 21 Februari: kungörelse angåclHlo nntagning 
och nthilLlning af ofilcersaspirantor vicl l;ustartillcrict; den 21 
JJiars: kungörclöe angiicmle allönings- 111. fl. förm<'mer ht per
sonal Yicl lots- och fyrinriittningama uneler tjii.m;tgöring Yid 
flottan ; den 26 Awil: stnclga för sjökrigs::;kolnn; den 30 ltiaj: 
reglemente för sjökrigshögskolan; samnw dag: unc1cnisnings
stndga [ör sjökrigshögskolnn; samma daq: kungörelser an
gi\ellllo signaler fur tillkallande af lots; den 6" Juni: kung0-
relse om ändrad ly(1clsc af §§ ::l och +, § 5 mom . 1 samt § 
li i fömya(le nåcliga kungörelsen tlen H Juni l \100 nngi'lom1c 
antagning af manskap vid flottnus sjömanskår genom koutn1kt; 
samma dag: kungörelse om änclmcl ly(lclse af §§ 2 och 4: i nå
diga kungörel sen <len 5 December 1GU1 angåemlo antagning 
af manskap vic.l kustartilleriet genom kontrakt samt formulär 
2 vie l samma kungörelse; samma dalJ: kungörelse om äncJriug 
i uilagorna A. D. och E. till nådiga kungörelsen den 15 Fe-
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!Jruari HlOl rtngiiendo autagning af extra ktvlotter och dosRas 
utbildning för intrii.c1o i sjökrigsskolan; den 21 Juni. kungö
relse angiion<1o Iörii.nc1rac1 Jy,Jelsc af § 4: i nåcligrt kungörel
sen angående vissa föreskri[tor röranclc [-iskeriförll<'\lbnrlona i 
de till Sverige och Danmark gränsmH1o frtrv-attcn den 10 Xo
vembor 1890; den 27 Juni: kungörelse rtngåcnclo utbildning 
och pcmsiouori ng af rcsen·bo[äl för floltan; den 28 No rember: 
instruktion för marinöherläkaren; samnw dag: knngijrel,.:C' an
gående tillsiittning a[ vis1:1a Likarotjtinstcr vicl flottan och kust
artilleriet; samma clag: förordning angåuncle :mstii.llning och 
pensionering af läkare vid marinläkarekåren i flottan s r eserv; 
samma da.IJ: knng0rel"'e angående än(lriug i ~ 4: i nådiga in
struktiopen den R December 18\lD för c1 om, som ulifva f0rorcl
nade att förrätta goncntlmönstring mecl sjö mans·· och skepps
gossekårerna samt Carlskrona artillerikår; den 31 Decc}}lber: 
kungörelse med vissa [ öreskri f ter angt\en(lc skoppsmiit11 i ng. 

XH. 

Kommitteer m. m. 

I nfscon(1o å kommitteer, som n[ Kungl. 1\Inj:t, på Uire
dragniug aE chefen för RjöförsvnrsrJqw,1·temcntot, blihit till
satta, och liknnmlo boredningtn·, hYilka bli[yit, ph grund at 
Kungl. :Jlaj:ts bemync1igande, af ntimnde cbd inkallculo, ii.r 
följantlo att meddela: 

l: o) Kommission för afgi[yamle af (örslct.q i cissn frågor 
rörande mi 11 riisenclet tillsattes den 24: J nnunri 1~\lG. (Kom mis
sionens lcclmn0tcr åtnjuta ingen rtnnan cr"ättn in g än rese- och 
trnktamenborsäitning för verkstiillamlc a[ erfonkrl iga ar beten 
utom Rtockhulms siationsområtlo .) 

2:o) BotriifEnnclo en don 1 O Februari 1R\l\1 tillsatt kom
mittc för utretlning af ~:issa (ntg01· rörande flottans station i 
Stoekholrn, lwilken kommitto den iH Augusti 1\lOO afgifYit be
tänkanclo oe;h förslag i frf1ga om första delen af uppdraget eller 
åvägauriugandc aJ ntJ·ollning och uppgörande af lärslag till 
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nytt etabli:osemaug för fl ottans hiinnrancle station, har KmJO'l. 

:\laj:t; genom n å<ligt brof den 21 Reptomber lDOO förklarat ;tt 
n~cd fnll gönwrlo n[ det kommitteon i öfrigt lämnade uppd~·ng, 
nn.ml1gen att Yerkstii.lla utredning och inkomma mod försluo· 

om Loredando a[ medel för <lot nya etablissemanget äfvenson~ 
för a:10rdningar til: underlättall(lo af mobilisoring af flottans 

tlll Carlshow~ statwn hörande fartyg· genom försäljnin g af 

Skopps- och h .nstellholmarne samt Galcrvarfvet, skall ti ll s vi

claro anstå; hvarjärnte chefen för Sjöförsyarsdopartemontot bo

mymligades att i ärendet tillkalla sakkunniga. Don 13 l\Iaj 

1 ~J02 upprlrog, på grund häraf <l epartemontschofen åt o·enoml
lotsc1iroktöron D . U . ·w. Lindor, kom mendören C. O.b Olsson 

och byggmästaren G. _\. lngelmnn att verkställa utroclnino· 

huruvida någon minsknin g i clot nf kommittontel e afgifna fö7-~ 
slag unJer vissa förutsättni 11 gar k uncle göras; o e; h u l'gåfvo clossa 
por:ooner sitt yttrande don BO Sop tom ber 1 V02. 

. 3:o) Serlan Kungl. J\la:j:t elen 5 Juli 1001 bemyndigat 
ehofon för 8]öförsmrsclopartomentet att för utarbetande inom 

n ilmndn rkpartement af förslag till r eglem entariska föreskril'tor 

föl:' kuo~h~r t ill eriet f'Hmt till cl e bostiimmelser i öfrigt, som vore 

er l ordcrhga för genom l'ör<tn<1e a[ kustartilkriets organisation 

oel! ku"tbdilstning<unns f ull stiludig<t Öl \'erflyttn ing till Rjöl'ör

svarsdcp;ntementet, tiilkalla !Iög;st fem sakkunni ge porsonor 

nbtlg departemenlscbefen d!harattcl e öh·crsteu ocl~ ehofon fö:· 

Car lskronn artillerikår A. F . CentervaU, öhorsten ocb chefen 

för Y~txholm s artill orik(tr C. O. Sy l vamler, kommemlörkapte

ncn af J :n graden O. L. Beekmnn, kommendörkaptenen af 2:a 

g rad en \\r. Dyrssen och kaptonen n . W. :u. YOU Krusonstiema 

r.ttt såso m sakkunnign doltaga i utarbetumlet af för:olag till om

lörHJäl~l a föres_krifter och besUimmolsor. Till Iöljcl ar kaptenen 

Yon h..rusenstrernas sjökommomloring har under Oktober må

nad kaptenen friherre U. C. K:son Sparre inträdt såsom leela
mot blnnd de sakkunnige. 

Do sakkunnige sammanträdelo första gången don 22 Juli 

l 001 och hafva deras arbeten seelermora utan afbrott forto·ått 
samt ännu ej afslutats . 

0 
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4:o) Kommitte, tillsatt genom nådi gt bref don 31 Januari 

1002 för utreclniug rörand e omorganisation n f fioLtans civil stat 

m. m. Kommitten , som bestod af följande ledamöter: kom

mendören O. Lindbom (ord l. ), kommendören '1'. C. A. Sand

ström, amiralitetsrådet J. K Dahlin, sekreteraren G. K Diclring 

och t. f. r egementsintendenten l. Nonondorff, sammanträdde 

första gången den 17 Februari l HOi och afgaf sitt betlinkande 

den 27 Augusti 1902 . 
5:o) Genom KungL brefvot den 17 Oktober Hl02 upp

drogs åt chefen för Sjöförsvarsdepartementet att tillkalla högs t 

fem sakkunnige, förutom sekreterare, för att i enlighet med <le 

närm are föreskrifter, som departemen tschefen ägcle mocldcla, 

inom departementet biträda vi(l on r evision af gällande skopps

mätn i ngs l'örfattningnr. 
l'.Tecl anledning bära[ n tsågos kommcrseråLlet K A. CH.in

tber, knptonon G·. O. Wallenberg och skeppsmätaren C. J. A . 

lsakson att, mod auditören L. K. V. Sandberg såsom sekrete

rare, utföra ifrågavarande uppdrag. 
De sakkunnige hafva afgifvit för :olng rörande vissa föro

skrifter angående skeppsm ätning, hvilket förslag, efter vorlor

bömndos hörande, föranl ed t ntfärclnndo af författning i ämnet. 

De sakkunnige äro sysselsatta mocl utarbetande af åtskilliga 

förslag rörande skcppsmätn i ng , lwilket arbete än n n p1tgå r. 

.:\HL 

Flottans stabs verksamhet. 

Från [ öregående år _hnfvn. följande a rbeten fortsatts: 

fullstiincligandet a[ fl ottnns nt obiliseringsplanor; 

Lembetandet af statistiska uppg ifter rörnn<le främmande 

m arinor; 
tillgoclogöranclct nE inom skUrgårdarna gjonla sjömätnin

gar Iör sjömilitära iinclamål. 
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Följa!lllo förslag af större Yikt ouh omfattning hafva af
gi[vits: 

till öiningsplan för ftottan år l D02 samt för till allmän 
tjänst elen D Januari 100i3 inkallade \'ärnpliktige; 

till planer för ftrcts krigsöfniugnr; 
till bemanning af do fartyg, hvartill anslag uoYiljats eller 

äskats; 
till föreskrifter för utbildning ar· till allmän tjänst och till 

sjötjänst inskrifna Yiirnpliktige; 
till änLlriugar och tillägg i inom generalstalJon utarbotaclt 

förslag till lanelsstormens organisation; 
till sjömanskårens föreleJning å stationer, a[ildningar, yr

kesgrenar oG h lönograclor för år 1 UO;); 
till organisation a[ nlflrinläkarokåren; 
till omfattning af utbilllningskms för elen för signalsta

tionornas bemanning <1h:odda porsonalun; 
till signalmateriel för Hott<-tns fartyg, signalstationer och 

kustfästningar (fort); 
till ny signalbok för floltan. 
Gemensamt med olJCfcn för knstartillerict har afgifvits 

förslag till samöfning n[ kustartilleriet, Carlskrona grenmljär
rcgemenle oGh flottan samt i samråll mcil lotssLyrel~on en del 
arbeten utförts för signalstationernas förseende mccl matoriol 
111. w. 

Kommenderingar utrikes. 

En ofO.cor viLl Kungl. flottan har varit kommon<lerad till 
Kristiania för att gemensamt med norska marinens generalstab 
utföra ett arbete. 

Oificorare Yid Kungl. fiottan, personal af mariningcniör
staten samt tlen i 111ariniörm1tningon ansiiilido kemisten bafva 
i Danmark, Englnwl, T~'skland och Österrike öfvcrvakat till
verkningen af di.irstädcs beställd materiel för flottan. 
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En ofliccr vid Kungl. tlottan har jämte en of.Gcer vid 
fort iflkfl tionen i Norge studerat an läggning och konstruktion 
af torpedbattorier. 

Den i i\larinfönaltningen ansthllilo kemisten har i 'fy>'k
lancl, Österrike, Hollan<l och }~11glant1 studerat sättet [C>r till
verkning och förvaring af för militiira ändamål använda krut
slag och C:(plosiva ämnen m. m. 

En elirektör yiel mnriningoni0rstaten har i Tyskland, 
Frankrik e o c !t,.. England stwlcrat sonar· o tiders förbättringar å 
sjökr igsmaterielon i allmänhot och å torpedbåtar i ~ynncr] J ct. 



Hvad namn skall vår 12:te pansarbåt 
erhålla? 

Snart randas den dag, då svenska flottans 12:te pansar
båt skall erhålla sitt namn. H vilket månde clot blifva? Skall 
ännu ett letas fram ur bortig Carls f-lotta? Att Aran, \Vasa, 
Dristigheten, 'l'apperheten ocb Manligheten äro vackra och 
välklingande namn, bvilka minna oss om »"raSU>>-konun
gens >>dristiga>>, »tappra», >>manliga>> och >>ärofulla>> kämpar 
från tredje Gustafs dagar, därom äro vi nog alla ense. ~len 

vi få icke glömma att äfvon från andra än Chapmansiartygens 
toppar den blågula flaggan vajat under mången bister fojcl och 
att mod samma, ja kansko än mera fog, månget fartygsnamn 
från andra tider kan fordra, att som en berättigad gärd af 
tacksam hågkomst bäras af något nutida svenskt stridsfartyg. 

Se vi. t. ex. tillbaka på 1600-talets historia, så mötor oss 
där bilden af Carl Gustaf Wrangels kämpagestalt. Svenska 
flottans räddare vid Kioler-bukten, danskarnos besegrare vid 
Fomern och bolländarnos orädde motståndare i Öresund är 
en man att minnas, äras och beundras. Kunna vi nu ej fästa 
hans eget namn vid meromnämnde pansarbåt, så kunna vi 
dock låta henne taga i arf do t namn, som bars af W rangels stolta 
f-laggskepp . Undor slaget i Öresund 1658 blåste Wrangels 
amiralsflagga från skeppet » Wictorias» stortopp och från dess 
<liick loddes den vackra strid, som väckto Opdams, Ruiters och 
de Wittes !Jeundran. 

» Wictoria» är också det namn vi föreslå att btiras af vår 
flottas tolfte pansarbåt. -r. 
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Sedan förestående förslag lagts under trycket har till rör
fattarens käunodom kommit att Kungl. ::\[aj:t i nåder Lofallt 
att den däri omtalad o pausarbåten skall bära namnet >>Oscar 
II». Då sålunda vår högsinnade monark samt~-cld till att elen 
12:o pansarbåt, som under hans regering af riksdngon bevil
jats, får bära hans egot höga namn, så äro vi fullt besjälade 
af don ö[vortygelse, att detta skall af hela flottan hälsas med 
tacksamhet och glädje. Vår konungs namu, känclt för ln-ar:je 
sjöman, skall härigenom at vårt vackraste pansarfartyg bäras 
öfver »Östersjöns» vågor för att en gång skrifvas in blan(l 
>>Svenska f"l ottans m i nu en». 

H vad åter beträffar det a[ oss föroslagna namnet, så fast
hålla vi icke desto mindre vid det ber~lttigade och tilliatm(l e 
i detta vackra namns användan(1e å något sYonsid stridsfm·
tyg. När därför tilUällo åter yppar sig, lwilket, då namnet 
redan är föreslagi t, ej kan töh-a länge , så få vi hoppas att 
»\Victoria » åter rnåtte infiyta i förteckningen öhor svenska 
flottans fartyg. -r. 

Tidslc1"ift i Sjöviisendet. l G 
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Litteratur. 

Kaptein Plan eke, chef for » Valkyrjen,, og krigen 1914 af 

Fin I-Iamm. Kristiania. Pris kronor 2: 50. 

Under intrycket af allt krigsvrövl, som försports från 

hinsidan Kölen på senaste halfår, väntar man sig nästan att 

få läsa om Valkyrjens nappatag med sin kusin i Östersjön, 

Moc1o, men som väl är, få brödrafolken ett decennium härefter 

stödja hvarandra utåt och kunna till den ändan sända gräns

fästningarneg bemanning till sjöfronterna, där de ock väl be

höfvas för att möta de amerikanska landstigningstrupper, som 

vid julen 1914 skola kastas i land i Kristianiafjorden, sedan 

en kraftig eskader sopat bort den norska flottan. Den i och 

för sig själf ganska svårlösta uppgiften, att med sken af sanno

likhot t å U. S. A. att engagera det Förenade Skandinavien, 

har författaren skiljt sig från på ett originellt sätt. Amerika 

ärnmtr bygga en järnväg från Florida till Cuba, men som mod 

all sa nnolikhet golfströmmon därigeuom sku lle komma att få 

en ny riktning och ej längre mildra klimatet å Storbrittan

niens och Skandinaviens kuster, protestera John Bull och hans 

vänner i norden energiskt däremot och slutet blir det af yan

kes åsyftade - krig. På ett lifiigt och underhållande sätt 

skilJrar författaren de politiska och strategiska kombinatio

ner, som ligga till grund för attacken på N or ge, därvid med 

rätta riktande en allvarlig maning till pressen, att ej genom 

indiskretion eller partilidelse skaeJa fäderneslandets sak. 

Den lilla norska flottan -- år HH-t dock ökad med två 

pansarbåtar och två kryssare - får naturligtvis så smånin gom 

retirera för den öfverlägsna amerikanska, men tack vare ett 

energiskt motstånd, lyckade undervattons- och torpedbåtsanfall 
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samt den anfallande högste befälharvarens bringande om lifvet 

lyckas den dock undgå full ständig förstöring och den pågåen

de amerikanske amiralen, hvilken dels af fruktan för ankom

sten af en engelsk undsättningseskader, och dels af politiska 

skäl afstår från landstigningen, styr åter till sjöss, lagom att 

undvika <'le ankommande engelska och svenska oskadrarne. 

Boken delar med åtskilliga andra skildringar af detta slag 

ej minst vissa SYenska - det felet, att författareu målat måls

männen för det vapen han själ[ tillhör i väl smickran<'le fär

ger, hvilkot vorkar motsatsen mot det han önskat åstadkomma 

uämligen sympati för sjöförsvaret. 

Four modern naval campaigns af Si1· Laird Clowl's. Lon

don Hl02. Pris 90 öre. 

För det fabulöst billiga priset af !:JO öre erhåller man en 

några och tvåhundrafyratio sidor stark volym, som inom sig 

sluter skildrin gen af fyra moJerna sjökrigståg. < 

Namnet Laird Clo\res är så pass välkändt inom sjökriO's

historiska facket (T !te royal navy - A history om 7 b m~ d) 

att någon vidare rekommendation ej är behöflig. För don som 

af helt naturliga skäl tror sig finna sino-japanska och spansk

amerikanska krigen bland the four modern carnpctigns, vilja vi 

emellertid upplysa om att författaren ej behandlat dessa såsom 

ännu varande ofullständigt officiellt belysta. II vad han i stäl

let bjuder på är följande: J:o) Lissa-kampanjen; 2:o) Kriget 

mellan Chile och Peru 187\:J-1881; 3:o) Chilellska inbördes

kriget 1891 samt -!:o) Revolutionen i Brasilien J 8D:3- - 1894. 

Ot~ ~laget vid Lissa säger författaren, att en del engelska 

skJldnngar däraf äro så besynnerligt missledande, att man bar 

svårt att förstå hvarifrån uppgiftemu tagits. De två senaste 

sydamerikanska inbördeskrigen förete mer af intresse, än man 

är van att föreställa sig på grund af den relativ t ringa litte

ratur som ägnats dem. 

Politik und Seekrieg. Mittler und Sohn. Berlin · 1903. 
Pris 7 kronor . 

Den på marinlitteraturens område väl kände österrikiske 

Linionschiffskapitän von Labres har nyligen utsändt ett ar-
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bete med ol'vanståonc1o titel, ett arbete, som oaktadt det i myc

ket ringa gnvl syssolsätter sig med de skamlinaviska ländemas 

för!Jå!landcn, dock tonlo vara af så mångfaldigt intresse, att 

det förtjänar att uppmärksammas af såväl fackmän , som af on 

för Yärldo;politiken intresserac1 allmänhet. 

Förl'att<mm böljar me<l att skilldm Clon europei.~ka pol iti

kens väx l i ng ar under <lut sonasto lJHUsek le t sam t de kom bina

tioner stater emellan, som därigenom uppstått. Sintklämmen i 
denna a[clelning utgöres af ett gil' akt till kont inentens stater 

att i ti<l bereda sig på att möta den glupska jätten i öster in

mm han i öfvormått af krctft vältrar sig öh·or do gamla kul

turstatorna oc:h läg;gor bola Europa unc1er knutpiskan. 

Jii.mte donna östm fara anser sig Labres äfven böra varna 

för den västra eller amerikanska, med anledning af den allt 

mor imperialistiska politik, so m i Washington börjat beclrifvas. 

[ anledning al spansk-amerikanska krigets utgång göres 

föl j ande het ra ktelsc, so m f ö r Y is so är vi.ircl bogruneland e: 

» Dirser Sieg A mr> rikas ii ber Spanien 1oct1' glcichzcitig 

cinc NicclPrla.r; des cwig uneinigen Enropas. Spanien dagegen, 

der cchtestc don Qui :totc, lwtte fiil' scine Eltrc diesen ungleichen 

Kamp{ gcwagt und (and a1t( alten Scitcn Sympatien aber keinc 

HiL{e -- Ganz Ew·opa sah dem K:rigc zu , und lceinc Stimme 

e1-lwb sich clagcgen, als die amerikanische FLotte sich anschiclctc 

Spanien an seiner eigcncn Kustc anzu,qre·ifen, nicmand clachtc 

daran, der amerikanischen l!Ionroecloktrin eine solchc 

Burapas cn t,q cgcn zusetzen.» 

Om oss och våm grunnar säger författaron: ,,så godt som 

utanför v i.lrdslifvets politiska stormvindar och på elen grund 

oberörda at militäriska sorger och smärtor äro de kulturelt så 

långt avancerade skandinaviska staterna. Mod undantag aJ 

kriget mellan Danmark och de tyska stormakterna, hafva dessa 

länder i nära eLt århundrade kunnat gli:idja sig åt freden. Det 

är att hoppas, att de äfvon framdeles, om det skulle komma 

till en sammanstötning i Europa, försöka att hålla sig utanför. 

Mer än genom fred kunna de i alla händelser ej vinna äfvon 

genom det lyckligaste krig. 
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I anslutning till donna a!'clcllling, i hYilkon Yisuh hum 

m1dor r1c si;.;ta årtiondena stormaktema .c;rupperal s ig till sk ,,·dd 

för sina intro;:son, redogör von Labres för <lo stratogi:-;ka disposi

t ioner, han ausor böra vidt<l.gas vid krigsuturott vis,.,<t stater 

emellan. 
Såsom troliga framh åller han fretlshrott mollan: 

l) 'rrippolallianson och Frankrikc-l{yssland. 

2) Englan<l-Japan och Frankrike--- lt,,·ssland. 

3) Enghwtl och Förenta staterua. 

-±) England och H.ysslaml. 
5) Engla1Hl och Frankrike. 
G) Ryssla1Hl oeh J,tp;m. 
7) Japan oeh Kina. 

8) Italien och Turkiet samt 
D) U! Jil o och Argentina. 
Ett en v i g mollaLl f~.vssland och Tysk la n d anser fi>rf,1 tta

ron otiinkbart, utan komm e Iörbundsumktoma omc<lolbart att 

ingripa därvid. V idare anser han ett tyskt-engelskt krig sakna 

j'aision ct'Ctre. 
I h~indolse af den orientaliska frågans allvarliga uppta

gamle på clou europeiska politikens program förespår författa

ren följand e gruppering: Hyssland, Frankrike, Bulgarien, Ser

bion, ]\Jontonogro wot Tyskland, Österrike, Italien , 'rnrkiet och 

Rumänien, lwarjämtc Englan<l antages efter hand komma att 

sluta sig till trippelalliansen samt Grekland förhålla sig neutralt. 

De mindre staterna kunna vi<l något af o[vanniimncla 

krigseventualiteter råka i sådant läge att de nödgas taga parti 

å endera sidan. :~ro emellertid deras strid skrafter i något så 

när respektabelt skick, aktar sig dock ätven en stormakt i det 

längsta för att genom neutralitetsbrott forcera sig till en ny 

fiende, hvadan elen säkraste garan~ion för en 1iton stat att få 

bibehålla freden gifvet\-is är att hålla sig väl rustad. 

I fartygsbyggnadsfrågan, som så intimt sammanhänger 

med strategien, uttalar sig von Labn5s mod kraft !'ör nedbringan

det af antalet typer, hvilkot skulle resultera i unelerlättande af 

flottors taktiska förande . 
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De bli.fvande stormaktsflottorna tänker ban s1g samman
satta på följande sätt: 

25000 tons slagskepp, 
3000 tons kryssare af ryska Noviks-typen (25 knop), 

sj ö gående torped båtar, 
torpeddepot och trängfartyg samt 
undervattensbåtar. 
H vad som först faller i ögonen är det oerhörda tontalet 

å slagskeppen. Visserligen teuderar ju utYecklingon åt det 
hållet, men det är i alla fall långt från Englands och Förenta 
staternas projekterade 18- a 17000 tons fartyg till 25000 tons. 
Denna gigantiska storlek är följden af ett sammanslående af 
slagskoppets och pansarkryssarens egenskaper, således en fort
sättning i den riktning, som i Italien representeras af den o·ellia
liske konstruktören Cunibertis mästerverk » Vittorio Em:nuelo 
III», ett slagskepp-pansarkryssare om 12,625 tons och 22 knops 
~art,. som från vissa håll t. o. m. framhålles såsom oupphunnen 
1 stndsegenskaper. von Labres bevisar pansarkryssarens rela
tivt låga stridsvärde och lägger med anledning häraf dess för
nämsta egenskaper - stor fart och kolkapacitet - öfver på 
slagskeppet, hvilket i sin ordning har till följd den storB. clc
placementökningen, då slagskeppet naturligen ej får pruta af 
på sin speciella egenskap såsom pansarskyddadt. 

Frågan om ett ringare antal slagskepp med större depla
cement, skulle i taktiskt afseende vara öfverlägset ett större 
antal mod mindre deplacement besvaras af författaren till don 
förra gruppens fördel , hvilket förhållande ju också talar för 
mönsterskcppen. 

I och för kaparekrig och skydelande af handeln å egna 
kuster anser författaren att pansardäckskryssare och bevärade, 
snabbgående bandelsångare komma att spela sin roll, mon där
emot underkänner han alldeles torpedbåtsförstörarons betydelse, 
åtminstone för det ändamål, som ligger angifvet i namnet. 

Till följd af deras ringa tonnage och relativt starka och 
tunga_ maskiner inträder iuom kort en deformering i skrofvet, 
som 1 sin ordning gifver anledning till otaliga haverior och 
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nedgående fart. Då dessutom kolförrådet är obetydligt o<;b 
alltså akLionsradien li ten, tyckes det som om man har rätt att 
beteckna typen som förrelacl, och föga lämpad för elen verk

liga sjötjänsten. 
Om umlervattcnsbåtc,n yttrar författaren, att om några få 

år san nolikt ingen nations flotta vågar underlåta att skaffa sig 
elylika fartyg, samt att c1ess<t jämte gnistte legraflen komma att 
utöfva det största inliytandc på led ningen af ett kommaude 

krig. 
Den i många afseenden beaktansvärda samt alltigenom 

intressanta boken a fslutas mod följande ord: »Zum Schlusse 
will ich der Ho(fnung Ausd1·uck geben, dur-ch clie:>e A'rbeit das 
Interesse wciterer Kreise enueckt zu haben, weil die besproche
nen Ji'mgen nicht allein die verhtiltnismässig besclwtinktc Zahl 
von Fachgcnossen, sontlern die gesa11de gebilclete 1Yelt ber-uhren 
durften», och i denna förhoppning bedja vi att på det lifiigaste 
få instämma. U-r. 

Sjömilitär Handbok, utgi [ven af G. Unge r, kapten vid 
Kungl. flotta n och recenserad af honom själf. 

Det var som vakthafvande officer å en långresa i Medel
hafvet som »förl"attaren ,, Jifligt kännande hehofvet af en nyc
kel för identifierande af främmand e mariners befäl stecken och 
ofiicersgrader, gjorde utkastet till föreliggande lilla arbetes buf

vudkapitel (I). 

Vid anlitande af detta bör beaktas att det anta l skott, 
som i boken u p ptages under respektive befälstecken, är grun
daJt på bestämmelserna i vårt reglemente, och således under
stundom afviker från olika nationors uppfattning. Ilar ett ut
lämlskt befälstecken inom sitt eget land tilldelats salut med 
högre antal skott, än motsYamncle teuken hos oss, är detta 
e_mellerti.d särskilclt anmärkt, och torde på den grund föncck
hngar und vikas. 

Kap. III är hufvuclsakligen tillkommet fö1· »marnmon1as » 
utländska brefväxling, men kan som språkställare ej närm else
vis jämföras med danske premierlöjtnanten vVolfhagens ,, Sprog-



Jige Yink» eller dess österrikiska Iörebihl >>Fingerzeige •, hvilka 
bitda bjn<la på ft erfalldt rikare url'aL 

I fjärde kapitlet får läsaren en kort kurs j internationell 
signalering och innefattas i detta en plansch med dithörande 
signaltccken. 

Om bordläggui ngsreglementct, som representerar n i.ista k a
pitcl, verkar måhända väl mycket som spaltfyllnarl, mon vid 
tanke på de tunnsådda exemplar som i författningssamlings 
fladdrande skepna(l existera ombord å fartyg, torde mållända 
läsaren öfvorse mod dess därvaro. 

Bland bilagorna må märkas en del distansuppgifter så
Yäl i in- som utrikes farvatten, och hoppas utgi[varen genom 
dessa delvis befria navigeringsofficeren från besvärliga frågare 
och bans kort från vanpry<lanclo bänkningsspår. Villare blif
vor man meJ tilll1jälp af en annan bilaga i stånd att decbiffera 
ryska och tyska bref m. m. 

Sista bilagan består aE do mätta milarne i Uarlskroua och 
Stockholm i fotogravyr. 

Priset, som tills viebro ici.r 2: 60, kan ju förefalla väl 
drygt, mon beror detta icke på någon plan att göra företaget 
lukrati \·t, utan helt och hållet på kostnaden af första kapitlets 
illustrationer, hvillm fmmställts genom stentryck. 

etgifvarens afsikt är att sänka priset om kostnaderna 
blilvit betäckta och så långt sig göra låter retroaktivt återbetala 
eventuellt öhonokott. 

Boken erhålles bos vaktmästarne å sjökrigshögskolan ocll 
sjöolllcersmessen i Carlskrona. 

sakregister till värnpliktsförfattningarna jämte för deras 
tillämpning i fredstid särskildt utfärdade bestämmelser, ub.nbe
tadt af II. F. Lindberg och E. W. Peyron. P. A. ~orste<lts 

& Söners förlag, Stockholm. Pris l krona. 
Genom HlOl års Yärnpliktslag har värnpliktsinstitutionen 

Ettt en fastare anslutning till sjöförsvaret, och myudighotema 
inom denna gren af landets försvar hafva fått utsträckta ålig
gawlcn såviil i afseende på iuskrifning som redovisning ouh 
utbildning af värnpliktiga, hvarför ock tillämpning af vioirn-
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pliktsförfattningarna allt oftare förekommer för sjöförsyards 
personal. Då dessa författningar till följd af deras intima 
samband mod landets vidtutgrenade administration är af gan
ska afsevärd omfattning, blifvcr det uuderstun<lom förenadt 
med en viss tirlsu tdräkt att finna till rätta föreskri f ter, som 
skola tillämpas, äfven om dessa föreskrifters allmänna inne
börd är känd. De, som hufvudsakligen hafvn att taga ucl'att
ning mod värnpliktiga, kunna visserligen inom kort ti<l Iör
värfva vana vid lwar bestämmelserna skola sökas, men då Je 
f-lesta hafva så många andra reglementen och instruktioner att 
tillämpa, att de icke kunna ägna svnnerligen stor del af sin 
uppmärksamhet särskildt åt studiet af värnpliktsförf'attningar, 
drager det nog någon tid innan kännedomen om dessa författ

ningar kan blifva fullständig. 
Det torde vid sådant förhållande vara nyttigt, för att icke 

säga nödvändigt, att bafva tillgång till ett sakregister, och be
höfver i afseende bärå enelast erinras om hvilken st.or nytta 
man exempelvis har af det sakregister, som finnes till regle
mentet för fiottan , och huru ofta i själfva verket detta register 
anlitas, oaktadt innehållet i vårt reglemente för oss är så väl 
kändt. Yi våga chrför tro att det sakregister till viirnplikts
författningama , so m enligt o[vanståcncle af trycket utkommit 
och som är r edigt uppställd t, och så Yiclt vi kunnat llnnn , [ull
ständigt till innehållet, skall blifva till stort gagn icke endast 
för sjöförsvarets myndigheter och personal, som hafva att taga 
befattning mell värnpliktiga, utan jämväl för andra af tidskriE
tens läsare, erkanncrligen nnvigationsskoloföreståndare, sjömans
husombudsmän, ångl'artygsbcfälhafvare m. tl. samt enskililla 
personer, som Yil_ja i författningarna studera gällande bestäm
melser om värn pliktens fullgörande_ 

Das Taschenbuch der Kriegsflotten för år Hl03 har nu ut
kommit i fullständigt omarbetad upplaga på J. F. Lebmann's 
i 1\hinchcn förlag. (Pris: elegant bumlen 3 marleJ 

Kapitti.nleutnant \Veyser bar förstått att göra denna nya 
årgång sär<leles innehållsrik så att denna tyska marinalmannek 
nu kan si.igas tillhöra de bästa aE sitt slag. 
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I första delen Jinnes en utförlig >>Flottenliste» som läm

nar do vanliga uppgifterna om alla Yärldons örlogsfartyg och 

därvid de olika typerna blifvit illustrerade icke endas t genom 

skiz:r,cr utan äfven genom goda fotografier. 

U r det rikhaltiga innehållet knn för öfrigt an föras : 

8tärkevergloiche der Flotten, die Marinebudgcts, Stationsbeset-

7. ungon, Flottonpläno, Schiffgosoblitzo, Organi sation der c1eut

sclJon StreitkrtiJte, E intrittsbeclingungen hi.r Selliffsjuugen, l\1a

rino Oflhi orkorps, JJoutsche Hhedereien, \\r eltschiffbau, Welt

handelfiotte, Vorzoielmiss friib erer doutscher Kriegsschiffo, tal

rika ned uktions- oeh Distanstabeller o. s. v. 

Vi tviila icke på att, i synnerh et nu sedan das J arhbuch 

des F lottenvorcins upph ört, donna >>Taschenbu cll >> skall finna 

vidsträckt och nyttig användning. 
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Innehåll i åtskilliga maritima och krigs veten§kapliga 

tidslu·if'ter. 

Artilleri, handvapen, pansar och sprängämnen. ~o rsk TiJsskrift for so

vmseu, sid 85: Grundl aget for ildl eJelsen ombo rd ; sid. 0H: Om ::;idefo r

skyvning for fart. - J ourn al of the Royal United Se rvice Institution, sid. 

171: Are 12 in ch guns in battleships the best vul ue for the weight enlai

led? - Engineering si<l . 341: Viekers armour plate trial~. 

Elektroteknik. l\Iitteil nngen rtus dem Gcbiete des Seewesens, sid . 

201: Entwieklung der d ra ll tiosen Telegrrtp!lie . - Engineering, sid. 31 !): 

Hertzirtn Wave Telegrrtphy. 
Internationella frågor. ;\1arine Runclsehau, sid. 265: Privateigentum 

auf Sec in Kricgszeiten; sid. 318: Be(lentet cin Krieg Hungcrsnoth? 

Marinorganisation. Dansk Tidsskrift for Suvmsen, sid. 101: Den tyske 

Marinens organi::>rttion. - Norsk Tidsskrift fo r Sovmsen, sid . G5: Kort ovcr

sigt over den tyske mrtrines orgrtni~rttion. - Internrttionale Hcvne, sid. 

83: U e ber die Kriegsstärke der deutschen Marine an l\Icnschenmate ri al. 

Le Yacht, sid. 107: Le recrutement des offkiers de l\larine. 

Navigation, handel och sjöfart. - Norsk Tidss krift for Sov<escn, sid. 

78: UnJcrsogelse r oeh fu rbedringer rtf kompassorne i den tyske marine i 

de siclst.e aar; sid . 106: Bergens somandsskole. - l\larinc Hundschrtu , sid. 

347: Vierstellige ocler fi.infstcllige Logarithmcn fli r nautiselte Tafcln? -

La Marine fran eaise, sill. 75: I~cs subvention s it la marine marchande 

rtnglaisc et la navigation rt mericaine . 
Sjökrigshistoria. l\larine Rund schau, sid. 285: Die Tiitigkeit der rus

sichen Flotte ,,·ährend der :Jabre 1853 und 1854; siJ. 332: Bonapartes An

weisung fiir den Befehl shrtbe r der Anfklärungss!liffe 1788. 

Skeppsbyggnad och fartygsmaskiner. Non;k Tidsskrift for Sö\·msen, 

s id. 93: Skibsbygningen i 1002. - ~1arine Rundscbau, s id. 32G: Sir \Yil

liam 1\' hi te und die englischcn Kricgsschiffbrtuten. - Engiueering, t:'icl. 

231: The vibrrttion of steamships; sid. 310: The russirtn fi rst el ass crniser 

Dogrttyr. - Schiffbau, sid. 5±0: Die neuen amerikanischen Linienschiffe 

und Panzerkrcuser; sid . 571: Die Konstruktion der amerikanischen Schiffs

maschincn. 
strategi och taktik. La marine francaise, sid. 73: Les positions Rtra

tegiques de Bizc rte. - Journal o[ the Royal United Service lnRtitution, 

sid. 326: A new tactical system by Rear admiral Jacob Borresen. 

Torped- och minväsend e. Norsk Tidsskrift fo r Sovwscn, sid. 104: 

Beskrivelse af admiral Borresens styrcapparat for torpecloer. 
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