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Arsberättelse 
r·eglementen , förvaltning samt hälso- och 

sjul<vård för år 1902. 
Af ledeunolen T. Neuem!orjJ. 

Kännetecknados nästan hela det sistförf-lutna århunr1radet 
af så godt som ett bottdöende af vår försvarskraft till sjös, 
så vaknarle dock mot seklets slut den gamla sjömannaamlan 
åter till lifs hos ~heriges folk, och dess flotta, som artat sig 
att blifya. en saga blott, började att åter växa stark, ]of
vande att ulifva, bvad elen fordom var, ott värn för det fria 
härli ga landet cliir uppe i höga norden. l\Iecl detta nya lif 
kom ny energi i s:jöförsvarets alla olika gronar och kom dessa 
att skjuta nya skott. i\Ie,l kraft har alltsedan arbetats inom 
alla J-lottans orgnn, och frukterna däraf visa sig i växande per
sonal, ökad materiel oc:h i allt ftera nya reglementen, författ
nin gar och instruktioner, 130m skola gifva reda och ordning åt 
de nyuppstående institutionerna. Så äfven under det sistför
flutna året, som cläruti1mau Yarit si na båda. niirmaste föregån
gare likt, hva.rom talrika utkomna författningar och reglemen
tariska befJtämmolser bära Yittno. 

Bland dessa ut[ärdarle förordningar mii nämnas följande, 
som genom sjöförs\'arsdepartemontet blifvit utfärdade. 

Don tredje serien af ändringar uti senast fastställda regle
mente för Hottan stadfästes genom Kungl. bref och general
order af elen 2ö Novomber Hl02 att tillämpas från och med 
elen l Januari 1903. Dessa ändringar äro hufvudsakligon bo
tingade af riksdagens bifall till nedannämnda af Kungl. :Maj:t 
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föroslagna ändringar i aJiöningsförmånor för oUiceraro och del

Yis l'ör mHlerofJlcerare samt af läkarestatens omorganisation 
till on marinliikarekår. Bestämmelserna för åtnjutande a[ lön, 

inkvartcringsbi<lrag och dagaftöning i land ha[va härigenom 

bragts till öhorensstii.mmolso mod de grunder, som för hären 

hlil"Yit fastställda geno m aflöningsreglemontot af den 31 Okto

hor 1 D02. Då afiöningsförmånorua för ofiicorskftron, so m Ull

der ott fjitrdeclels sekel varit gauska oberörda af de stigande 
priserna å allt h l'acl till Ji[yets nöc1torft hörer, go nom senaste 

riksdags beslut blifvi t reglerade på ett sätt, som g i [\r er anled

ning förmoda, att <lonna löu orogloring bliher för en lång tid 

lJoståon<lo, samt ännu återstår att reglera afiöningsförmånerna 
Hir andra fiottans kårer och stater, synes mig Yara skäl att 

nt1got närmare redogöra för donna fråga. 
Mliining-. I utlåtuncle <lon ;31 Oktober HJOO hade ehofon l'ör flottans 

~lab och <lo sakkun11igo, hvilka orh;'t.llit i uppclrag att meLl 
l1onom öl'nrlilgga om och granska ett iråll honom infonlraclt 

uWUande i frhga om utsträckning af beväringens öfningF:ticl i 
l'rC'<lsti<l, framlagt förslag till förii.ntlra<le aflöiJingf;l'örm:'t.IIOl' för 

JloH.ans personal, npprii.Ltadt. i anslntning till ott förslag angi'L

onclC' ilnclm<lo lönoförmfmer för armens personal, som J'ram
slilllLs n[ ehofon för genornlstaben. IHt omoll orticl , i likhot mod 

rlwl"en för lnnutförs\·arsdepartemeutet, chefen Wr sjö[örsvars

tlopmtemontot ansåg sig icke höra vid 1901 års riksdag i l'råga
silLta ni\.gon för~inclring i. oflicoraruos då utgående löno[örmå

ner , 11\·ilket elitromot skodelo i frftga om aflöuingsfiirmi'morna 

Iör annens undoroHicoraro och manskap Mvensom för don 

motsnn-anclo personal vicl flottan, som utan si'Hlan höjning 
sku lle blif\·it botr!lffanclo allöningsförmånor siim ro stä lld än sina 

YO<lc rlikar Yid armen, !Jvilkot Rk n!lo blihit falJet mocl Un<lOr
ui'Jicoraro al' vissa stator snmt med manskap i 3:e eller -±:de 

lönogr:L<lon, hlol' försingot om löncförbii.ttringon framlagclt för 
riksdagen fi."lrRt [w 1 \)()2 oeh d/i i fl·[tga om ofJiccrnrno så\·äl 
Yi<l flotLau som armen. 

Den höjning, som Iör o[ficcrarno vi<1 floLtan föreslogs, 
utgjorLlo: 
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för flaggman ................ ................. . .. 
' kommendör ............................. . 
, kommendörkapten af l:a graden .. . 

af 2.a 
, kapten af l:a klass,m ................. . 

af 2:a ... ............. .. 

> löjtnant ................................... . 
> underlöjtnanL ... _ ..................... _ .. 

Fasta 
lönen pr 

år. 
Kronor. 

500 
500 
GOO 
GOO 
300 
]20 

Dagaflö
ning. 

Kronor. 

l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 

Rumma 
pr år. 

Kronor. 

3G5 
3G5 •. 
HG5 
f-l()G 
f)(; i) 

%5 
(j(j5 

4fl5 

Därjämte föreslogs , att för samtliga officerare, mod un

dantag af båtsnwnskompaniclluforna, hvilka bonlo bibehållas 
vid de inkvartoringsbiclrag, som J'ör dom finnas bestäm<la i don 

at HJOO års riksdag godkända inkvarteringsstaten för flott,m , 
i 1~kvmteri ngsbidrag ~;kull e utgå oftor tjänstegrad, dock mo<l 

olika holopp clels i ställerna Stockholn1 och Göteborg, dels å 

annan plats san1t moLl följande belopp: 

l'ö r rlaggn1an ............................. .... ... --- ..... . 
» komrncmclör ... ........... ............... . ........ . 
> komm endörkapten af l:a elle r 2:a graden 

~~~~:Jt\~\~~ , ~-]·1~; .. ·L~;;~;~;.;;j·~;~·~ ;~·~ , ·. :·. ·.: ·. ::::::::::::l 

I Carl~krona.l I Rto('kiloln1-
1 

Kronor. Kronor. 

1200 
flO O 
GOO 
400 
300 

1600 
17.:00 
1000 

GOO 
400 

Den ökade utgift [rån anslaget till aAöning för flottans 

kårer och stater, som denna förändring sknlle fömnleda , ut
gjorde, beräknmlt efter det för år H.J02 i stat tipptngua antal 

off-icerare, ett belopp af 174,655 kronor samt beriiknatlt Iör dot 
antal stamofficerare, som i statsverkspropositionen till 1900 års 

riksdag upptogs såsom bc~höfligt för mobilisoringsbohof, eller 
v id 1902 års ingå11g 250 ouh ftr Hll2 218: för 260 ofiico
rare kronor 21-1,330 och för 278 ofiJoerare kronor 23U,ö70. 
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Vid kustartilleriet uppgick 1lon för motsvarande ökning 
af löneförmånerna erl'order lign lJ c\j JJingcn i auslagsbeloppet l'ör 
år 1\)03 till 48 ,785 kronor. 

Undervis- Beträffande undervisnin gsycrkou är främ st att märka en 
ningsverken. viktig förändriug i bestilmmclscma för inträdet till sjökrigs

skolan, i clet att inträdessökande till skolans lägsta klass från 
och mod år 1002 undergå iJJLrädesexamen på bösteu, så att 
pröfuingsticl en på sjön såso m aspiranter bortfallit. Enär <lot 
för rätt att aflägga iutr~icloscxamen till sjökrigsskolan fordra s, 
att vid slutet af vårterminen, det år inträde sökes, hafva för
klarats flyttad antingen vid något af rikets allmänna läroverk 
till femte klassen eller högre klass eller ock vid enskildt, mod 
dimissionsrätt förseclt, läroverk till klass, som mecl afseende 
på fororingarna för flyttning till klassen motsvarar femte 
eller högre klass vid allmänt läroverk, har numera förekom
mits sådant otillförlitligt omdöme om inträdossökandes insik
ter, som oita erhölls genom att on yngling umler längre ticl 
ägnade sig uteslutan de åt studium a[ sådana ämnen, som in
gingo i sjökrigsskolans inträdesexamen. Sjökac1etternas utbild
ning har äfven från och med förra året undergått on viktig 
förändring genom att en del af den praktiska utbildningen för
lagts till pansarbåt, som ingår uti kustesknderu, en förändring 
hvarigenom kadetternas utbildning utan större rubbningar så 
småningom kommit in i en efter tidens fordringar bättre af
passad riktning. Ny stadga för sjökrigsskolan, betingad af så
väl nu nämnda ändringar som ock af undervisningen af kust
artilleriets officersvolontärer i skolans högsta J.::1ass, uULirclalles 
den 25 April 1902, hvarj ämte chefen för ]{ung!. sjöförsyars
departementet i sam band därmod fastställt nytt umlervisnings
program ocL ny ordningsstadga för skolan . 

För sjökrigshögskolan har ny undervisningsstadga blifvit 
fastställd genom KungL kungörelse den 30 :Maj Hl02, och har 
genom elensamma tillkommit en knstmtillerilini e, särskil(lt or
ganiserad mod hänsy n till utLilcluingen af ku~tmtilleri ots ol'ricc
rare; därjämte har unclervisningsplancu uuJergått en del för-
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ändringar, bot i ngacle af den erf nreuhet, som vu n nits uneler de 
två undenisningsperiocler (lwanlcm L>cståemle af tYå år), som 
högskolans verksam hot fortgått . 

Förcskril'tcrna för antagning och ntbilclning af reservbe
Hd ktha un<lorgått omarbetning mod hän syn till att en tlcl af 
reservbefälet skall utbilclns för tjiLustgöring vill kustartilleriet, 
och hnfva cl cssa besttimmolser blifvit fastställda dels genom 
Kungl. kungörelse dc!l 27 Juni l 002 angåondo utbildning och 
pensioneri ng af rcserY bol'äl för tlottan, dels genom llen 23 Sep
tember i kommamloväg utfärdallt reglemente Iör utbildning af 
resen·bcfiil Iör tlottan . 

[ a fscen(lc på in struktioner !Jnr under året utkommit elen 
treclj u n[dclningen af skjut instruktionen för f-lottan, nämligen 
don, som besUlmmer angåonde skjntöf11ingar med torpeder, och 
upptager denna instruktion jämväl bestämmelser om on del 
andra öl'ningar för torped \'apnet. 

I skjutinstruktionen, del I, artilleri, hufva genom G. O. 
N :o U-!~l , .A u g. -!, iinclri ng ar i tilläm pningon an befttllts fö r till
godoseende i oxercisskolorna ni do synnerligen nyttiga öfnin
garna med skjutning från å rörlig plattform uppställd lätt 
kanon . 

I sk j utinstrn ktionens andra do l, om f attande lwml vapen, 
äro ämlringnr vidtagna i skjutöfningama för de Yiirnpliktiga 
samt betrilft'amlc skottaLlans utseende. 

Unclonic;uing för manskapet Yid flottan, I, tjänstgöringen, 
har blifvit äntlrall mod hiLnsyn till kustartilleriets upptagande 
blaw1 sjöförs\·arcts personal samt tle ändrade bestämmelserna 
rörancle tlottnns Yilrnpliktiga. 

Andra <lelen n[ Ram ma lllltlcJTisui ng;;:bo k, nflwncl lande 
sjömansbp, har utgif1·its i omarbetacl upplaga, ln'an;id sLir
skildt den afdelning, som berör fartygstyporna, blih-i t rnoder
ni.soracl och ut\·idgad. För att kunna använ tla [J.tcrstående 
älllre upplaga at t;:lllJma del l1ar ett tilläggs litiltu till clellsamma 
blihit utfänladt. 

Ny handbok i gymnastik, utarbetad af särskilclt utseelda 
ko111mittorade, har fastställts såväl för flottan som hären. Den 

Instruk tio
ner. 



V~rnplik
tigc. 
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nya handboken är synnerligen utförlig och beskt·ifver lwarje 

olika slags rörelse så noggrant att gymnastikkunnig person 

med tillhjälp af densamma skall kum1a leda öfning i gymna

stik, äfvcn om han icke genomgått instruktörskurs. 

N å g ra smärre förändringar i artilleriexercisreglementets 

tillämpning haiva blifvit anbefallda. 

För gnisttelegrafering har instruktion blifvit uneler året 

utfärdad. 

Bland bestämmelser beträl'Eancle de värnpliktiga möter 

oss, såsom första nummer af svensk författningssamling för 

år 1002, reglemente för unelersökning af värnpliktigas duglig

het till krigstjänst, som gifver föreskrifter för undersök

ningen och de viktigaste dragon af de fordringar, som skola 

uppfyllas för att de värnpliktiga skola kunna hänföras till nå

gon af kategorierna: vapenföra i all vapentjänst eller endast i 

viss vapentjänst, icke vapenföra, för tillfälle t odugliga till krigs

tjänst eller oförmögna till krigstjänst. 

Specialbestämmelserna för de sjukdomar eller kroppsfel, 

som äro afgöramle för större eller mindre nedsättning af tjänst

barheten, äro öfverlåtna åt medicinalstyrclsen, hvars cirkulär 

härom linnes intaget såsom bihang N:o 12 till svensk författ

ningssamling är 1 D02. 

Bcstämmclserua om. utbildningen af till stationstjänst in

skr ihle vämpliktiga återlinnus i generalorder af den 1 Maj 

och om till allmän tjänst eller sjötji.inst inskrifna uti general

order af den 19 Juni 1902. 

För emottagning af de värnpliktiga och deras fördelning 

till tjiinstgöring Dl. m. i.iro ucs tämmclser utiärclaclc genom ge

neralorder N:o 320 elen 29 April 1902. 

För dc flottan tillhörande värnpliktigas inkallelse tillfrerls

tjänstgöring, samling samt fänl till och från tjiinstgöringsor

tcrna haha nya bestämm elser utfärdats. 

Yiclarc må antecknas bestämmelser om från tjänstgöring 

uteblifna Yärnpliktigas hämtuing och IJeforclmudo till straff, 

fullgörandet af resterande tjänstgöring för den, som undanhål-
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ler sig, frankeringsfriilet vid iusänc1nn<1c af inskrifnillgsl>ok oclt 

adressanmii.lan, ändring i formuläret till inskri[ningi:!bok samt 

beklädnads- och förhållningsbok m. m. 

Beklädnaden har för vid f-lottan tjänstgöranclc vämplik

tig ökats med ett par stöUar aE smorläder, h vilket Y<U' synner

ligen välbchöf-ligt, särskildt med hänsyn till Yintortjiinstgö

ringen. 
Från förra årets beväringsöfningar voro ut.lfttandena Jher 

till sjötjänst inskrifna värnpliktiga, som då unclergingo sin 

första tjänstgöring, på det hela gynnsamma. 

Innevarande års öfningar erbjuda dock mera af intresse, 

enär dels vinteröl'ningar med de vLirnpliktig::t Jör för:-;ta gån

gen pröfvas, dels ock repctitionsöl'ning mocl Yärnpl iktiga Yi<l 

H.ottan för första gåugcn skall äga rum , och siiJu n(ln elen ut

sträckta tjiinstgöringsticlen, siicbn Jon UlHloJ' iil'vcrgttngsLiclun 

skall vara, får undergå sitt prof. 

Uniformsbestämmelsoma för oEAcoraro och Yollorlikar Yid 

flottan ha f\·a underQ.·ätt nåQ:ra s tnärro föränrlri n o·aJ' h ntri non om 
OJ '--' b ' ;:-, 

tillkommit en mässdräkt, uti hvilken , förutom rccbn förut till-

låtna eller reglementerade phtgg, ingår en med några enkla 

prydnarler försorlcl bltt klällosväst, lwarj ämtc tillsi[tnCl crhhllits 

att begagna hvit kavaj , då omsUinJigherC'rna därtill fnranle<la. 

Marinläkarekårens gradbeteckning har blihit nftgot ändrad 

mot don , som för hikarcstaten vill ilottan var [::lstsUillcl. 

För uncleroflicoramo vi<l flottan lwh·a nva betcc·kninuar 
•' ,......, . 

för angihande å uniform on af den stat verlcruiirandc tillhör 

blifvit införda, och äro dessa beteckningar af ele n boskaiten

bet att deras bctyclol se synnerligen lätt. kan hilllas i n1innct. 

.\ [,·en sjönHlliSki\ r0ns man"kap 1~:11' l'åt! lllu(!-'nnancl(' n

kcsbctockningar, som anbringas i\, viinstm iirn 1on, J,varcnJot u;)p

muntringsvinklarna flyttats till <len högra ärmen. 

För kustartill eriets personal hnr unifonn fn~tstiillt!-' , som 

väsentligen ansluter sig till dc modeller, h vilka för f\otbwf' 

personal ~iro fn stställda. 

UniformH
hc,.;lillll
m e l ser. 



Diverse för
ordningar. 
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Vidare må antecknas nytt reglemente Iör unaersökning 

af dern, som söka fast anställning vid armön eJlor flottan, 

ändringar i r. ]\[. angåondo vissa elen intcmationolla rätten 

berörande frågor samt tillägg till föreskrifterna rörande fönleJ

ningen af vissa öfniugskostnacler mollan anslagen till flottans 

öfningar och sjöboväringor.s vaponöf11ingar m. m. 

Såsom tillhörande annat förcclragniag~områcle inom Ör

logsmannasällskapot må bär utan vidare redogörelse en<htst 

omnämnas, att bestämmelserna om signaler för tillkallande af 

lots, föreskrifterna rörande iiskeriförhållamlcna i de till Sverige 

och Danmark gränsande farYattn en samt rcglcma för skepps

mätning unrlergått ändringar. 

En del af personalen vi<l lots- och fyrinriittningen har 

under omkring eu månads tid öf\·ats i excrc·isskolorna enligt 

särskilda bestämmelser och därvid bibringats såclana miliUlra 

kunskaper, som erfordras för den tjänst vid ilottan denna per

sonal vid mobilisering ska1l bestri<la. .Aflöningeu för dcnua 

personal under tj i1nstgöring vid flottan är bcstämcl genom kun

görelse den 21 l\rars Hl02, och genom generalorder elen 18 

November har modell till emblcmcr att an \·ändas Y id sådan 

tjänstgöring b1ifvit fastställd. 

Redan till 1900 års riksllag lutrlc Kungl. :\laj:t frarnlagdt 

förslag om elen ökning af flottans personal, som vore crl'or

dorlig vid ingången af år 190:2, lnan\ riksdagen al'gaf det 

svar, att den icke kunnat finna det nöchäncligt, att stater ro

dan då godkändes att g~llla. först Irim och mc< l år l D02, men 

att riksdagen af dc lämnade utrocluingarnc funnit, att till följd 

af flottans ökalic materiel ou ökning ai personalen vore redan 

år 1901 behöflig och att personalökningen säker] igen Jw'lstc 

äfven därefter tills vidare fortg~t såviLl för att fylla bosMtnings

behofvet för r edan anslmffac1 eller beslutad materiel, som ook 

i mån a[ matericlons till iifyontyrs skeende ytterligare ökning. 

Då det genom fn'm ehofon för flottans stab inforclmcl utred

ning fram gick, att det hoho[ af ökning i personalen, som för 

år 1902 förefanns, ej kunde umlcr samma år i tillräcklig om-
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fattning fylla s, afgnfs i årets statsverksproposition till riksda

gen det förslag, att en femtedel af den ökning a[ 50 ofliccmrc, 

som för mobiliseringsbchofvcts fyllande cmgcla år bort genom

förn s, skulle komma till st<'md. 
Detta förslag vn nn iiJvon riksdngcllS bifall, och ktr i cn

Ji uhet c1iirmcll ofJl.cerskftren [rå.n och med år 1D02 ökats med: 
b 

kommcllllörkaptcn af l:a graden . l 
l » ~:n 

kaptenor af l :a klass 
)) » 2:a 

löjtnanter 
underlöjlnanLcr 

............... .......... .. ........... 2 
2 

................. ........... ...... 2 
2 

En ytterligare ökning Irän och med niLsLpi\.följaiHle år 

mccl 10 ofJiccrare beslöts på Kungl. l\!aj:ts förslug af 1\102 års 

riksdag och sålunda fördelad: 
komm endörkapten af l :a gra<len . l 

kaptener af l:a klass .............. 2 

,, 2:a ,, .................. .... ...... .... .. 2 

löjtnanter . . . ... ... ... . .. 3 

underlöjtnanter. .. . . . .. ... 2 

liYa<l unclorofJicerskåren angår, sä ökallos denna [rån och 

med ~lr lD02 mod 2ö , nämligen :Z2 Jlap:gumlero[Ji.ccrarc och 3 

uncl oro!'Iicorarc af 2:a graden, och beslöt 190~ års rik sdag en 

yltcrlig;~ro ökning motl 28 från och mocl följande år, däraf JO 

flaggma skinister oclt l 8 maskinister. 

Sjömanskåren åter ökades mod 1902 års ingåug med 175 

man , !w am[ 25 i J :a, l 00 i 2:a och 50 i 3:o löncgrarlcn samt 

boslöt årets riksdag en ytterligare ökning från och med pitföl-

jande år mod samma antal. 

O!Jkrrs · 
kåren. 

Undcrol'ti-
cet·skåren. 

Sjömans
kåren. 

~keppsgossekårcn, som jämlikt ntistförogåendo å rs riks- Skrppsgo:sse-

l 1. l . o l l o l OQ" "l 1 80 b karen. c ags ocs ut J ran oc 1 mcc ar ;; ;;:; o ;:ats moc nummer, e-

slöts af l \102 års riksdng skola erhålla en ytterligare höjning 

m ed 1 00 gossar. 

:\Tariningeniörstaten bl el' j ii. m likt HJO l års riksdags beslut '.)frrriningc

från och med år l 902 ökad med l extra ingen i ör, och beslöt niön;taten. 

1902 års riksL1ag en lika ökning för på[öljamlc år. 
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Civilstaten. Hvad civilstaton angick, så medLlelados i Kungl. 1\faj:ts pro-

position af den 11 Januari 1902 till årets riks<'lag en, af marin

förvaltningen afgifven, kraftig motivering af nödvändigheten 
att öka personalen inom donna stat, och anföres därvid bland 

annat följande: Att on förstärkning af arbetskrafterna vid civil

staten vore af nöden, ansåge marinförvaltningen uppenbart vid 

blott en tanke på elen ökning af materiel och personal vid 

flottan och den utsträckning af arbetena vid varfvet och af 

flottans öfningar med <1äraf följande användning af allt flere 
civila tjänstemän för tjänstgöring om bord, som under do so

nare åren ägt rum och ännu fortfore, och på Jon häraf fram

kallade tillväxt af alla cle göromål , som tillhörde civilstatons 
personal. Det t ryckande behofvot i nämnda hi.inseende hade 

äfven genom skrifvelser från stationsmyndigheterna blifvit 

tillräckligt vitsordadt. Då emellertid vid sidan häraf kvar

stodo det på senare tid vid fl ere tillfällen, stundom såsom 
en förutsättning för af myndighetor afgifna yttranden och för

slag, framställda yrkan<Jet på en omorganisation af civilstaten, 
och denna fråga torde böra utredas och pröfvas, innan ändring 

i don ordiuario staten för civi lstaten vidtoges, hade mariuför
valtningon, under förutsättning att sårlan utredning umler el en 

närmasto framtirlen blofve förmuål för åtgärd från Kungl. 
Maj:ts sida, icke ansett sig kunna föreslå ämlring i berörda 

stat. 
Att läugre låta anstå med åtgLinler för a[!Jjälpande tills 

vitlaro a[ det mest tränganrle bebob-et af förstärkta arbets

krafter vid civilstaton förklarade marinförvaltningen dock icke 

låta sig göra, utan löreslog, att KungL 1\[aj:t måtte hos riks

dagen »för nödtorftig förstärkning af civilstaten» äska anslag 
å extra stat för i\r l\103 , och för ticlen intill <less bereda dc lör 

Lindamålet ounclgä11gligon behöf-liga medlen. 
1\locl anledning af dessa marin[öryaltJ 1 i ngons anföranden 

meddelade chefen för sjöförsvarsdopartemcntet, dot !tan hade 

för afsikt att inom don närmasto framtiden vi d taga åtgärd or 
för åstadkommando at on utredning rörande omorganisation af 

flottans civilstat, samt att det framhållna bohof\'et af extra 
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, lao· för år 1903 afseende förstärlminbo· af arbetskrafterna clols [tllb ;:, , - ( 

i marinförvaltningen och dels vid flottans civilstat, vore oafvis-

li gt. 1 enlighet med af Kungl. ~~aj:t därom f~amställd propo
sition blef ock sådant anslag af nksdagen bevii]adt. 

Den af chefen för sjöförsvarsdopartemeutet uttalade af

sikt att vicltaga åtgärder för åstadkommande af utredning rö
rande omorganisering af flottans civilstat tog redan samma 

månad fast form , i det att Kungl. Maj:t den 31 Januari 1902 

uppdrog åt en kommitte, att ej mindre verkställa utredning 
rörande behofvet af ökning och omorganisation af nämnda 

stat samt förbättring af aflöningsförmiinerna för personalen vid 

densamma än äfvon afgifva de förslag, hvartill samma utred
ning kunde föranleda. Vid denna utredning borde följande 

frågor särskild t upptagas till besvarande: 
l) huruvida icke tlottans civilstat lämpligen borde, vare 

sig i sin helhet eller till större eller· mindre del , organiseras 

såsom ou kår, fördelad på vissa tjänstegrader och löneklasser, 

hvilken kårs personal särskildt skulle fördelas till tjänstgöring 

å olika be[attningnr i land och till sjöss; 
2) lmru vida, under förutsättning att civilstaten på nyss 

angifvet sätt organiserades, personalen borde ställas under en 

särskild chef; 
3) huru vida marinförvaltningens c i vila personal och per

sonalen vid flottans civilstat lämpligen borde organiseras såsom 

en gemensam kår; samt 
4) i lwad mån vid beräkning af personalbehofvet vid civil

staten hänsyn borde tagas till möjligheten att använda värn

pliktiga skrifbiträden. 
Donna kommitto, uneler orcHörandeslmp af chefen för 

kommunikntionsafd elningon i Hottans stab, kommondöreu m. m. 
O. Lincl!Jom , och beståond e i öfrigt af tviinne representanter 

för marinfönaltningen och b ränne för civilstaten, <litraf en från 
hvardora af flottan s stationer , afgaf den 27 nästpåföljand e 

Augusti sitt botitnkalll'le i ärmHlot, innefattande förslag till om

organiseranclet af llou förutvarande civilstaten till en marinin

tendenturkår. 



För att sktirpa dugligl1cten hos denna ki'trs tjan 3lomän, 

hvilka komme att nm·iindns i \' ttc rst kriihande hcl'aLLninu·ar 
' b 

på ett mångsi<ligt vcrksamhctsUilt, enär de ej bord e ensidigt 

lltbilLlaS för viss gren af tjilllf:ilcn, utan alla, jämte del do YOl'C 

kompetenta att skiita 011 Jl\·ar tjilmot \·iL1 3taLioJJCll, skulle virl 

fördallande bebot kunna användas i clr olika inteudenturtj iln

sterna ombord, ans{cg kom mitten, att Lle före ansLitilningen vid 

kå ren borcl e genomgå en för don L>lifvaml e tjiinstgöringon lilm

paJ utbilLlningskurs. För såda n litbildning skull e ar e; hcfen 

Iör sji)Iörs mrsdopa rtemcntct an tngas marin i n tonelen Lselcver, 

ti ll det antal Kungl. J\laj:t bcs tilr111lc. För att kunna antagas 

t ill elev skulle fordras, blanLl annat att lH1fn1 ullao-t mocYo n-
' b b 

h otscxalllen. De antagna elo\·crna skulle sedormera gouomgå 

ou ettårig utbihlningskurs yjr] ilottan , vid bvilkon silrskildt den 

Wr deras blirvande inton<10lltstjiLnstgöriug onthon1 å J"nrtyg nöd

viiulliga militära utbildningen sknllo <lem bibring<<S, och e rtcr 

afslutnndet af denna kurs skulle de i densamma o-orlkända ,.., 
eleverna af chefen för sjöförsYarsdrpartomentet antag<<S till ma

rinintemlchtsaspirantcr. . \spi ra n torna skulle Lliiref'te r genom

gå en tYå-årig utl>ildningskurs, första året hufnrdsaldi gc> n teo

retisk och andra året mest praktisk, ocb , om Je e fter a[slutad 

kurs blc[,·e godkända, utn ämnas till marinunderin tomlentor vid 

b'l.ren ell er Yirl en af kommitte n äfvonlodos föro slao·cn marin-,.., 
intendenturkår i Hottans r ese n ·. 

Enär det första af c1c.<;sa t ren n e ut bildningsår ungofärl i

gen motsn<rade dem frå n och m ed år 1 ~JU 8 uljL'::>t hesLii.mL1a 

ö[ningi:itidon såsom viimpliklig, ansåg kommitLen , att elcr bonle 

erlt iUla sn mm a löne l'örm åncr som tillkomm e Yämpl i k tig u n el er 

tjiin stgöring Yid !lottan. Ihad däremot angick löndörrnåncrna 

u ud er <le båda asp i ra n tär en <m såg kom mitten aLl, en ii r u n der 

båda dessa år krona n drogo a f:::OYii rd fö rdel ar H" Jlii'Hil lel'llaS 

tjänstgöring, i den del Ll enna nfs;'\.g deras pr<tk tiska utbildning, 

hvmföre oek antalet tjänstcmiln i den föreslagna mariuinlcn

dcnturkåron upptogs betydligt lägre än hvad ftlllct blifvit om 

aspiranterna ej \·mit att tillgå, clcssa borde uppbara löneförmå

n er: under första. året lika m ed unclerofliccr af 2:a grad ou vid 
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ekonontiRtnten, med undantn g af fa st löJJ , och under anLlra årc't 

samma förmå nor "om f-lnggullll crorhcrr Yirl samma stat, jilm

viil JllOd undantag af [ast lem. 
I den af K ung l. Maj :t till innevara n de års riksL1ag af

gifna proposition har förslaget om löneförm ån er härutinnan 

upptagits blott för andra årets aspirallter, med anledning Llär

at att de ansägo s först då ha f va hu n ni t så långt i sin utbild

ning, att deras arbete bbl\·o af verkligt gagn för fiottan''). 

Utö[,·er denna Yäg för erh å lland e af inträde Yid den JJ_ya 

kåren föreslog sellerme ra chel'on för Hottans s tab i dot af ho

n om afgiJna unclerclåniga utlåtandet öiver kommitten s förslag, 

h vilket han ansåg på ett lyckligt sätt löste fr ågan om e; i\· ilsta

tons omorganisatiou , att, jämte det han ansåg, att en sär skild, 

teoretisk och praktisk utbildningskurs oundgängligen crl'ordra

dcs för civilstatens tjänstemän, det L>ordc tagas i öfvorvi.lgande, 

h uruvida icke afiagcl sjöofficersexamen borde, cloek etter ge

nomgången kortare uthilL1ningskurs, berättiga till utnämning 

t ill marimmdcrintendent. Detta förslag Yann äfv on an slutning 

af chefen för sjöförsvarsdopartementet. 
1 fråga om elen nya kåren ansi\gs, att denna icke borde 

vara, såsom fallet är med don nuyarancle civilslaton , clulml i 
tvänne Llelar, m ed tjänstc miLnnen fast. tillhörande elen ena eller 

elen andra af dessa, d. v. s . utnämnda att tillhöra Cnrlskrona 

ell er Stockholms station. ]\[c el den nu fortgåemle ut\·eckli n gen 

af flottan, då rlet blott är en ti<lsfråga , niir våra nuvarande 

tviinne stationer skola ökas till antalet, och diirtill !lottans sta

tion i Htockholm måste svälla ut långt öh·er sitt nuYaraml e 

omfång, kan det ej n<ra lä1upligt, att intcntlenturtjänstcman

nen skall äga rätt knwstå Yid den s tation, där han .:n gång 

blifvit utnämnd, utan måste staten kunna använda !J a ns ar

betskraft, d~Lr denna bäst behöfves. Därtill är J et till förmån 

för utbilclningen i tjänsten att kunna förfiytta tjiin stomanncn 

från ena till andra stationen . 

"' ) J !JOG års rik,.;tln.g· lm r ~edan denna tm;IJcriilte],.,e aJgaf~, !Il Cd huf· 

Vn<bakligL godkiinnamle af f0rHhgct till nppriittandc af marinin te nde nLur· 

kåren, borttagit Lle förm:>lagna löncförm{m ema ilfven för 2:dra i'trct~; a~pi· 

ranter. 
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Likaså fann kommitton olämpligt att, som nu är fallet, 
en h var tjänsteman utnämnes till viss tjänst, hvilken det seL1au 
beror på honom själf om han framdeles vill utbyta eller bo
hålla för lifstiden, utan ansåg kon1mitten, att tjänstemannen blott 
bör utnämnas vid kåren samt seelan på grund af särskilL1 kom
mend ering sköta den tjänst, där han behöfs eller där han be
finnes lämpligast. 

Detta önskemål, att genom personalens ställande på rör
ligare fot kunna använda densamma på hvarj e punkt, där dess 
tjänst bäst behöfves, syntes kommitten på förd elaktigaste sätt 
kunna uppnås genom en organisation i så måtto liknande den 
militäriska, att personalon indelades i vissa tjänstegradeJ' med 
graden motsvarande bestämda inkomster och med befordran 
mellan de olika graderna på sätt förhållandet vore inom ar
m ens och flottans officerskårer, och som tilläte, att personal, 
tillhörande viss eller vissa tjänstegrader, kunde beorL1ras ollor 
kommenderas till bestrillande af vissa olika tjiinstobe[attningar. 

Genom en dylik organisation t. ilUörsäkrades en ]war en 
viss bestämd löneinkomst, hvilken tjänstebefattning han än 
bestrede, under det att personalon på för tjänsten Iönlclal:ti
gaste sätt kunde användas å Llen station eller ort, där dess an
vändning edordrades. 

Såsom stöd för lämpligheten af en sålunda utbildad och 
organisei·ad personal åberopade kommitten exempel på såt1an 
orgnnisation dels vid utländska mariner, clels vid armens in
tendenturkår och vid marinläkarekåren. 

I fråga om sarnmansi:ittningen af den sålunda omorgani
serade civil staten, Inrars benämning ansågs lämpligast uörn 
bliEva marinintendenturkåren, fann kommitten, att den bonlo 
innohafva tjänstegrader motsvarm1<le graderna inom Hottans 
oHioerskår och mod inkomster motsvarande dessas. Inom civil
staten ägde innehafvarno af de särskilda befattningarun olika 
värdighet, motsvarande kaptens, löjtnants eller underlöjtnnnts, 
men med inkomster , bvilka, särskilot före elen sennst vidtagna 
lönoregloringen för ol'ficcrskåron, betydligt öfvorstcgo officernmes 
af motsvarande viinlighct. Dft nu kommitten fått i uppllrag att 
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yorkställa utredning rörand e förLättring af aflöningsförm&nerna 
för personalen, h vilka förmån ers otillräcklighet, seelan de alltifrån 
J 875 års början kvarstått oförändrade, af olika myndigheter 
konstaterats och framhållits, men kommitten ansåg önskligt, 
att de militära gradernas löner blefve gällande för elen omor
ganiserade civilstaten, har det visat sig vara ganska svårt att 
för den nuvarande ci viistatens ordinarie tjänstemän verkligen 
åstadkomma förbättring af löneförmånerna vid deras öfver
gång till nya kåren. Såsom framgår af en vid kommittentlå
tand et fogad tabell, skulle också förbållandet vid öfvorgången 
blifva, att åtskilliga af dessa tjänstemän icke finge någon för
bättring i löneinkomster och i undra fall rent af en minsk
ning. Detta syntes kommitton böra förekommas genom att 
dem ti llorki:indcs en, utöl'vcr dc militära, ytterligare utgåonde 
löneförmån, hvilken i allmilnhct tillkommer innohal'varo af civila 
tj änster, nämligen ålderstillägg orter vissa års tjänstetid i samma 
tjänstcgmd. 

Denna ytterligare löneförmån ansåg komrnitten böra, mod 
undantag för iJJtcndontcrna i högsta lönegrad - motsvarande 

/ 
komm cn(lörkaptens af 2:a gratlon, tillkomma utöl'vor do löne-
förmån er, som utgå till innehafvare af militär tjiinst ar mot
S\'aramlo gracl, enär befordringsutsikterna komme att i (len 
nya kåren bliEva ojämförligt sämre än för officorame. 

Att så äfven blir fall et framgår otvetydigt däraf, att i de l'iir 
den egoulliga intendenturkåren af kommitten föreslagna lönerna 
in gå 21 löner Iör kaptens och högre grnd, clii.raf ingen högre iln för 
komm endörkapten af 2:a graden, och -Hi löner för löjtnants och 
unelerlöjtnants grad, unL1er det att vill officerskåren finnas 11 D 
löner för kaptens och högre grml, däraf 25 för högre gracl ii.n 
kommendörkapten af 2:a gra<len, mot blott 101 löjtnants- och 
underlöjtnantslöner. Om hiirtill lägges, att pensionsåldern för 
intem1ontnrkårens tjänstemän är G5 år, mot långt lägre a[
gångsåldor för officerskåren, i'iå visar sig med a 11 ty dl i g hot, att 
befordringen inom don nyn kåren kommor att gå ytterligt 
långsamt, och dc b[vla lilgsta graderna, med lön motsvaran1lo 
und erlöjtnants och löjtnants, torde ej kunna passeras på kor
tare tid än 23 år. 
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Kommittens förslag i fråga om berörda ålderstillägg har 

orneHertill ej vunnit Kungl. l\laj:ts bifall, utan har i årets stats

verksproposition i stället för såc1ant ålderstillägg och för att 

söka åstadkomma någon förbättrin g i befordringsutsikter förc

slagits on sådan ändring i fördelningen nf lönerna, att löne

staten ökats med -! löner motsvarande kaptens af l :a klass 

samt minskats med 2 löner motsvarande kaptens i 2:a klass, 

Rnmt l motsvarande löjtnants och l underlöjtnants lön. 

Den nya marinintendentmkåren föreslogs af kommitton 

skola få följand e sammansättning: 

l marinöfvorintonden t och chef, af kommendörs värdighet 

ej på fast stat, utan med arvod e; 
ö förste marinintondenter , af kommendörkaptens af 2:a graden 

värdighet; 
l G marinintendenter af l:a graden, af kaptens värdighet; 

23 d:o af 2:a d:o, af löjtnants d:o; 

23 marinunderintondenter, af underlöjtnants värdighet. 

'l'ill kåren skulle viLlare räknas: advokatJiskal, awlitö

rer och vice auditörer, vidare tjänstemän öl'ver stat samt ma

rinintendontsaspiranter och marinintendentselever samt slutli

gen väblar och vaktmästare till i stat bestämdt antaF). 

H varl chefskapet öfver kåren angi n ge, så fann kom mi t

ten nödvändigt, att c1etta bestredes af en därtill sä rskildt för

ordnad person. Denna kår konune nämligen att omfatta en 

hetydlig personal, då enligt förslaget dit skulle höra oj 

blott dem , som tillhörde själfva intendenturkåren , hvilka ut

gjorde ett antal af 68 tjänstemän , utau äfven dom, hvilb, 

såsom nyss nämnts, skola räknas till kåren och bvilka föro

slagits till ett antal af 3-!. lliirtill komme vic1are don föro

slagna marinintendenturkåren i f-loltaus reserv. Det antal, som 

kommitton ansåg vara vid mobilisoring bohöfiigt, uppgick till 

*) Antalet Ilar sedermera af ~het:; riksdag bestämts till lmarinöfver· 

intendent, :1 förste m arinintemlenter, 1 H mttrinintendenter af l:a o~ l• 20 

a[ 2:a graden samt 20 marinundcrintenclcnter; 2 auditörer, l advokatfi~kal, 

2 Yiibln,r och 7 yaktmästare. lJärtill kommer omkring 20 aspiranter och 

elever. 
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124. Då denna personal därtill kommer att blifva ytterst rör

lig i följd af de täta kommencleringarna till sjötjänst, hvilket 

kommer att orsaka sttlmliga förflyttningar af tjänsteinnobafntro 

i land, framgår tydligen nöclvändigbeton af on chef att leda 

placeringen vid rle olika tjänsterna. Att denna hälst bonle 

fullständigt tillböra SJ.älfva k~tron samt ()'enom tJ'änstuörino· inom 
b b h 

denna hafva förvärfvat personalkännedom rörande densamma 

var ju gifvet, men ansåg kom mitten, att tills vidare chol'en för 

marinförvaltningens ci vilaftlel ni ng borde bestrida chefskapet 

för kåren. Detta var ju ock ett lämpligt sätt att på samma 

gång åstadkomma on förbindelse mellan den personal, som i 

marinförvaltningen omhänderhar do med intendenturen vi(1 

stationen närhesJäktade göromålen , som äh·on att, utan alltför 

stora omstörtuingar, förmedla civi lstatons öf\·eruånu i don ny·1 h h - v L 

kåren. Ulldon för iJottans stab yttrar emellertid i siLt undor-

dåniga uttalamle om kommittMörslagot, att bvarken detta sätt 

att ordna chefskapet, liksom ej hällor det rosnltat, IJYmtill 

kommitten kommit i fn'lga om tjänstemännens å marinfönnit

ningens civila afd.olning ställniug, nämligen alt dessa fortfa

rande skulle utgöra en från marinintemlenturkå.ron skild tjän

stemantJakår, vore en definitiY lösning af dessa frågor. På 

fl era af honom anförda skäl ansåg han dot kunna ifn\gasättas, 

huruviLla icke steget re<1an nu bon1e tagas fullt ut och marin

intendentmkåren erl![tlb on egen chef med kommendör~ v~ir

dig!Jct , tillika tjänstgörande i marinförvaltningen såsom c!Je[ 

för en ny a[r1olning, till hvilkeu rlänid från nuYarando inten

dent- och oiYilaf(lelningama skulle öfvcrförns sn1:ttliga t ill <len 

föroslagna intendenturkårens verksamhot höral!do iircndon; och 

borlie därvid bohofvot af ökning af ämbetsyorkets civiln per

sonal tillgodosos gon01n att öka elen föreslagll<1 nwriJJinton<len

t~rkå.ron och kommentlera por::;onal af densamma till tjänstgii

nng å don nya afdo1ningen i marinfönaltningen. 

Denna chefens för fi ottnns stab uppfattning del ad es till 

en viss grad äfvon af chefen för sjöförsvarsoepartcmontut, !Jvil

ken omellorti<l ansåg, att icke för närnnnnde llor<lo ifn'\gaRilt

tas inrättande af <1onna nya befattning, utan l'nnn komitten::; 

förslag innefatta don lii.mpligaste anon1ningon . 
Tidskrift i Sjäuiisrnrlel. 1 c; 



Vidare fann kommitten nödigt, att för den talrika inteu
clenturpersonalen vid hvardera stationen funnes en chef, hvil
ken, på samma gång han utö[vade chefskapet för stationens 
personal, äfven hlefve det organ, som förmedlade förhållandet 
mellan marinö±verintendonten och elen på båda stationerna för
delade personalen. Till tlessa c!Jefsplat.sor skulle en förste ma
rinintendent vid hvardera stationen på obestämd tid förordnas, 
och skulle clenne under tiden för förordnandet åtnjuta värdig
het af kommendörkapten af l:sta graden. 

För att kostnaderna för afiöning till elen föreslagna ma
rinintendenturkåren måtte kunna nedbringas så mycket som 
möjligen läte sig göra, upptogs i förslaget elen minsta möjliga 
persoual i förhållande till de numera så betydligt ökade göro
målen. Donna personal blefve följaktligen alldeles otillräcklig 
så väl för el en till och med år HH2 beräknade ökningen af 
flottans materiel som ännu mera vid mobilisering. För det 
förra fallet, eller beträffande den för tiden 1905-1912 erfor
uOI·liga personalökningen, föreslog kommitten en ökning med 
5 marinintendenter af olika grader, och för det senare fallet, 
el ler för mobiliseringsbehof, upprättandet af en marinintenden
turkår i flottans reserv; dock skulle denna reservkårs uppgift 
äfven vara att i fredstid bereda behöf:lig förstärkning i den 
mod hänsyn till ökningen af flottans materiel och militära per
sonal knappt beräknade numerären af marinintendenturperso
nalen i flottans stam. Antalet af personalen i deuna resenr
kår beräknatles böra uppgå till minst 31. 

Organisationen af densamma föreslogs mod ledning af 
motsvarande föreskrifter rörande reservbefäl för flottan , och 
skulle till marinnnclerintenclenter i reserven utnämnas marininten
clentsaspiranter, hvilht undergått en därför stadgad utbildnings
kurs. Den marinintendent eller marinunderintendent i flottans 
reserv, som i denna kvarstått intill -!0 års ålder, skulle vara 
berättigad att erhålla afsked samt att från 55 års ålder under 
si n återståonde lifstid åtnjut a i årlig pension 300 kronor. 

I fråga om personalens vid marinintendenturkårens stam 
afgång ur tjändten mod pension, så har hittills ej förelegat nå-
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gon bestämd lefnaclså!Jer df1. dessa tjänstemän varit. skyldigrt 
att ur tjänst.en afgå, utan har clet berott på dem sjiilrn1. om 
och när de afgått efter uppnående af den lefw:t<lsålrlcr, YiLl 
hvilken de varit berättigade att erhålla pension, d. v. s . Yill 
uppnåelda 66 it 70 lefnaclstLr. Då detta orsakat, att mången 
kvarstått i tjänsten långt utöfvor clonna ftldersgräns och långt 
efter det han upphört att vara tjänsteduglig, lrvilket o\'illkor
li gen länclL tjänsten till stor skat1a., så, för att för framtiden 
förekomma detta, föreslog kommitten obligatorisk afgftng Yi<1 
65 års Jefnadsålder i förening metl :36 tjäo:;teår. För att tlock 
sta.teu måtto kunna tillgodogöra sig elen arbetskraft, som möj
ligen då ännu kunde finnas kvar, föreslogs, att en l1 vnr, som 
ur tjänsten afgingo med fyllnadsponsion, skulle vnnt förbunden 
att vid inträffande krig ollor stöne rustningar, då så påfonlra
des, intill fyllJa 70 lcfnadsår tjänstgöra i befattning, som \·oro 
likartad mod den, lwn lörut innelwft. 

H vad angår storleken a[ de pensionsförmåner, som borde 
tillkomma personalen vit1 kåren, ausåg kommitten, att för flot
tans civilstat gällande grunder borde lända till efteniHtolse, 
och att således kårens personal borde, utöfvor l1vad som tir 
bestämdt i fråga om pensionsförmånerna för offlcerskåren, fort
farande, som bittills Yarit fallet, få åtnjuta, jämte HO procent 
af lönen i pension och Iyllnaclspension, äh·en de föreslagna 
ålderstilläggen, och dessa till hela beloppet. Att dessa högre 
pensionsförmåner beviljats civ ilstatens tjiinstemLin utöfver <lem, 
som tillkommit officerskåren, har gifvetvis LeroLt .dels på att 
staten begagnat sig af ci viistatstjänstemannens ml.Jotskraft \lU

der så mycket längre tid , dels därpå, att elen, som ur tjän:;:ton 
afgär vid 55 a 68 ldnaclsär , sällan är så i saknad a[ m·bots
kraft att han ej kan skaffa. sig on eller annan sysscbLiltning 
och därmed äfven någon inkomst uti.ifver pensiousWrm[worna. 
Den åter, som först efter uppnåtlda G6 lofnaclsår afgår m tjitu
sten, lti.rer väl sällan ba[va. så mycket arbetskraft och energi 
kvar, att ban kan då förskaffa sig annan lönall syssols~lttni ng. 

D h, såsom här förut nämnts, i i nnevarandc års stutsverks
proposition till riksdagen kommittens förslag i frccga om öl 
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derstilläggen ej vunnit Kungl. Maj:ts gillande, hvadan sådana 
ej föreslagits, verkar detta äfven på pensionsförmånernas storlek. 
Den minskning i pensionsförmåner, som enligt af Kungl. Maj:t 
diirom afgifven proposition skull e uppstå för tjänstemännen vid 
kåren jämfön1t med hvad som tillkom civilstaten, är så be
tydlig att, då af innehafvarne af civilstatens -l-l tjänster, advo
katJi:-dmler och auditörer ej diirvid me(1räknaclo, 

8 erhöllo -1:000 kronor pensionsförlllånor, 
13 ~uoo ,, )) 

2800 )) )) 

15 )) 2200 )) 
sk ulle a[ marininte]l(1enturkårons G7 tjänster 

5 erhålla 3200 kronor pensionsförmån er, 
l :2 27:20 

(j )) J \)20 
» 
)) 

1200 
7:20 

hvarvid dock är att m~Lrka, att vid civilstaten åtminstone den 
siRtniinm<1a kategorien kunde mod nästan Gestämdhet räkna pit 
att ~wancorn till pension efter minst närmaste högre klass, och i 
allmänhet till pension e fter ntist högsta kategorien, och att vid 
marinintendenturkåren de båda sista katogoriema kunna med 
nästan säkerhet beräkna att erhålla pension efter elen trpclje 
och flertalet af dem efter den andra kategorien. 

Såsom skäl för ålderstilläcmens uteslutande så i löneväa 
hb b 

som Yid pensionsförmåners beräknande har anförts att, då 
kommitten afsett att i aflöningshänseemle likställa marinintcn
(lentnrb\rm l med officerskåren, det af anförda sktll icke svntcs 
lii111pligt att tillligga on intenr1ontnrtjäusteman högre aHGning 
iin som tillkommer o[iicor i motsvarande t.i~Lnstogrncl, samt att 
rlen obgonlwt, som, virl jänJ[örolse m rcl o fii eerarn es pensions
förhi\,l!amlcti , kunrle anses li gga i fordran på on så hög JC'f
llarls- oeh t jiinsto[tl<lor som bestämts för rätt till fyllnael spen
sion rör nmrinintonrlonLnrtjiinsLemnn nen, ton1o t ill fullo motvii
gas af förm ånon att få i tjitnston kvarstå till on lefn aJsålllor 
af (i:-> [tr. Flirmänon af <1onna riitt att kvarstiL läror emeller
tid ilärvirl ha[va Yärclorats väl högt. Om kvarstående till GG 
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i\r för erhällande af fulla j)ensionsfönn åner icke vore ohlio·nto-,., 
riskt, utan blott tillåtet för dom, som cltiraf önsl-:a(le beo·no·na b h 

sig, hvilket då särskilJt blefve cle, som oj såge sig i Li!Hälle 
att ägna sig åt annan sysselsättning, men rbremot moclgMves 
rätt att vid samma lefn arls- och tj~Ln stoålder som o[ticoren meJ 
fulla pensionsförmåner afgå, vore mora likhet i både skvl
cligheter och rättigheter modgifven, hvarvid dock staton söl~te 
att längro tid tillgodogöra sig af intenclonturtjänstemannon, 
hvilkot anses utan skada för tjänsten kunna låta sig göra, 
eftersom för intendentmtjiinst en man anses kunna användas 
vid mora framskriel en lefna(1sålder än hYad som synes litmpa 
sig för officerstjänstgöring. Man torde omellertirl få hoppas 
att, om så stor vikt lägges på likhet i förmånerna mollan rlo 
bilda kårerna, äfven likheten i föro\·araudo hänseende mi\,tto 
blifva fmmcl olos genomförd. 

I propositioner till årets riksdag har Kungl. Maj:t före
slagit bildandet af cn marinintendonturkår, huh·ndsakligon i 
enlighet med kommittens aJgifua bär relaterade utlåtande ::;amt 
med undantag, som ofvan blifvit anmärkta; och må man 
till intendenturtjänstens bästa hoppas, att riksdagen, för ett 
rätt tillgodoseende af donna vikti ga gren af förvaltningen, 
måtte gifva sitt bifall till elen nådiga propositionen*) om den-
sammas bildande. · 

Då don föreslagna n ya personalorganisationen är af stor 
vikt för Hottans förvaltning, har jag ofvnn sökt framställa huf
vuddragon af densamma. 

Rönmdo det till kom mittens besvara u de Intillstä llda spörs
mål , huruvida marinförvaltningCilö c:ivila personal och perso
ualen virl Hottans civilstat lämpligen böra urgani;,;eras s<1som 
en kår, a!'gaf kommitten det yttrande, att rlon ansåg0 detta 
icke böra i[n'\Q·asättas om ann<Ul del a[ marinfi.inaltninuollS c:i-u · D 

vila personal än don, som utgöres af kamrer, revisorer, kassör 
och regi strator, mon att, hvad clossa tjänster anginge, personal 
af den föreslagna marinintemleuturkåreu skulle vara till dem 

*) Ar sederrnera af riksdagen i hufyud~ak bifallen. 
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minst lika kompetont som don personal, hvannecl tlessa t:jän
stcr för nitnarande bosättas, mon att kommitten likvältwsfwo 

"'' att ingen annan ätH1ring erionlracles ~i.n att kompetensvillko-
ren b1Jrue för berörda tjänster ändras till öfvcrensstämmclse 
härmed. 

I f6Lga om elen ltänsyn som vid beräkning af personal
bclJohcl vid ciYilsLatcn borclc tagas till möjligheten att an
väncla \'ärupliktigc shifbiträdcn, så var det under beräkning, 
att dcs:;n skulle i möjligaste utsträckning söka utbildas till an
v~lndning såväl till skrifbiträden som äfven för ntJöranclc af 
åtskilliga andra marinintendenturkåren tillbörande göromål, 
som kommitten ansåg sig kunna till det föreslagna antalet bc
gr~insa personalen i n mr ini n tomlen tur kåren. 

Eu af flottans civilmilitära karor, hvilken , på grund a[ 
den skedda ut vocldingen inom flottan, äfven varit under för
slag till omorganisation, är läkarcstaten, och har denna under 
året Jått sin nya organisation fastslagen. Staten för denna 
kår upptager: l marinöfverläkare och chef för marinläkarekåren 
(tillika förste marinläkare Yid Stockholms station), l förste ma
rinläkare Yid (;arlskrona station, 7 marinläkare af l:a graden, 
20 marinläkare af 2:a graden och 10 marinläkarestipendiatcr, 
hvarjii.n1Lc kåren erhållit en resen' , som att döma af redan 
vmmen anslutning lofvar att tillgoclose det behof, som den
samma är afseeld att fylla vill mobilisering. I samband med 
marinläkarekårens organisation bah·a äh· en bestäm melsernn om 
sjuhårdstjänsten å Carlskrona station dclYis blihit omarbetade. 
Marinfönaltningen har fått en ny afdelning, sanitetsafdclnin
gen, moll marinö[verbkaren s~tsom chef. l afvaktan pa en 
mera gt'nomgripanclc omarbetning af marinförvaltningens in
struktion hafva emlast provisoriska bestämmelser för sanitets
afdelningens verksamhet i marinförvaltningen blifvit utfärllade, 
i likbet mecl hvad förhållandet redan förut är med samma 
ä m bctS\'erks fortifikationsafdelning. l\larinöfverläkaren har sig 
äh·en ålagdt att i medicinalsiyrelscn biträda vill frågor, som 

röra Hottans sanitetsväsende samt tillsättandet af läkarebcfatt-
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ningarna vid flottan , och har härigenom väg för ett iutimt 
samarbete mellan rikets centrala ämbetsverk för sanitetsväsen

det och flottans myndigheter blifvit beredcl. 

Sedan kustartilleriet, fördeladt på 2 regementen, Vaxholms 
och Carlskrona, med tillsvidare bvartdera 5 artilleri-, l minör
och l yrkeskompani, med år Hl02 tagit sin början, har dess 
fortgående uppsättning vid hvartdera regementet stätlse kräft 

betydande arbete. 

Redan under sitt första år har det därjämte från en af 
hufvudstationerna grenat nt sig, i det att Carlskrona kustar
tilleri regemente tillhörande El b borgs kustartilleridetachement, 
afsedt till bemanning å kustbefästningarne vid Göteborg, bör
jat uppsättas, och hafva l officer, 3 underofficerare och 2-1, 
man sGdan Oktober månad varit förlagda <'! els till Nya varf

vet därstädes dels till Elfsborg. 

Det inom kustartilleriet pågiLen de vidlyftiga organisations
arbetet har i fråga om upprättandet af de reglementariska be
::;tämmelserna varit anförtroclt åt kustartilleriets chef jämte båda 
regementscheferna och två sjöofficerare, och har därvid flottans 
reglemente blifvit tillökadt med en del III, afsedel för bestäm
melser rörande kustartilleriet och tjänsten å kustfästuingarna. 
Af denna del hafva vissa kapitel blifvit utarbetade och an be
fallda att tillsvidare tillämpas. Kap. 1- 4, 6-8 och 10 af
handlaude organisatinnen fastställdes den 30 December HlOl 
och utkom mo i Januari månad J 902. Kap . 9, aflöningsförmå
ner för personalen ;-id kustartilleriet fastställdes den 7 Mars 
1902, och kap. 5, innehållande bestämmelser om klädsel och 
utmärkelseteckens bärande, vann den 11 sistförflutna Novem
ber nådig fastställelse . 

Den 21 Februari 1902 utfärdades kungörelse angående 
antagning och utbildning af officersaspiranter vid kustartill e
riet, och den 28 i samma månad kungörelse angående tillämp
ning af de för flottan gällande pensioneringsgrunder å perso
nal vid kustartilleriet. 

Kustarti ll e
riet. 
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Genom Kungl. brof don 21 Juni Hl02 bestämdos anaå-
b 

ondo förplägnad och underhåll af: personal af f-lottan, som kom-
menderas till tjänstgöring vid kustartilleriet. 

Sjnkv!ml. Bland åtgänlor, som uneler året vidtagits till förLättrande 
a[ sjukvården, må ur försto marin läkarens vid Uarlskrona sta
tion till medicinalstyrolsen afgifna redogörelse, nämnas följande: 

I det s. k. gamla sjukhuset har ytterligare ott sjukrum 
roparamts och iorc1ningsställts för att am-ändas som isolerings
och beläggningsrum för rospatienter och svårare septiska fall 
fråu sjukhusets kirurgiska afdolning. Badrummon på sjukaf
<1clningen hafva undergått nödig reparation, nytt cementgolf 
har inlagts, ängskåpen omsetts ocb förbättrats samt rumll!en 
ommålats. Därjämte har sjukhuset försetts med ny reserv
ångpanna. 

Det i förra årets berättelse omnämnda bakteriologisim la
boratoriet har under året hlifvit fullständigt iorrlningställdt, 
rummet nymålaclt och försed t med gas- och vattenledning samt 
med sådana tidsenliga apparater och auordningar, som för det 
bakteriologiska arbetet äro bohöfliga. Dessutom har äfve n an
ordnats särskilrla undersökningsrum (mörkrum) för ögon- och 
örommdersökningar, h varjämte framställning gjorts hos Kungl. 
mnrinfön-altningon om anslag till anskaffande af on för sjuk
huset bohöfiig Röntgenapparat, men har anslaget iinm1 icke 
beviljats. Det torde iifven böra nämnas, att hofintendenten 
Kmnlin uppgjort skisserad ritning till uppförande af on ny 
sjukhusflygel på omkring !JO sängar, byarmed stationens sjuk
inriittuing bohöhcr ntYidgas, och tonlo fnllständiga ritningar 
med clotaljer och kostnarlsfiirslng nll!ler Hl03 vidare kornma 
att uppgöras. 

Carlskrona den 31 l\lars Hl03. 
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Kustpansarfartyg. 

(Forts. f ni n sid. 1 D2.) 

Kustpansarfartygen hro, son1 benämningen anger, oj n[- blntonl. 

sedda att långt aflägsna sig från eget lanels kuster, för att å 
öppen sjö mäta sig mod en ftentlig flotta, men de böra vara 
tillräckligt kraftiga och talrika för att kunna hindra denna att 
förstöra minspärrningar, inlöpa i hamnar och f-lodmynningar, 
samt härja och brandskatta kustorua, emedan, enli gt krigshi-
storiens liirdomar, enbart kustverk och spärrningar ej förmå 
att motstå ett kraftigt angrepp af on flotta. 

Om ock det mo<lcrna minväsendet i och för sig utgör 
ett lystriugsvär\lt, tag edor i akt! för att följa amiral Farra
gnts exempel vid forceringen ar Mobile-bukten, så modför on
bart detta vapen ej ott botryggande sky<ld mot on fientlig 
flotta, ty emot clemut fordras i första lini en ett rörligt lörsYar 
sammansatt af ändamålsonligaste typer, vicl hvilkas Yal man 
bör betänka att enär ett örlogsfartyg är ett verktyg, så gtdler 
tifvon här den nutida, för allt arbete härskan<1e principen, »ju 
mer specialiseradt verktyget såväl som detsammas handharvare 
är, dess offektiyare blir det för afsedt ändamål. 

Frågan blir då i första hand att bestämma örlogsfartygets 
huEvudändamål och de därför most önskvärda ogenskapor som, 
framför de öfriga, om ock del vis på dessas bekostnad, böra i 
högsta grad fullkomnas, emedan dot först därefter blir möj-
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ligt att med bestämrl. kostnad och deplacement erhål la ett far
tyg med max. effekt. 

I sin helhet 'serlt skola örlogsfartyg mer eller min1lre inue
liafva två egenskaper, af hvilka den ena eller andra i cless 
högre grad måste åsidosättas ju mindre fartyget är. Dessa 
två hufvudegenskaper äro: 

l:o) K:ryssare-e,rj('nslmper, innefattande hög fart , stor verk
ningsradie och god beboelighet, l1vilket allt framtvin gar långa 
och relativt smala fartyg med rymlig öfvervattcnskropp, stor 
kolbosparande maskinkraft samt stort kolförråd. l\findre nöd
gas man här fästa sig vid lle offensiva och defensiva vapnen. 
Dessa fartygets egenskaper skulle äfven kunna kallas fredsegcn
slcaper, emedan de, liksom lwarj e kofferdifartygs egenskaper, 
tillfullo kunna bedömas uneler fredsöfningama, hvilkct ej låter 
sig göra med stridsegcnskaperna, hvilkas värde blott komman
dc strider kunna ådagalägga. Ej osannolikt synes det därföre 
att månget örlogsfartygs nuvarande prestige, i kommande första 
strid skall beröfvas detsamma. 

2:o) Striclsegenskaper, hYarför erfordras sådant byggnads
sätt och sådana Yapcn hos fartyget, att det så långYarigt som 
möjligt må kunna uthärda en strid, och därunder t1llfoga fien
den största möjliga skada. De offensiva vapnen böra härför 
vara så kraftiga och ändamålsonligt placerade som möjligt, 
samt de defensiva vapuen på bästa sätt skydda besättning, 
bestyckuing, fartygets manöverförmåga, stabilitet och flytför
måga m. m., sii att dessa två sistnämnda finnas i tillfyllest
görande grad äfven met1 fartygets opansrade partier sönder
skjutna. 

Det är r1essa senare egenskaper (stridsegenskaper) bvarå 
i första band vikt lägges å pausarfartygen och detta till den 
grat1 att då t. ex. bestyckningens vikt å pansarkryssare blott 
utgör cirka 1

/ 100 af deplacementet, den å pansarfartygen upp
går ända till 1

/ 10 , ja till och med 1
/ 28 å den amerikanska mo

nitaren Monterey. Liknande förhållanden råda äfvcn lned den 
för pansarfartygens stridsvärde ej mindre viktiga, men med 
långt större svårighet realiserbara pansaranordningen. 

- 27B -

De oupphörligen stegrade fordringarna på pansarfartygens 
offcnsifva ogcnsknpcr, fömämligast orsakade af den sedan pan
silrfartygcns uppkomst pligående striden emell an artilleri och 
pansnr, hafva led t till: 

dels ej fullt betryggande pansartjocklokar, 
dels partiell bepansring. 
Il vad först ej fullt botryggande pansartjocklekar bclräf[nr, 

så hafva skjutförsök ådagalagt att det erfordras öO 01n. pan
sar a[ yppersta kvalite för att under alla omständigheter vara 
fullt betryggaucle mot alla slags projektiler, men då skottväx
lingen i aHmänhet sker på stora afstånd samt anslagen ej äro 
nonmtla'''), så nöjer man sig för närvarande, beroende på pan
sarets tyngd, med 30 cm. pansar, ehuru detta ej är ett abso
lut skvclcl emot arofva r)ansarbrytanl'le projektiler, utan blott ,} b 

emot dem af mec1elkalibcr, samt ännu så länge, emot grofva 
med urisanta sp rängiinmen ladclaclc granater'''*). Men till och 
med elylikt 30 cnL pansar kan, tillföljd af sin stora tyngr1 blott 
anbri ngas å en ringa del (partiellt) af fartyget (vattenlini e och 
torn) under det att å de öfriga fartygspartierna mindre skyd
elande om ens något pansar kan an bringas. 

Detta mindre skycldancle pansar, som å de moderna parr
sarfartygen uppnår 150 mm. tjocklek, skyddar blott emot små 
proj ekti ler och emot för närvarande brukliga meclelgrofva bri
sansgranater, mot hvilka senare uänmda pansartjocklek intill 
sista tiden visat sig tillri:icklig för att orsaka deras explosion 
innan de inträngt i fartyget; men då den dag kanske ej iir af
lägscn, då dessa projektiler så fullkomnats, att det erfordras 
långt gröfre och för fartygets bärförmåga alltför tjockt pan
sar, samt då, såsom ofyan nämnts, en stor del af fartygets 
öfvervuttenskropp af sarmna skäl nödgas vara totalt utan pan
sar, så äro redan nu, samt ulifva i än högre grad framdeles, 

*) Kulan intränger i plåten i proportion med anslagsvinkelns sinus, 
samt anses ricochetera när anslagsvinkeln är < '15°. 

**) Det lär 1m hafva lyckats tbe Onlnance Department i "'ashing
ton att tillverka brisansgranater som kunna genomslå 3li cm. Krupp-pan
sar utan att explodera förr än efter genomträngningen. 
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stora partior af fartyget utsatta för att redan vid bö1jan af on 
strid förstöras, h varvid ej allenast allt därinom varande bränn
bart material sannolikt antändes af fientliga projektiler, såsom 
förhållandet var under två sonasto sjökrig (Kina-Japan, Spa
nien-Amerika), utan bidraga äfvon rummon i dessa fartygs
partier till ökning af explosionsefiokton af därinom explode
rande brisansgranater, samt som reservoiror för därvid af dem 
utvecklade giftiga gaser, hvilka lätt kunna nedtränga i under
varande rum . 

Då sålunda de otillräckligt ollor alls o:j pansrade fartygs
partierna sannolikt strax i början af drauhningen förstöras af 
fiendens old, t:~å kunna blancl annat följande olägenheter däraf 
orsakas: 

dels att dessa fartygspartier såväl som på och i förening 
mod dom anuragta delar (bryggor, båtar, dävertar, rigg m. m.) 
nedfalla samt så belamra utrymmet kring bland annat kano
nor ooh rörliga torn, att de ej blott fastlåsa ett och annat af 
dem, utan äfven gör detta i sådana lägen att skjutvinklama 
för det öfriga artilleriet betvdJiot inskränkas cläraf· 

.J b ' 

dels att alla fartygets såväl strålkastare som ]titta artilleri-
pjäser, i allmänhet uppställda på nämnda fartygspartior, sam
tidigt förstöras med dessa, lwarigenom fartyget ej ullenast un
der elen pågåen<1e striden utan i än högre grad uneler följan
cle natt, löper risk ntt blifva ott lätt byte för torpeclbåtsan
gropp. Denna olägenhet bör dock kunna neutraliseras till en 
llol, genom att fästen finnas på pansartol'IIen för elYlika små
pjilsor, hvarå do lätt kunna montorns efter striden : sodan de 
därfömt loc.·at skvtlclade noduti brt)'o·et· 

L .J o/ - (_. b ) 

dels att fartygets metacenterhöjll htirigonom minskas så 
mycket, att fartygets stabilitet ej längre ~lr tillräcklig. Tänk
bart skulle detta kunna förekommas genom att fart.)'o·o t oska-
l l 

. b 

c act mnehar så stor metacenterhöj d, att on för stabiliteten er-
forderlig storlek återstår seelan de opansrade fartygspartiorna 
förstörts. Detta synes dock mindre liimpligt, emedan fartyg 
med höga fribord och stor motacenterhöjd hafva ej allenast 
för vistelsen ombord utan äfven för artilleriets skötsel menliaa 

b 
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rörelser, emedan dessa blifva dess mjukare ju mindre mota
centerhöjelen är. A f de opansrade partiernas sönclorskjutning, 
å fartyg med liten metacenterhöjd, kan därföre fartygets un
dergång genom kantring bliiva följden, utan att de pansar
skyddade fartygspartiorna lidit någon som hälst skada. 

Då det är sannolikt, att de mindre goda rörelser ett hög
bnrcligt fartyg med stor metacenterhöjd har, kan mildras me
delst slingerkölar, så torde, om dylika anbringas, fartyget kunna 
gifvas en så stor metacenterhöj d, att en för stabiliteten tillräck
lig stor del återstår sedan fartygets opansrade delar sönder
skjutits; 

dels lämna dessa otillräckligt eller ej alls pansarskycl
dacl<:J fartygspartier ej erforderligt skyeld och säkerbet åt be
fäl och besättning, af hvilka dock obestrillligon i dag som i 
dag är och såsom dot alltid varit, framgången förnämligast 
beror. 

A citadellfartyg var risken ringa för sönderskjutning af 
ofvannämnda fartygspartior före dot snabbskjutande artilleriets 
uppkom st. !\lon då, i och med artilleriets öfvergång till snabb
skjutande, faran härför ökats, så bar utsikten till vattenfyll
ning af de för och akter om citadellet, på pansarchlckon va
rande celluyggnaderna, vuxit från en möjlighet till en sanno
likhet. 

Dessa fartygspartiers sannolika sönderskjutning bar å de 
stora moclerua citadellfartygen (t. ex. Formidable och Duncan
klassen) föranledt ändpartiornas skyeldande med tunnare pan
sar för att förbindra dem från att at <lo likt e11 hagelsvärm 
fram vällande nro1'eki.ilerna från småartilleriet O'enomskJ·utas likt 

L ~ 'b 

ett t-JålF} 
Den genom dessa ämlpartiors läckskjutning orsakacle för

sämringen af fartygets strids- och sjöduglighot samt manövcT
förm åga torde först i ett kommando krig kunna fullt klargö
ras. H vad stabilitetsämlringon betrfiffar, så skulle elensam ma 
möjligen kunna utrönas ptt experimentet viig. 

*) DetLa sbL! väger tungt för p:ms::trb:Hs[i)r~lager. N:o i1 , uppgjonlt 
af 1901 års ccrt-kommiLt.6. 
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Med brisansgranatemas uppfinni ng och förbättring har 
artilleriet, i sin fortgående strid mot pansaret, ånyo tagit ett 
stort steg framåt; ty var det snabbskjutande artilleriet i och 
för sig en stor fara för rnnsarfartyg, till och lllC'!l a[ nu bruk
ligt byggnadssätt, så synes detta i än högre grad blifva för
hållandet med de nu, inom on del framståondo marinor till an
vändning komna brisansgro.naterua, hvilka genom sin starka 
explosiva kraft sönderbryta, och likt projektiler kringslunga, 
explosionsstället omgifvancle partier af fartyget. 

Frånseclt brisansgranaternas förödande verkningar när de 
intränga i fartyget, så har med projektilemas förseende mod 
s. k. cap, förhållandet mellan pausar och artilleri åler inträdt 
i ett nytt skede. Det har nämligen visat sig vid i sistlidne 
Maj månad i England (hos firman Vickers & C:o) gjorda skjut
försök med dylika projektiler, att det hittills som tillräckligt 
skyddande ansedda gördelpansaret genomslås af dessa projek
tiler, bvarigenom ej blott bakom varande besättning och ma
skinerier m. m. beröfvas det skydd de dära[ hittills haft utan 
äfven fartyget sin f-lytförmåga genom det inträngande vattnet. 

Vid nämnda skjutförsök, som utfördes mod 16,2 och 19 
cm. snabbskjutande kanoner mot 162 och 300 mm. bästa pan
sarplåt (Krupps process), ådagalades: 

dels att genomträngningsförmågan bos 15 cm. projektiler 
mecl cap förbåller sig till elen hos hittills använda projektiler 
af bästa slag utan sådan, som 3 : 2,5 a 2; 

dels att 300 mm . pansaret ej allenast alltid genomsköts 
af 19 cm. projektiler med cap utan till och med af ett 16 cm. 
dylikt skott, flVarvid anslagshastigbeten Yar 863 mjsek. 

Med anledning häraf synes den tid ej aHägson, då elen 
nu brukliga medelgroh·a bestyckningen (cirka 16 cm.) ökas till 
19 cm., samt kanske, när man äEven fäster sig vicl skjutbastig
heten, att äfven kalibern å för närvarande brukliga grofva be
styckning kommer ai.t sänkas, om ej till 19 cm., så dock be
tydligt under det den för närvarande i allmänhet är (30 cm. 
max.) 

Ehuru, nng veterligen, cap-frågan ännu ej är fullt till-
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fredsställande löst, så synes den dock i det n:trmaste vara det, 
utom af ofvannämnda fabrikant, ähen af Krupp och äfyon a[ 
Bofors, hvilken sistnämndos capade projektiler, vid nyligen hos 
Krupp samt här hemma gjnrcla skjutförsök visat sig lika om ej 
bättre än Krupps, i det 175 mm. Krupp-pansarplåt a[ bästa 
slag ej allo uast alltid, vid uormalt anslag, genomsköts af 16 
cm. capadc halfpansargranator af Bofors specialstål, ulan äfven 

vid 60° anslagsvinkel. 
Inför dylika resultat, samt de hvartill de mer framstå

ende marinorna kommit med brisansgranater (melinite, lyddito 
m. fl.) vill jag, ehuru jag reclau förr 7

') framhållit brisansgranat
frågan, på grund af dess stora vikt, isynnerhet för svagare 
mariner, för hvilka hvarje försvarsmedel, som kan motväga do 
stora marinernas öfverväldigande ekonomiska resurser, spelar 
den största roll, än en gång återkomma till densamma och an

föra några på senare tiden erhfl.llna resultat. 
Fransmännen, som i denna fråga, såväl som i så många 

andra militärtekniska spörsmål, tagit ledningen, hade redan i 
slutet af 1880-talet så fullkomnaL sina melinitegranater, att de ej 
allenast kunde skjuta dem mod sina vanliga kanoner utan ä[ ven 
fått dem sådana att de gonomslogo tunnare pansar utan att 
explodera förr än efter genomgången. 

Hedan 1888 hade de tillföljd häraf påbörjat byggandet 
af en modernt bepansrad kryssare (Dnpuy cle L61llo) hvars 
hela, af ] 00 mm. pansar skyddade öfvervattensskro[ Yisat sig 
tillfyllest att få dåvarande brisansgranater till explosion utan
för pansaret. 

England, som på ett eller annat sätt, såsolll <lot säges, 
kommit i besittning af deu franska mCliuitehemlighoten, följde 
tätt i fransmännens spår med sin lyclclite samt. sina, på grund 
af experimentsskjutningarna å Resistance 1889 modernt be
pansrade fartyg (Royal Sovereign-klassen). 

Litet hvarstädes hade man nu börjat syssla mod llrisans-

*J I en n.f mig 1890 utgifven reseberättelse (Ingeniörs-Fi>rcningens 
Förh::mdlingn.r 1890). - I Ticlskri(t för 8jöviiscmlet 188!) (E~kadcrpn.nHar· 

fartygens uppkomst m. m.) 
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granat-frågrw, mon under det tenelonson i do två ofvan nämn
da och i nedan nämnda mariner var att ernå så motstånds
kraftiga brisansgranater att do kunde genomslå möjligast tjockt 
pansar utan att explodera förr än efter genomgången, så gafs 
det åter andra länder där man oj ens sökte lösa deLta artilleri
problem, ja till och med uteslutande lade an på att få alla 
sina granater så explosionskänsliga att de skulle explodera redan 
Yid anslaget mot svagaste föremål; h vilket visserligen var obe
hagligt nog för opansrade fartygspartier, men modförde föga 
risk för de fartygets vitala delar som voro pansarskyddaclo; 
man lät till och med, sedan man efter åtskilliga år gjort ett 
par misslyckade försök med brisansaranater bola fråo·an h vila o ' · ·o · ' 
emedan man funnit att utanför pansar exploderande brisant 
sprängämne var föga effektfullt'1'). Tillföjd häraf äro do i 
dag som är, så många år på ofteJ;kälken';,.;:-) att de ännu oj ens 
lyckats åsta<lkomma hrisansgranator som oskada(le kunna pas
sera ut ur egna kanon och lwubiLs-mynningnr. 

*) •In Nordam erika haben bei der Prlifung des GatlHnann-GoschiH
zes sch r bomcrkensworte \ 'orsuclw mit oinor 11,5 7-0ll ode r 20,2 cm. el i eken, 
nacll Krnppscber Art gellärteten Niekolstab l platte stf\tt.gofunclcn. Die l [er· 
stollung 'mr von don Carnegie-1\'e rken erfolgt. li'aclHlem da~ nicht in 
die Pl:1tte eingoclrungono Gathmann-t1eschoss sich trotz soiner enormon 
Sprengladung von 500 libres Scbiossbaumwolle unzulilnglich gezeigt hfltto, 
gelang es der 30,5 cm. Kanone mit einom Gescboss (o lmc kappe) von '154 
kg. Gcwicht, "·elcltos 10 kg. nonartigen Sprengstofl' enthielt, dicso Platte 
bei 550 m. r\.uftreffgescln,·intligkeit zu <lnrchslagon. - - - Bei eincm 
solchen, mit 27,3 kg. dos hochexplosihl on Hpreng~toffos, Dnnnito gonf\nnt, 
gefiilltcn Gcschoss YOll 47-± kg. ne"·ieht, "·clches mit li32 m. (~esclmin
digkeit und oiner Kmft von !JGOO :vtotortonnen anftraf, detonicrto clf\~ 
Gos•:ho~s nflch G zölligcm Eindringen und zorbrach die Platte griindlich 
in mchrere Stlicko; cin Bruchstiick der lllickseito von 1 1/o Tonnen (glviclt 
:1524- kg.) Gewicht wurdo durclt 15 VUHR Hand hindurch gct;chlcudcrt und 
135 FusR cntfernt aufgcfunucn. - - - In Lord BraRsevs Jflhrbuch YO IL 
lfJ02 winl gesagt, dass 1licse von Oarnogio golioforte rtat.te eino von dom 
beRtgdert.igton Krupp-l'anzer war.> ?.hrine-Rnn<h;chan 1D03. 

"'''') T l1 e OnlnflJLCC Dopartment of the ArmY hf\s boen oxporimonti1w 
for lllf\11)' years to sccn rc a l1iglt oxplo~ive f1~r a t;holl filler, an•l wit~ 
Yar_,·ing RUCC'!'Hs. Jn lh o reports or ll1e Ordnaneo Uoanl conducting IlleR<' 
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Den dag det visar sig att 200 a 300 mm. pansar ej för
mår fullt tillförlitligt utestänga brisansgranater från explosion 
bakom detsamma, så är sannolikt, ej allenast all kasematt
bepansring för alltid detroniserad af tornbepansring, utan hnx 
dänned bepansringsfrågan kommit i det för mindre marinor 
gynnsamma läget att mindre, mycket snabbgående fartyg metl 
blott ett par men väl pansarskyeldade snabb- och långskjutan
de medelgrofya kanoner, samt med stabilitets- och flytskycl<lacle 
skrof, kunna våga sig ut på öppen sjö till fördäri för fientLiga 
transportflottor m. m., men äfven för att, likt en ny David, 
med fra m gång upptaga strid med h varje än så stort pansar
fartyg , blott dess fart är öfverlägscn detta senares, samt det har 
skjutskickliga artillerister, ty utsikt fimies då att ett eller annat 

tests in 1883, 1884, and Hlö5, they usually concluded with >b urst at tlt o 
muzzle > or •dcstroyed the gu n >. 

Finlllly - - - a 12-inch A. P. schell - - - 'ras fireJ again><t 
a 12-inch faco-hardenod plate. The reconl roads: 

N:o 11. 1~-incl1 A. P. shell charged with oxploei\·e >D. > 58,G pounds. 
Weight of charged shell completo 1010 pounds. 
Fired lVIfly 17, 1901, with Frankford Arsenal Dotonltting A. P. fuRc 

complete, agflinst a piece of 12-inch faco-hardened steel plato. Pressure 
in gun 2~1,000 pounds per sqnaro inch. Velocity about 1,875 F /s. 

Shell detonated in plato and completoly demolisbod plate mul bflc
king - all being canied forward and s\\'ept a'ray. :Fragments of pLtlc 
were tbrown to a tEstaneo oi 200 to 300 feet, flnd gave evidonco that tll o 
plate was penetratad by the shell. 

The fuse is the seerot of all our triurnplts, anrl f\S snch is boing 
carefully guardod. - Tmnsflctions of the Society of Nayal Arehiteds f\ud 
Marine Enginoors. 

Sud<lonly, on the morning following Lord Kitchener's vietory flt 
Omclurman, the word Lytltlite " "f\S in ovorylJocly's mouth. The 37 th. 
Field Battery, nsing, 5-in. howitzers and Lyddite shells for the first tilllo 
on active service, bad achimred 'ronders - - - 1rhen it is ::<tatoLl lhnt 
notwithstandiug the great range, the shots soldom yary 5-yd,;, ono " ·ay 
or the other from the exact spot flimed at. 

The Navy and Army Illustrated 1002. 
- Kflpten Arvid \\'esters rapport från boerkriget. lär bland annat 

~nge lydditogranaternfls förödande verkningar. Han såg dylika oxplodc•r:t 
1 två mindre stenhus, h \'ar vid dessas Llclar bortslungados 250 motor. l le 

giftiga gaserna ~J;ullc lm dödat på 5- G moters afståntl fr:ln oxplositions· 
stället. 

l'·idslwift ·i SJuviiscndet. 1!1 
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väl -rilctadt skott kan bringa den stora motståndaren hors de 
combat'''). 

Ofvanstående leder själfmant till tanken om ej vid kom
mande krigiska förvecklingar mången marin skall blifva öfver
rumplad af en del okända förstörelseredskap bos motståndaren, 
åstadkommande ett nytt Sinope, eller Yisunsin-batalj"·''), ty det 
är ej blott i förmågan att uppfinna nya dylika som det ligger 
styrka, utan äfven i deras oförberodda framträdande, emedan 
ett känclt förstörelseverktygs verkningar kan paralyseras medelst 
ett annat, liksom en mina med en kontramina. 

Löpte citadell-pansarfartygen, såsom ofvan nämnts, risken 
att a[ det snabbskjutande lätta artilleriet boröfvas sin stabili
tet, st't har med brisansgranaterna ånyo ett nytt skede inträdt, 

*) >Il n'est pas im probable dc voir nn batiment bon marchem, arme 
de pieces de moyens calibres et par suite approvisionne <1. un plus grand 
nombre dc coups, subir sans inconvenient la poursuite d'nn cuirasse et 
Ini faire des avaries sensibles>>. 

(Revue tl'Artillerie.) 
>:\To ~v, at a mngc of 8000 yards or more, the French ship (say of the 

C'assard clas~) 1rould be in safety against the fire of the Inflexible's gnns; 
,,·Itcreas at this range the l<'rench crniser, 1rith the aid of her modern 
gnns am! of modem telescopic sights, \\'oulcl be able to make good prac
tice against the British ship, and, in my opinion, wonld pnt her qnickly 
out of action by liring large capacity high explosives and other modern 
shells>. 

.i\Ioclem Artillery by Lientenant A. T. Da11·son, lat. R. K. - 1901. 
Namn. Deplacement. .Fad. Ce1·t. 

In flexible........ . lli:ltlO tons 12 knop Eskader-p:111sarfartyg. 
Cassanl ......... 3950 ' 19 2:dra klass kryssare . 

"'''') I sjöslaget vid Sinope 18li3 förstönles inom en halftimme en 
tmkisk flotta, som blott sköt massiva rundkulor, så i grund af en lika stor 
rysk flotta, bestyckad med bombkanoner, att mer än 3000 turkar omkom
mo ocll af alla turki ska fartygen blott en mindre ångare undkom. 

"~r 1592 hade en japansk arme om 150000 man under befäl af 
Hideyoshi öfverförts till och inom kortare tid än 2 månader erö[rat hela 
Korea. Hvad hela koreauska armen ej förmått, det åstadkom nn ett af 
koreanaren Yisunsin uppfunnet och oförberedt framträdande sköldpa<ld[or· 
madt pansarskepp, som p[t en dag rammade och silnkte 37 japanska ör
log~fartyg, till följd hvaraf hela japanska arm€m nödgades att hals öfver 
ltufvud bege ~ig till sitt land igen, msUmdsatta att fullfölja de eröfrings-
p1aner de haft med afseende på Kina. Marine Rumlt;chau 1902. 

i det dessa genom sin explosion öfver umlorvattens-p::msanlii<:
ken, kunna intrycka dessa, samt såmec1ols lämna öfyor <lcst'a 
däck inträngande vatten fritt tillopp till undervarande rum, 
därigenom äfven hotande fartygets ftytförmåga. 

Detta förhållande skulle kanske kunna belysas af don 
don 26 Maj 1900 utfönla experimentskjutningen emot engelska 
pansarfartyget Belleisle, hvilkot fullt krigsrustade fartyg ph 
kortare tid än 5 minuter sänktes mod fören, af elden friu1 
Majestic. Ehuru detta såväl som senare experiment med sUir;,;la 
strängbet hemlighålles, så torde dock resultaten af desamma 
framdeles knnna bedömas utaf de förändringar som förctngm; 
i de engelska pansarJ'arlygens byggnadssätt"'.) 

Att döma af brisansgranaternas förödande verkningar Yid 
experimentskjutningar samt vid Ornelurman och i boerkriget, 
så torde deras förstörelseverkningar blifva än fruktansvärdare 
vid explosion i slutna fartygsmm, isynnerhet om artillerikali
bern, som för närvaram1e synes begränsa sig till ;Jo CllJ., göros 
gröfre i och för utslungande af största möjliga miingder bri
santa sprängämnen. 

Ehuru hittills dc hvarandm bekämpande åsikterna om 
kom p lett gördel pansars sa m t citadell pansars fördelar re l n t i \'t 
hvarandra, mecl det snabbskjutande artilleriet och brisansgra
naternas tillkomst synbarligen giher vind i seglen åt förkiim
parne för det förstnämnda Le]Jansringssättot, så torde dot;k 
s1utafgörandot först fällas af en framtida strid emellan hYm
andra i öfriga afseenelen lika pansarfartyg. 

Bepansringsfrågans svl'trighetor inför det moderna artille
riet bar dag från dag framtvingaclt allt större oclt större !'ar
tyg, nästan U]Jpnåondo omöjlighotens gränser, lwacl kostnntlnn 
och därmed förbunden risk beträffar. SåluJH1n byggG:-J för niir-

*) Zu dieser Ansicbt kam man bekanntlich dmclt clie BesebieNsung 
der »BelleiRle». Der »Dnke of Edinburgh >> gellört dcmnacil wahrschcin
lich zu den neuen Kreuzcm, \YClche urspri'mglich 10000 Tons \lll(] einL' n 
lO cm.-Gilrtclpanzer haben zollen. Da die neuen Shiffe 13000 Tons grn."s 
sein werden, hat augenschcinlich einc vollkomm8tW Entlnnf:;ämlcnu,~-
stattgefundcn. , ~larinc-Unmlschau HJ03. 
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varande pansarfartyg om 18000 tons i England, samt förorda
des till och med sädana om 31000 tons på 1900 års maritima 
kongress i Paris. 

Oakttadt denna storleksstegring kan redan nu ett fullt 
betryggande pansarskydel ej åstadkommas, samt då, med all 
sannolikbet den dag ej är aflägsen då det för närvarande bruk
liga, en stor del af skrofvet skyddande tunna pansaret erfor
dras betydligt tjockare, så har detta ledt tanken på en annan 
väg, än medelst pansar, för ernåendet af erforderligt skydd, 
den nämligen att genom förändrade fartygsformer minska de 
sårbara partierna*). 

Denna tanke i förening med erfarenheten att den på räLt 
afståndsbedömning och sjöhäfning m. m. beroende träffsäker
beten i vertikal lod är långt osäkrare än i horisontel, har för
anled t att en moderniserad monitortyp flerestädes kommit till 
heders, isynnerhet som detta är den fartygstyp som medger 
största viktsdelen af sitt deplacement till bepansringen. Själf
klart tir i:Lfven att den isynnerhet bör göra sig gällande vid 
kustpansarfartygen tillföljd af dessas mindre dimensioner och 
därmed förbundna större bepansringssvål'ighotcr. 

De förnämsta fördelar som anses tillhöra kustpansarfar
tyg af en moderniserad monitortyp äro: 

dels att deras låga öfvervattenskropp erbjuder ett litet 
skott.mål, samt gör dem mindre synliga, bvarför de lätt kunna 
smita in och dölja sig i skärgårdar; 

dels att frånvaron af on stor öfvervattenskropp bör göra 
monitoremus tillverkningskostnad billigare än den för fartyg 
med stor dylik; 

dels ock att en oförändrad och fullt botryggande stabili
tet bibehålles, så länge det svårt träffbara gördelpansaret är 
osåradt. 'rill belysning och jämförelse af liknande fartygs sta
bilitet anger fig. 3G stabilitetskurvor för i fig. 32-35 visade 
fartyg af i tabell VI nedan angifna dimensioner. 

*) »\Ve would cut the enormoas freeboard given to the Powerh1l or 
Di:Hlcm Llown in future aucl utilise the saving in weight of materiel thus 
rclcasecl to provide a more extensive system of armour protection over 
the reduced surface of the ships side>. The Engineer. 
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T abell VI å hufvuddata å lliiantonomoh, llfjölncr, Captain 
och Vanqua?"d. 
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ft. In. f t. in. l f t. in . ft. 111. 

Längel mellan p .·p . .................... . 250-0 187-6 l 320-0 280-0 

Största bredd .......................... . 52-10 41'i-6 53-3 54~0 

Dj upgående för ...................... .. 14--0 11- 1 24-10 21-6 

D:o akter ....... .. .............. . 14-0 11- 7 25- 10 22 ~6 

F ribord förut .......................... . 3-0 2-3,5 fj - G l G-G 

D:o akter .......................... . 3-0 2-3,5 6- 6 16- G 

D:o midskepps ................... .. 3--0 1-1 G--G 1G- 6 

Deplacement i tons ..................... 1 

Metacenter öfver tyngdpunkt .... .. 

3842 1566 7!}16 5782 

15,8 f t. 13,8 ft. 2,G ft. 2,87 ft. 

Beroende på sina låga , i sjögång oupphörligen af vågorna 
öfversköljda, likt slingerkölar verkande däck, sägas monitorer 
erbjuda artillariat en någorlunda stadig plattform. 

Medgifvas måste att ofvannänmcla fördelar vi1ga tungt 
för monitorliknaude kustpansarfartyg, men äfven dessus under
lägsenhet i rymlighet och bekvämlighet får ej förbises. Erin
rar man sig dock de stora fördelar so m elektriska ljuset, Yär
meledningar, ventilationsanonlningar m. il., nu mor mot förr, 
tillförsäkra dylika fartyg, och då sannolikt do floste i krigstid 
föredraga att tjänstgöra på ett mindre komfortabalt mon mot
ståndskraftigare och säl-::raro fartyg framför ett med större be
kvämligheter men lättare utsatt för att mod man och allt gå 
i kvaf, så synes monitorliknande fartyg ej ännu hafva utspelat 
sin roll , åtminstone för tjänst inomskiirs och i hamnar. 

För boclömande af kustpansarfartygens förmåga att full
göra dem tillkommando tjänsteåligganden, erfordras kännedom 
ej allenast om kustpansarfartygens egot tillstånd och strids-
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Yilnlc, utan äfven de blifvtuHlo motståmlamos. I första haml 
1nlilas vi då af eskaderpansarfartyg och pansarkryssare med 
<lt:m tillhörande kunskaparefartyg (oxploratours). 

En Leskrifning af dessa fartygs nuvarande stånrlpunkl 
oeh striclsvärcle ligger dock utom omfånget Iör denna aJhancl
liiig'), hvarföre jag här blott vill omntimna don tendens för 
<l o,.;amnms utveekling som [ör närvarande synes råda inom <lo 
stora marinorna. 

Don sedan många år pågående striden emellan förkäm
parna Iör eskaderpansarfart)·g eller kryssare synes småningom 
pi'L så siitt utjämna sig, alt deu ena typen tillgodogjort sig don 
tuHli ·as karakhiristiska egenskaper och Yico versa , resultonw< lo 
i on pansarlcry"'sarc-lyp moJ 22-23 knops [art, hvilkon sanno
l i k t bl i r <lon närmaste tidens sLriclsiartyg. Följamlo tabell upp
lugur några ai dessa. 

Tabell (VII) ö(ver några. rnoclerna pansarkr!F''·w·e 

l 
Nation. England. Frankrike Tp;ldand. }ly::;sland. Amerika. 

:\an m .................. l l( i ng Jeanne Prins Bogatyr l'cnnsyl-
}dfrcd d'Arc Allalbert vani:J. 

Deplacement , tons 14100 11:!70 9000 6750 13680 

L<'art i k11 0p . . . . . . . . . 23,-16 2:3 21 23 22 

.Lndik. l1ii::;lkmft ... 30895 28500 16000 19500 23000 

KoHö rråd , tons ...... 2:i00 2000 1500 1720 2000 

l Aflöpt [tr ............ 1901 1899 l 1901 1901 u. B . 

'rill auxiliortjiinst hos dessa stridsfartyg erfordras ett stort 
antal snabbgc'tende kunskapare, byartill destroyers af många 
anses vara on lämplig typ. Mon af orfarenhotoma, bland annat 
l'n'm spansk-am erikanska kriget, hah·a dessa Yisat sig höo·st 
~.<lndamål senliga för on lfmgyarigaro Ljäustgöring, oj fUr kt~t
lors\·arot mon å öppen sjö, så olik den för hvilkon de kon-
c:trncrats, tvlcl .. J l · l' l J c s ar o eras vor cmugsrac 10 a l t för begränsad, 

*) ::i e Ti<l t> krifl i HjO väsendet 18~9 (Eskadcrpansarfart.ygcns uppkomst, 
utvecklmg och nuvarumle ståndpunkt). 
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dels blir lifvet ombord för mycket ansträngande till[öljd ni 
deras små dimensioner som ä[veu ej medgifva det för perso
nalens nödvändiga h vila erforderliga vaktombytet. 

Att döma efter uttalanden ii HlOO års maritima kongress 
(Uongres d 'Areh. et de Const. Nav.) i Paris är, a[ ofvannämnda 
shil, tendensen inom italienska marinen att använda on större 
fartygstyp (dostroyer-ostafett) om 30 kuop för denna tjiinstgö
ring, i bvilken riktning engol~ka amiralitetet äfven slagit in 
mecl nu i dagarna beställda 4 stycken örlogsfartyg oJ on full
komligt ny typ, den s. k. »spanare-typen*), föregångna af ryska 
marinens Novik-typ''"''). 

Om ock de vapen de mindre marinerna för närvarande 
äga ej äro vuxna att förjaga en utanför kusterna kryssande 
och blockerande fiende , så kanske den tiL1en, mod det rastlösa 
fram åtskridande som do tekniska vetenskaperna för närvarand e 
hafva, ej iir aflägsen då så kan ske. Ty det är dylika upp
finningar (undervattensbåtar, torpedväsendet, dynamitkanoner, 

") The New 25-knot >Sconts> for the British Navy of which four 
have been ordered, are to be about 360 ft. in length, with a displacement 
somewhat uneler 3000 tons. They are not intended to be improyements 
on the >destroyen clctss, but have a separate and distinct function, being 
primarily intended for use as the eyes of the fleet wbi<.:h thcy accompany. 
At the same time they are sufficiently armod to put any >clcstroycr> 
which erosses tlteir pctth h01·s de combat. 
Speed in an y onlinary sea....................................... ... ...... 25 knots. 
Coal, full sup p ly ...... ...... .. . ... ...... ... .. .... .... .. .. . ..... ... .... ... ... 380 tons. 
Rad i u s of action at a speed of 10 to 12 knots ... .. .. .. ...... ... 3000 mi !les. 

Engineering 1902. 
**) Le C1·oiseu1·-To1pillew· le >Novik> rle !:J. Marine Imperiale Russe . 

Il n3pond, dans une certaine rnesure, a la conception du croiseur-estafette. 
Les caracteristiques sont les suivautes: 

Lon gueur .. .. .. . .. .. . .. . . .. . .. .. . . .. .. . .. . .. . .... .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . . .. .. . 10f),oo m. 
Largcur...... ... ... . .. .. . .. . .. . .. . .. . . .. .. . .. . . .. .. . .. . . .. .. . .. . . .. . . . .. . . .. 12,20 ' 
Tiran t d'eau arriere ... .... .. .... . ...... ... ...... ......... ......... ... 5,oo > 

Deplacement ............................................. . .............. 3000 t. 
Vitesse ................................................... ............. ... . 25,7 n. 
Depense de charbon par cheval par henre... ... ... ... ... . .. .. . 890 gr. 
Rayon d'action a 14 noeuds ....................................... 5000 mil les. 

f.e Yacht 1902. 
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brisanta sprängämnen, gnisttelegrafton m. fi.) som nr försvars
synpunkt mor och mer likställa de mindre nationerna med do 
större'''). Det är genom vapnens effektivitet, olikbet och hem
lighållande som de mindre ocb f11ttigare nationerna kunna blifva 
så försvarskraftiga att do uppoffringar och elen risk en stor
makt löper vid att anfalla dem , långt öfvergår lle fördelar ban 
därvid knn ernå. 

De med undervattensb/Har seelan århundraden, men isyn
nerhet under det sist förfiutna seklet, oupphörligen upprepade 
försöken , synas nu ändtligen krönts m od framgång bland andra 
för fransmännen'1"'') efter som dessa till allt större och större 
antal bygga sådana. 

För denna nation synes den vara on öivervunnen stånd
punkt, då deras uppfattning om elylika fartyg karaktäriserades 

*) Karaktäristiskt för detta förhållande är följande af furst Bismark 
l8!l4 fällda yttrande: >Det är mindre regoringnrnes fredliga åsikter, som 
hittills viumakthållit freden än herrar kemisters votensknplign prestatio
ner genom upptäckten af nya krutsorter samt herrar teknicis fu llkomnan
de af do militära förstörelseredskapen . - Det låter nästan som en satir 
hvilkct det dock icke är, att kemisten håller svärJet tillbalm i skidorna 
och genom sina uppfinningar har i sin hand afgörandet om krig och fred .• 

*"') För närvarande har [rn.n~ka marinen 35 umlor\'nttensb:'ttnr, och 
skall inom helt få månader äga 70 stycken. 

~.\Ied anledning n.E do kombinerade öfningar mollan nnrlervattensbå
tar och pallsarfartyg som företogos i Chcrburg mulor s i ~tl idne Septomber 
månad, skrifver den ansedda engelska tidskr iften journal of the Royal 
United Service Insti tution: >The results of tbese manwuvres seem to show 
thnt submarines when acting on the llefensive are most cffective, and thnt 
only in exceptional enses could a naval attack on a port succeed when 
properl y defcnded by the m , . 

On1 samma öfningnr skrifvcr Marine-Rundschrtu: >Das Untcnyasscr
boot entnervt und vcrnichtct durcl1 dio Anstl·engung und sUindigo .'ulspan
nnng ihrer .Nerven die heldenmii.thigstc Schiffsbesatzung. Darin li cgt seino 
lY n h re f'tärke. > 

>lt is pcrhnps not generally knO\Yll that Germany has in reality, 
<lespito official protel:l ts, taken a great interest iu submarine boats. In 
1880 t11·o wassols o( tho Kordcnfelt type \Yere laid down - - Thcso two 
vc~scls \Yero attached to iho torpedo fiects o[ Kiel and \Vilhelmshavcn, -
antl took part in the 1\Janrcnvrcs .> 

'l'ho Navy and army illustrated 1802. 
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af Decres (l:sto konsulns marinminister) vägran för franska 
marin en att förse sig mod Fultons undervattensbåt emedan 
»ett dylikt vapen oj var värdigt franska nationen, som är van 
att strida i öppen dag >>. 

L ika om ej i än högre grad betecknande för den största 
örlogsmarinen är nedaustående'1') Admiral Earl of Sai~1t Vin
cents yttrande med anledning af att eugelska prenHenmm
stern P itt uppmuntrat Fulton vid byggandet af sin ofvan 
nämnda undervattensbåt. 

De resultat, hvartill Frankrike såväl som en del andra 
länder nått beträffande under vattensbåtar, böra mana oss att 
energiskt taga i tu med detta för värt försvar så ytterst vik
ti o-a vapen. Boredda måste vi dock vara på om och om igen 
u; prepaclo försök innan ett tillfredsställ ande resultat ernås, ty 
sam ma svårigheter som under så långa tider hejdadt andra 
länders konstruktörer skola iifven möta våra, emedan litet, ja 
nästan intet af värde yppats om de i utlandet byggda undor
vattensbåtarna samt med dem utförda experiment. 

Ett dylikt fö r våm skärgårdar så särdeles passande va
pen, h vars billigbet tillåter oss att anskaffa ett stort antal, 
med sin möjliga transport å kanaler och järnvägar, såsom flere
städes förfnres utomlands med torpedbåtar, och som tillföl jd 
däraf lätt böra kunna koncentreras till hvarje hotallt områJe 
af yår långa sjögräns, bör ulifva ett så farligt vapen ocl1 hårclt 
hot emot b varje än så mäktigt fientligt fartyg a t t llet sanno
likt kan bli Eva ett fullt betryggan(le skydel för hela vår långa 
sjögräns, såväl emot invasion som blockad; det bästa skyddet 
för de platser (Fårösund, Carlskrona, H elsingborg m. ft. ) hvil
kas inkräktande af en krigförande makt skulle hota. vår 
neutralitet. 

Med här sagda vare det långt ifrån min afsikt att, !ör 
en O\'iss ehuru sannolik framgång, Iör uneler sin försökspenod 

"' ) St. Vincent exelaimed: >Pitt is the greatest fool that over existed 
to encourngo a s~·stcm of war useless to those who aro ma~ters oE tho 
seas, and 1y!Jich, if i t succoeued, \YOnlu depriYo them of thcir supromaep. 

The Na.vy and Army Illust.rated. 
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v~rande undervattensbåtar, så vilja vi förorda dem att detta på 

mmsta v1s :ku ll e rnverlm på våra pansarbåtars såväl som öfrig 

marmn~c1tenels sedan år pågåonde tidsenliga och konsekventa 

utveckll!lg·''') T)' om l t 1 o 

. .. . · . c o · nc 1 en gang lyckas oss att erhålla 

I.~mpl1ga unr1ervutteiJsbåtar, så kunna så många år till dess 

JOI·flyta, samt är flottans lll1IWift så må11 cr81·c] 1·cr ocJ1 
·at 

f o ' b' "' VI om-
attande, alt det kunde modföra on stor risk fo·· 1

• • tt 
· 1 oss a 

OJ m~c samma kraft fortfara med ökningen och fullkomna:Jdet 

af vara pansarbätar och öfrio· marinmateriel si'. so t 
-1 el . . . b " · , <• m senas e 

n <S agar medo·Ifvrt för riot ändamål s· . 
b 

b o' ' - » Z VlS pacem, pat·a 

cllum» - som var konuno· anfo··r·t"·'i') 1 1 1 o •• 

b oc J som 1e a vart för-
svar uteslutande afser. 

Carlskrona i Februari Hl03. 

Thure Nystedt. 

l 
. *) • ::\Tous tinis~ons ici notre desc iption de la marine Suedoise dant 

o 1esume ---- U1·1 1 t ; .·' · 
l!rt C/ Wo <}UJ, SO US tout rapport eot .; l· l t 

1 . a.' , ~ ·, .;-, '" ,t 1au eur 

l u P1 O,.,l o;; enorme de la science naval o des dernieres am16os o t d' 1 
· · "t' • ' , u no w-

mogen el e q u on ~r7uve plus quo rarement dans les marines de nos jotu·s >. 

~evne J.Vlant1me pnbhee par le JHinistere t le la }larine. Fevrier 1903. 

) >Om du VIll frocl, bered dio- för kJ·j,~, - y 1·cl bef'· ·t · b 
t . ob .. · " c t"l • c::LS lllngsar e· 

enas pa orJande a Vesterberget (vid Göteborg) den 2·•;8 1899. 
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Några ord om l<ungl. flottans reservbefäl. 

SåYiil IJlaml stanmJCns ol'Jicemro som reservkilrens egna 

medle111mar är den åsikten ganska nllmi\n , att (le r eservol'fice

raro, som efter genomgängen aspirantkms utni\mnts i finttan, 

i högst få fall nu äro kompotenta till do bofälsposter, som vid. 

krigstillfälle måste tilldelas dem. Önskvänllwton af on Lingre 

öfningstid har äiven på de sista. [tron allt mcm framhållits, 

och särskildt bland hnnllolsfiottnns miin hur äfvon uttalats don 

åsikten, att det nuvarande siittct för Utrens rekrytering är 

mindre lämpligt. 

Och att bland ret;orvoffioersaspirantcma nästan årligen 

finnas flera allt annat ä 11 lämpliga rosorvol'Jicersänmen i\r allmänt 

erkändt; mon det är ju tydligt att så måste vnra, då det teore

tiska kunskapsmåttet från do olika navigationsskolorna varit 

det i hu[vndsak bestiimmaw1e vid antagningen. 

Om <läremot si'tsom hu[vu<lvillkor för att antagas till re

scrvofficersaspiraut uppställdos att hafva fullgjort beviiringsöt

ning vid flottan, och att de därunder erhålla betygen för himp

lighet såsom bot' ä l fi u ge vara bestäm manr1e, skulle säkerligen 

ett bättre resultat än nu uppnås. 

Och om vid början af hvarjo boväringsöfning alla, som 

aftagt styrman;;- eller kaptensexamen 1inge framvisa betyg där

på ociJ af be[illet blofve särskildt uppmiirksammade samt om 

utiJildnin gen ar dessa till lörhandsmiin snarast möjligt p~tbör

jades, vunnes härmed, att lic, t;Om soclonnora ej toge kaptons

examon eller oj blol'vo reservofficerare, kul)(lo p[träknas som 

lämpligt rcscrvunclerbofäl, under det att blund <lo öfriga det 

bästa va let af resorvof1iccrsaspirantor kunde göras. 
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I-Ivilken stor betydelse den obligatoriska Yiirnpliktsö fnin
gen för öfrigL har såsom grundläggtnHle utbildning [ör reserv
beJälet, samt hvilken tirlsbesparing därmod göres för don spe
ciella nspirantkmson torde Yara tydligt. För att don under 
Yärnpliktsö!"ningon inhiimtade kunskapen ej måtto alltför myc
ket glömm as, torrle iifven den bestämmolsen Ynra be!"ogad, att 
ansökningen till rosen·ol"ficersaspiranL bör inlämnas inom tv[l 
år efter afslutad Yärnpliktsöfning. 

Åldersgränsen för antagning till aspirant ton1e böra bibe
hållas såsom nu. 

:\1ot def-:sa skärpta bestämmelser för aspirantemas antag
ning, torde många invändningar göras sär:,;kildt från kof1erc1i
männcn, mon om do nuvamm1e besttimmclserua föt· aspiran
terna bibohöllos, så skulle om några ar inträffa, att rcsenoffi
cernme oj bosutte nänmviirdt större kompote ns att lJokläda be
fälsposter än mången af do värn]lliktio·e efte r slutad öfniuo· b b' 
ty utbilllningstiden bloh·o ju nära lika lång. 

Mon äfven om villkoret af fullo-J·or<l värntJliktsöfnitw b b 
konune till stånd, ton1e ej ens den nuyarande särskilda ett-
åriga ntbildniugen vnra. tillfyllest, utan en tn\-årig sådrm vara 
uödviim1ig för att reservoHicoramo skola hinna få såväl till
rtick Ii g tooretisk kunskap som praktisk öfn i ng och stikerhet. 

Utan att l1iir vilja ingå på några detaljer om undervis
ningens ordnam1e, torde llock för fullstämlighoton:,; skull böra 
framstiillas, om ej lämpligt vore, att det l'urstn året, ;::åsom nu, 
vore ett grunrlläggamlo stu<li o- och öfningRilr, att oxn men aUados 
samt att officersutniimning :,;ko<1c1e, såsom nu, efter nJslntad go<l
käud elt-[trig hus. Alla, som orhi'lllit ett miuimibet y g t. ex. 7,5 
eller 8,0 i medeltal och :,;om så önskade, skul le omeclolbart få fort
sätta sin utbildning, u1on m1 mod stamun<lerlöjtnants rang och 
förmåner under <1ot do öhiga godkiin<1a blofve s. k. passiva 
reservumkrlöjtuanter - hv<Hom mura lilngro fram. Nuva
rande s. k. befälskur~cn, mon mc1l mora speciellutbildning till 
do befii1spo;:;tcr, som J"öroträllosYis äro iirnnado ttt reservofiloo
rare, ton1o vara lämplig under aurlra [tret. 

Den uu p[tgåemle två-åriga kommonderingen af några 
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reservofficerare kommer siLkorligan att i mycket Yisa nyttan 
för reservofficerarna att få vänja sig vara bel"äl och a[ clen här 
förorda<1e befälskurson. GetlOm denna kurs och do därmed 
förenade praktiska öl"uingarno, torde kunna afhjälpas on af vftr 
nuvarande resen'institutions störstn bristor, nämligen: bristen 
på vana att sköta manskapet och nödig säkerbot oeh sjii1f-
käns1a därvil1. 

Om nu denna ett-åriga befälskurs sknll vara tilltyllest 
eller om man, mod ta n k e på de stora svårigheter, som hos 
oss möta för rosenoffieorarno att i Oktober eller under vintern 
erhålla någon anställning, skulle ifrågasätta en fortsatt befäls
kurs äEven untler Y i n torn till högst i Fobnmri, torde böra 
beaktas. 

Angående repotitionsöfningarno - <lo för koffer<limännen 
most afskräckaude af alla skyldigheter mot sjövapnet - torde 
böra framhåll as lämpligheten af a lt den första fullgjortles un
der -±:do året efter a[slutml hofillsknrs. HepetiLionsöfningon 
borde fortg~\ under högst sex månatler och skulle vara ntoslu
tanlle praktisk antingen Hnder sommaren eller vi ntern , bero
ende på om ti!Hällo därtill kunde beredas ft de fartyg som äro 
ämnad e att under vintermåna<lerna öfva bcYäringon. JG[tor 
fullgjonl första repetitionskurs bon1e resonofficeren utnämnas 
till reservlöjtnant. Inom andra ell er trecljo året efter clenna 
första repetitionskurs skulle åter åligga resorvofficeren att öfyas 
under -± a ö månnder. .Mon un borde tillfälle boredas honom 
att välja sin kurs på sommaren ell er vintern, ty eljest komme 
denna andra kurs att inyerka allt för menligt på rosen-ol"ficc
rarnes befordran inom handolsflottnn . Till utgången a[ andra 
kalenderåret o[ter afslutandot af denna sista kurs, skulle ro
servofficerarne tillhöra reservens s. k. aktiva (lol. Däroflcr 
skulle de kvarstå i don s. k. passint dolon till nppuådcb -±0 
år, då af sked skulle beviljas dom. 

Den aktiva resorYens åldersgräns torde, om mnn ntgilr 
hån en medelålder af 23 år vill off1cersutnämningou, bliha 
33 år och intill dess bör man mod fog knnna anse rcsen
officemrne besitta Iörntsättningarne för ett godt reservbefäl. 
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Att reservofficerskåren efter on sådan ök ni ng af fordrin
garne på densamma, som här ofntn föreslagits, har föga ut
sikt att vinna anslutning blancl handelstioHans befäl , om nu
varande ekonomiska vederlag bibehållas är antagligt. Uneler 
do två första öfningsårou borde löneförmånerna utgå i enlig
het mod hvac.1 de motsvarande gnHlerna nu erhålla, och likaså 
uneler ropotitionsöfningama, mon nnder alla clo år reservoffl
cer·en tillhör reservens s. k. akti1•a del bonlo tilJerkännas honom 
en mån åt] i g lön af t. ex. 30 kronor eller efter 3GO kronor per 
år . Ifrågasättas kan dock äfven om ej clelll1n lön borde så
som on garanti för Hottan utbotalas på on gång, först efter 
genomgången första repetitionskurs, men sedermora årl igen. 
Under det reservofficeren tillbör den s. k. passiva rosorvon 
skulle han d~ircmot oj vara berättigad till någon lön. Arven
så to r( lo pensionen få höjas från nu varande i) OO till C>OO 
kronor per år och pensionsåldern börja såsom nn vid 55 års 
ålder. 

Dessa förmåner för reservofficorarne torde ej få anses 
för stora, om man tager i bctruktandc att cirka 3 år af deras 
bästa utbil<lningstid i sjömansyrket ägnas åt tjänstgöring inom 
sjövapnot. Det aktiva reservbefälet borde i hufvudsak kimna 
åläggas samma strä11ga bestämmolser med afseende på viste l
sen utomlands eller i främmande farvatten, som nu finnas, 
men för den passiva delen af rosorvbefälet borrleoinskränkt fri
het länlllas boträff:uHle tid och rum för deras l;:ofie rdi tjänst. 
Em1ast en årlig adressanmälan borde vara tillfyllest. 

Särdeles önskvUn1t vore ä fven, om den nuvarande be
stämmebon, att reservofficer ej utan särskilclt tillstånd får bo
söka farvatten bortom »Engelska kanalen », ändrados så, att 
alla hrunnar hitom Cap Finisterre ilngo besökas utan särskilLit 
ti llstånd , ty ofta hiimlcr, att lastångarue ej få order om desti
nationsorten, förr än vid konosfo:iementens umlertocknande, d . 
v. s. när ångaren är IiirLlig att afgå, och on vanlig Norc.1sj0-
tradare utsträcker ofta oförmoLlaclt sina turer till Englands 
västkust och Irlanrl samt franska atlanterkusten. 

Då ju flottan s rosorvbefäl rekryteras ur hanclclsfiottan och 
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meningen är att lmha sjöyandt reservbefäl tillgängligt, borde 
äfven genom lämpli ga bestämmelser förl1indrns att do resorv
oHicerare, som uneler högst 3 års tid oj utö I vad e sjömansyrket 
finge· kvarstå i reserven. 

Huruvi<la tjänstgöring vid lots- och fyrväsendet samt så-
som lärare vid navigationsskola skulle utgöra undantag llärvid, 
torde vara svårare att afgöra. 

Att realiserandet af här ofvan framställda försing skulle 
möta några oiifverstigliga ekonomiska hinder torde oj bohöfva 
befaras. Och säkert torde vara, att c lo ökade om kostnadema 
härför mer än väl motsvaras af cle för sjövapnet härigenom 
vu n n a fönlolarne . 

Afsikten med denna uppsats har varit att få donna fråga 
närmare beaktad och framställd, som 1len ter sig från koftordi
mannasyn punkt. 

Reservofficer. 
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o 

Arsberättelse i navigation och sjöfart. 
Af ledamoten O. Gylden. 

1. D on liittnacl i arbete, som införandet af ortlinier i 
den astronomiska 11avigation en medfört, har gifvit upphor till 
en mängd afbandlingar, hvilkas ändamål är att än ytterligare 
förenkla de riiknemctocler, solll för närvarande komma till an
vä]](lninz, samt att om möJ'lid inskränka de för navio·erino·cn 

~ " b b 

erforderliga motodemas antnl till ett minimum . Särskilclt i 
rl'yskland har verksamhot en inom detta område Yarit svnncr-
ligon liflig. " 

De i don tyska litte raturen förekommande afhan<llingarna 
behamlln dock i allmiinhet enelast speciella fall , utan att giha 
en klar öfverl.Jlick öfvcr bola problemet samt iiro publicerade 
i en mängd olika tidskrifter, hvarföro elen för saken intresse
rade icke så lätt flnnor sig ti Il riitta. 

Den senaste U])l>lnzan af »Lelnbuch der Navio·ation II 
(.J h ' ' 

i\stronomische Navigation , Berlin 1901, gifvor emellcreicl en 
förträl'fiig och särdeles full ställdig framställning af den astro
nomi ska ortbestämningen till sjös, grundad på princi pen om 
ortlini er. l\1ecl ledning af denna framställning och tlärstäcles 
förekommande sänlolcs goda figurer komm er jag till en bör
jan att g ifva en kort öfverblick öfycr elen astronomiska ortbc
stii mningcn till SJOS, samt tlärpå beröra några speciella fall , 
hvilka hos oss äunn icke kommit till allmän kännedom ollor 
an v än dn i ng. 

2. Om man m oll ortlinie betecknar samlingen af alla dc 
punkter, som uppfylla ett g irvet villkor ollor mod allllm or11 
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att hvarjc punkt på. ortlinion Ju å.ste uppfylla ett och samma 
villkor, så Lir det tydligt att man för lwmje obscn·ntion pi\ 
ett terrestert eller astronomi skt föremål måste erh ålla on or t· 
lini o, på hvilken hvarj o punkt uppfyller det genom obsona
tionon gifna villkoret, ty föremålet kan från fl ere punkter sy
nas i t. ex. samma riktning eller under eu och samma vinkel. 

Villkoret för punktorna p å el en astronomislm ortlinien·'·) 
blifvor s:'detles, att en obsenator i h vilken punkt som hiilst nr 
densamma ka n uppm ätn. sam ma höjd af himmelskroppen i 
fråga i <l et gifna ögonblicket. liien om höjderna öhor allt ['ii 
linien skola vara lika stora, så måste äfven zonitafstånrlena 
vara lika stora, hvarigenom man lätt erhåller ortlinions utse
ondo på jordklotet. JI varje punkt på. ortlini.en motsvaras nä m· 
ligen af on punkt (zenit) på himlahvalfvet, bvilken erhftl lcs 
genom att utdraga jordradi en genom punkten till himlah \'aH· 
vet.. Som nu himmelskroppens a fstfLml (zenitafst~tndet) l'rfm 
alla dessa punkter på himlallYalfvet skall yara lika, m t'tst.c 
punkterna ligga på en cirke1linie, som bar himm elsk roppett 
till m edelpunkt och hvars radie uttryckt i båge är lika med 
:~.onitafståndet . .:i.r zenitalståndet = 0° sammanfaller c;irkcln 
med medelpunkten, uppnår det sitt största värde, ~)0 °, sh b l i r 
cirkeln en storcirkel. Alla mot amlra zenitafstånd svarande 
cirklar blifm parallel- eller små-ci rklar, parallola me<1 sto rcir
keln och sins omelLm. Tänker man sig detta system a r c;irklnr, 
sedda från jordens m edel punkt, projicerade på jordytan , ~h l;] i r 
medelpunktens projection pol för ett system cirklar p[t jonl· 
ytan , bvilkas radier uttryckta i bågmått blifva lika med mot
svarande zenitafstån<l p å himlahvalfvot. (Se figuren 1.) De11na 
pol mod tillhörande cirklar på jordklotet kunna lämpligen kal
las ljnspoF';'), ljusgränsen för 00° zenitafstånd och l;jus,cji'iin.,·-

*) Blund de redogörelser för den terrestra ortbestiimn i n gen ell er t i l 1-
lälllpningen af de terrestra ortlini crna, som förekomma i mig tillglingliga 
nyare läroböcker i navigation finnes ingen, som är m era s~·stemali~k Ol'il 

uttömman<le än den som förekommer i II. Wrangels navigation 11:)97. 
. **) Den i I-I. IVran gels navigation förekommande bcnänmin <•·en .ze. 

iHtpunlct i ~Uillet för ljnspol kan någon g,Ot ng framkalla fiirvlixling;'r ""'d 
:r.enit, hvurföre den synes mig böra utbytas. 

Tidslci·ift i Sjöviiscnde t. 20 
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pandlefcr ell er helt enkelt ltimmelskroppens pFojcktionsp~cnlä och 

OJ 'flin i c r. 

Fig. 1. 

s 

Ljusqränsparallelens eller ortliniens läge: på jordklotet bc
stiin1mes lätt, men förutsätter dock kännedom a[ himmelskrop
pens tieelination och Greenwich medeltid. Ljuspolens eller 
projoctionspunktcns latitud är nämligen lika med himmels
kroppens cleclination (rp = ä) och dess longitud är lika med 
himmelskroppens timvinkcl i Greenwich (). = t i Gr.), ostlig 
eller västlig allt efter som t räknas ostlig eller västlig i11till 
J :-10°, hvilket allt tydligen framgår af fig . 2. 

t i Gr. = GS'l' eller 2-J,t.- GST för solon och 
= U l' T - AR eller AR--G y T för öfriga h im· 

melskroppar. 

Fi_q. 2. 
1" 

Hadion till ortlininien är lika med himmelskroppens zonit
afstånd. l\Iedelpunkten erhålles således genom kronomett-m 
och radien genom sextanten. Ett fel i kronometern flyttar 
medel punkten med hela ortlinien ett lika stort stvcke ost- ull er 
västvart, beroende på om kronometern går efter celler före, om 
G. l\T. T. är för liten eller för stor, och ett fel i tlc:n mätta ]10j
d_e n ökar eller minskar ortlinions radio med ett stycke i sto~·
otrkelbå.~mått lika mod felets storlek. 

H varje astronomisk ortbestämning består således af en 
höjdmätning och samtidig bestämning af G. l\'1. 'I'. genom kro
nom etern. Då observationssättet viLl alla tillfällen är lika (ähen 
Vtd observation af meridianhöjclen, clär tidsbestLimnin o·en or
sättes af en uppskattning af tiden) följer att alla hcijd~r, som 
mätas för erhållande al' on ortl inie, i och för sig l!afva lika 
stort värde obcroemlo af himmelskroppens azimnt. 
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:i . Af tlot föregående framgår tyflligon, att mnn mod lju s

polen till med elpunkt och zenitafsti'wrlet till mclie lätt kan upp

rita ortlinien på en jordglob, m on då en dylik på grund af 

<lon nödvi1mligtvis lill a slmlan ej lämpar sig för praktiskt bruk, 

gälle r (lot att uppdraga ortlinien i sjöko rtet. En cirkel på jord

ytan kan emollorti(l ondast undantagsvi s fram ställas såsom en 

~irkcl i 'Mercators-kortot och iLnnu m ora sällan såsom en ri'Lt 

lini c, uta n i allmänhet blir densamma en sluten ell er öppen 

kurva, hYilken endast med mycket besvii.r kan utläggas i 

kortet. 
KmYans krökningsradie Q, hvars härled nin g här kan fur-

bigås, ä r i sjökortet: 
eos/t 

(} = cost cos å 

Uonom division med sin l' erhålles bökningsradien ut

t ryckt i parallelminuter. 

Af denna formd framgår: 

att jn mindre höjelen är och ju mera timvinkel och tie

elination närma sig U0° (G t) desto stö rre blir krökningsradien . 

Den blir oiindligt stor, d. v. s. ortlinien ulir en rät linic då 

if = !10° (ortlinien sammanfaller m e(l en parallel) eller uppnår 

en infl ex ion spunkt då t = G t.. Krökningsradien blir negativ, 

<1. v . s. kunans krökning sker åt motsatt håll (från hinnucl s

kroppen) dlt t > G t. Ar h = 0° och u = 0° måste t = G t och 

ortlinien blir en rät linie; den samtn::mfallor då med en mo

ri<lian. 
Kärmar sig höjelen G0° är, på icke allt för höga latituder 

t alltiLl mycket liten och cost = l då formeln för krölmings-

radien öfvergår 
c o sh 

f2 = cosU' 

d. v. s. krökningsradien blir konstant och ortlinicn sålc<les en 

cirk el. Egentligen är ortlinien i detta fall en ellips, hvars 

större axel bildas af m eridianen genom ljuspolen och hvars 

mindre h alfaxcl förhåller sig till den stö rre såsom lati tudon 

till t1cn viixancle latituden, hvarförc de kunna anses vara lika 

stora intill ett zenitafstånd af G0 . 

På grund af svårigheten att utlägga h är OJntaladc km

vor i sjökortet, framställer man ej ortlinien själl utan anYän

dcr i stället, med för praktiskt bruk t illräcklig noggrannhet, 

en tangent (cllur korda), hvilkct ä.r så m ycket m era tillåteL, 

som man endast har bchof af en helt liten rl cl af or tlinien . 

Intill hvilka gränser ett sådant förfaringssii.tt är bcrättigadt 

skall längre fram afbaudlas. 

.F·ig. 3. 

J. I tig. 3 beteckna P och P1 värlcls- och jon1polorna, 

Z zenit, O observatorns stä lle, S himmelskroppen och E dess 

projektionspunkt eller ljuspolen . P /j blir således en del af 

observatorns celesta meridian och ZS en del af vertikalcirkeln 
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genom bimmolskroppon. rrriangoln p z s mellan polon, zenit 

och stjärnan motsvaras på jonlytan af triangeln P 1 O JG så att 

:oiJor och vinidar är lika stora med sidor och vinklar i den 

t"örra. Häraf följer att vi_nkoln Yid O mellan ställets marielian 

l\ O och storcirkelbågen O E eller den rättvisande riktningeu 

till ljuspolon är lika mod vinkeln P Z S eller l 80- azimuten. 

Il immelskroppen och ljuspolen ligga nämligen båda i vertikal

planet genom S. Då således ortliniens medelpunkt faller i 

<lotta plan och radion E O angifver himmelskroppens az imut, 

så går, emedan cirkelns periferi alltid är Yinkolrät mot rauien, 

ortlinion äfvonlecles vinkelrätt mot himmelskroppens azimut 

liksom äfvon dess tangent eller korda. 

Då nu mcrcatorskortet är en conform projection återgi [

vas alla vinklar i donsamma fullkomligt troget, bvara[ följer 

aLL ortlinien, liksom dess tangent eller korda, äfvon i sjökor

tet städse går vinkelrätt mot himmelskroppens azimut. 

5. Ortliniens läge i kortet erhålles antingen genom att 

bestämma tvänne icke allt för långt från lwarandra liggande 

punkter på elonsamma och genom att sammanbinda dessa mod 

on rät linio eller genom att bestämma en punkt på densamma 

san1t dess rättvisande riktning, hvilkon enligt oh'anståomle är 

Yinkelrät mot himmelskroppens azimut. I förra fallet erhålles 

on korda, i det sonare en tangent till ortlinion. Don första 

moLollen är, ehuru don äldre och den egentliga Sunmorslm, 

munera don minst använda och uttränges allt mer och mer 

a[ don sonare, som tillåter en mycket enkel beri.lkning af skiir

Jt i ngspunktons läge om tvi.inne ortlin i or observeras. U tgi Evan

det af omfattande och praktiska azimut-tabeller har i hög grad 

bi,lragit härtill och ett allmännare bogugnan<le af proportional

parter skulle än ytterligare göra tangentmetoden till den mest 

~u1litade. 

För att bestämma clou för tangentmetoden erforderliga 

punktens geografiska läge kunna tro olika förfaringssätt komma 

till anYänclning. Det gäller ni.imligen ondast att bestämma en 

punkt på ortlinicn i niirhoton a[ besticket och såsom vi senare 
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skola få so häls t don, som ligger besticket närm<lst. (T r 

form eln 
sin h = f'in cp sin ä + cos cp eos ä cost , 

]Jyi]ken gäller såväl för triangeln P J; i) på himlahYall\·ot, som 

för triangeln P1 O E på jordytan, erhållas do ltärför or[onler

liga lJestämningsstyckena cp ocl1 l, ty longituden /. ingår i Lim

vinkeln. Genom att insätta ondera a[ koppla<l laLituJ och 

kopplad longitud i denna formel kan den nn<lra k\"fllltitoten 

beri.Umns, <le öfriga i Jonneln ingående kvantiteterna crhiUlas 

ur obseryationen och Naut. Alm. 

Rätter man in bostickets latitud erhålles longiturlon, på 

hvilken cbuna latituclsparnllel skär ortlinien - longitudsmeto

den (punkt A i fig. -±) samt om bestickets longitud insättes er

hålles latitnclen, pi't hvilken meridianen skär ortlinien - 7nti
tttdsmctoden (punkt B i tig. -1-) . 

Pi,r;. 4. 

Emellertid erb_j mlor don döda räkningen lik\· ii l mera ii n 

blott och bart en uumerisk utgångspunkt för beräkningen ar 
en punkt pi1. ortlinien , ty elensamma angifyor den genom kopp· 

ling erhållna sannolika orten för fartyget. 
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J do Ol\'an anförda metoderna tages omellerLid ondnsL 

OJJSi\ li gt hänsyn till denna den döda rtlkningons sannolikhet. 

Ortlini ens skämingspunkt med bostickets latitudsparaHel 

ollor moridian kan ondast betecknas si\,som den sannolika punk

ten mod afseende på en af dessa koordinater (<p eller i.). Mon 

i allmänhet kan man icke beteckna do på sådant vis orllållna 

punktorna såsom snnnolilca punkter, ty det linnes på ortlinien 

ondast on punkt, som förtjänar rlenna benämning och det är 

don punkt, som li gger närmast don döda räkningen. Denna 

erhålles om man beräknar skämingspunkton m ellan ortlin i en 

och elen storcirkel, som går genom ljuspolon och fartygets 

ställe enligt besti cket, således fotpunkton af don sforiska per

pendikel som från räknad latitud och longitud fälles mot ort

liuien (pun kt II i iig. 4). Perpendikelns riktning sam manfaller 

enligt punkt ..J. mod bi m molskro ]J pens azimut och dess storlek 

tir lika med skillnaden i radierna (uttryckta i bå.gmått) för 

tvänno ortlinior, af hvilka den ona bes tämmes genom obser· 

\"atiouon (rlon mätta höjdons com plemont) och don andra er

hålles genom att taga complementot till den höjd, so m uerlik

nas ur fo rm oln 

si n h = sin 'P sin ä + cos er cos o cost 

<lft räkna<l latitud och longitud insättes i densamma. 

(\en om riktning och afståwl är således don sannolika 

pnnl{tcns läge på ortlinion bostämd i förhållande till besticket, 

LYarvi<l riktningslinion . so m i verkligheten är en storcirkel, 

kan ersättas meLl loxoclromen såväl vid konstruktion i kortet, 

som Yid beräknin g (koppling), då skillnaden emellan beräknad 

och observeracl höjd el. v. s. skillnaden mellan radiorna alltid 

blir en liten kvantitet. rrangonton till ort1inien erhålles nu 

genom att draga en lini e vinkolrätt mot himmelskroppens azi

mut genom <le11 sålunda beräknade pu11kten. 

Denna metod, som uneler all a omständigheter tLr att före· 

draga Lramför latituds- och longitndsmctodema, bar först blif

vit framställd af elen Iransko allliralen Marcq tlt. Hilaire, mon 

hlllas i Tyskland, där den vunHit mycket stor spridning och 

) 
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i örlogsflottan nästan uteslutauLle anv ä ndes, för höjdmctodcn, 

h vilket namn lämpligen äfvon torde kunna införns hos oss. 

G. Don döda räkningen är på grund af ostikerheton i 

uppskattning af kurs, fart , afdrift, ström m . m . bell iiftad mod 

ett större eller mindre fel. Man brukar angifva donna osäker

het i besticket i sjömil och uppskattar dess storlek på grund 

af de omständigheter under hvilka navigeringen skott och den 

tidslängd, som förHutit sodan den sista astronomiska ortbestäm

niligen . I kortet kan donna osäkerhot fram stilllas genom on 

cirkel som uppritas med bestickets lat i turl och longitu d såsom 

medelpunkt ouh det uppskattade felet såsom radie. 

Om man nu, enligt de tro afhancllnde metoderna kon

struerar eller beräknar de mot koordinaterna för bvarj e punkt 

inom cirkeln svarande skärningspunkLoma mocl ortlinion, så 

erhålles för hvarjo fall elen del af ortlinien pft hvilken farty

get boftnner sig eller gränserna på ortlinion, utanför h v il k a 

man oj behöfver befara att fartyget står. 

Detta förfaringssätt motsvaras tydli gen af en projicering 

af den ifrågavarande cirkeln på ortlinion, hvarvicl projectionen 

vid höjdrnctodcn är rätvinklig mot ortlinien själf, mon virl 

longdud0metoclcn riLtvinklig mo t meridianen och vicl 1atitncls

mctoclen rätvinklig mot parallelen . I det första fallet blir pro

jootionon på ortlinion aldrig större än cirkelns di ameter (Jlg. 

5 a), då elen däremot i do båda senare fallen allti<l blir större 

Pig. 5 a. ii n diametern, utom i det un

dantagsfall att ortlinien är 

parallel med moridian on vid 

longitudsmetoden eller parallel 

med latitudsparallolon vicllati· 

tudsmotoden (fig. 5 b och c). 
Det ~ir sitleeles ondast i de 

o[van nämnda gränsfallon då 

----'-~:---\-...L_-~.L---'----h i m m el s kroppen s azimut är 90° 
eller 0°, som elen bostickets 

osäkerhet mots 1·arwlo längdon 

på ortliuion nodbringas till sitt 
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minsta vtL i·d e, 11\·ilkot däremot alltid erhålles vid höjdmotoden. 

Likaså 01·hftllos vid longituds- och latitudsmetollerna endast vid 

<lossa gränsrall den sannolika punkton på ortlinien ollor don 

punkt, som ligger el en rlöth rii.kningon nitrmast, mon vid höjd

motoden alltid. Villare erhålles då I)l'O J· ecti01l011 e<rontliO'Cn bör 
' . b b 

sko mot kurnm, som representerar ortliuion i kortet, tlon san-

nolika riktningen a[ ortlinion Ull<ler alla omständigheter vid 

höjdmotodon och ondast vid gr~insfallon vid do båda andra. 

Fig. !5 b. Sl tl. k ·1 l u 1gon an viu c o 

båda äldre metoderna un

cler ogynnsamma omstän

di gl1oter don beräknade skär

ningspunkton ligga så långt 

fr[tn don sannolika punkten 

att m~imuton i den förra oj 

oviLsontligon skiljer sig från 

azimuten i don sonare på 

grund af,kurvans krökning, 

lintrigenom den uppdragna 

tangenten t ill ortlinion rru~ orätt rikt.ning, för att icke tala om så 

extrema [,dl som då bestickets lntitndsparullel eller moridian 

öfvor hufnHl taget ioko skiit· ortlinion, då hvarjo boriikning enligt 

de båda äldre metoderna blir omöjlig. 

Piq 5 c. "\ [ ofnm::;låeJH1e framsttill-

uiug framgår , att höjdmetoden 

nu<1er alla omständigheter ~Lr öf

vorlägson de hfHla äldre m etoder

na och detta i desto högre grad 

j t l längro från moridian och l: sta 

vortikalen höjden är tagen. Är 

felet i don döda räkningen litet 

och äro höjderna obsonorado med 

Yederbörlig hänsyn ti ll do äldre 

metodernas användbarbot i dc 

olika rall en , bliiver skillnaden 

mollau resultaten erhållna med 
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dessa meto<lor och mo<1 höjdmetoden vissorligen icke sto r, meu 

den omstäJH1ighoteu att höjdmotoden hlmpar sig för I1Varjo 

förekommande fall samt att beräkningar enligt <lenna metod ej 

afsovärclt öka räknearbetet tala för att införa denna metod iLfven 

hos oss 
7. 1\led a[seendo på beräkningen af on punkt på ort

Iinie n en ligt de båda ä ldre metoderna har icke mycket nytt 

framkommit under c1o senare åren, utan har intresset samlat 

sig kring höjdmeto<lon. Visserligen användes i olika naviga

tionsläroböc;l<er en del forml er för be1;äkningar af latitud ot:h 

longitud, som något skilja sig från do hos oss an vän<la, men 

dessa skiljaktigheter äro ofta oväsentliga och vanligen fram

kall ade af olikheter i uppställning af logaritmtabeller. D~ir

emot har frågan om det edorderliga antalet decimaler i loga

ritmoma för do yanliga beri.ikningnma till sjös varit under 

dul>att, mon får jag tillLille att längro fram yttra mig <liirom. 

Här må blott anmärkas, att i alla lärohöokor Yi tl diskus

sionor af do olika m etodernas användbarhot framhållos att lon

gitu<lsmeto<lon är förmånli gare på låga latituder än på !Jöga 

och la titut1smeto<len förmånligare på böga än p i• låga latitu

der , lnilkeL vissurligan itr riktigt ont man blott Iiister sig vi<l 

det numeriska \·änl et pi't de uppkommando fel en. DilrcronLial

forml ema lyda nämligen: 

(lt =--= - see cp coL a d cp 
ooh d cp = - cos cp tng n llt 

~len so tll parallelminutorna i verkligheten aftaga pit llögrl' 

latitu(ler silsom cos cp är <lot tydligt, att bå<b melo<loma iLro 

lika användbara på höga som på låga latitnclor, då folon ut

trycka s i di ::;tnnsminu tor , hvilkot för navigatören är lm[vmlsa

ken . Om på ()0° latitud felet i timvinkoln är numeri::Jkt dub

belt så stort som vid ekvatorn så äro åter Iong i tucbminu torna 

blott hälften så stora som Jatitudsminutenw, h vadan [olot ut

tryckt i di stans blir lika stort i båda fallen. 

8. För beräkning af el en mot kopplad latitud och longi

tUll svarande böjelen kunna en mång[ald olika formler biirlo

das ur den s[oriska triangeln P~~' hvilkn dod;: alla mer eller 
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mimlrc lida a[ det gomensamma Iolot att do vid vissa tillfäl
len blifva obrukbara. Alla dessa formler äro äfven något 
längre än dc vanliga timvinkels- oeb cirkummcridianhöjds-form
lerna, i <lct att dc crfor<lra minst on a två logaritmer mera än 
dessa eller mlVäudandct af additionslogaritmer ollor nat. sin. 
och nat. cos. Då det orneHertid icke synes mig sannolikt att 
h v j d metoden skulle få någon större spridning eller crkännan-· 
de , om navigatören f-inner elensamma vara förenad med ett 
ökadt arbete, äfven om <lenna ökning är mycket liten, och då 
det icke ens är nödvi:t"ncligt att för dess användande beräkna 
denna höjd, utan man kan nöja sig med att beräkna ski llna
den mellan donna höjd och den observerade, skall jag htir en
dast anföra cle mest användbara af dessa formler, utan att här
leda dem samt utan längre kommentarior. För den, som önskar 
närmare stuelera denna fråga hänvisas till d:r O. Fulst's af
handling härom i Ann. der Hyclr. 189-J., s . .J.4G. 

A . Ur o-rundformeln t:> 

sin h = sin cp sin ä + cos cp eos r)' cost 

i den sferiska triangeln P~ S erl 1ålles om cost sättes lika meJ 

l 2 . 9 t - Sln-T 
"' 

sin h = cos (cp- ä) - 2 cos cp cos ä sin 2 ~ 
hvilken formel alltid gifvor höjden inom l' intill 80,5° höjcl 
Jå sexställiga log. auvänclas och inom 0,1' intill 87°. Uträk
ningen sker lättast med tillhjälp af adclitionslog. 

B. Ofvanstående formel kan också lätt transformeras för 
uteslutanJa log. beräkning genom att sätta 

sin h = cos (cp - ä) [ 1 - 2 cos cp cos ä see (cp - ä) sin 2 ~J 
samt 

. o X X ( X) • o t sm-~ = cos cp cos u see cp - o sin- 9 ~ ~ 

då man slutligen erhåll er böjden ur Jonneln 

siu h = cos (cp- J) cos x. 

- 307-

Äfven clonna formel är för praktiskt bruk fullt anYäm1-
bar intill 89° Differentieras slutformeln seelan logaritmer tagits 
å ömse sidor erhållas 

cot h oh = - tng x d.r 
dh = - tng h tng x cl.x:. 

Då ;r; alltid är 1nindre än zenitafstånclet så är äfven tng h 
tng x < 1 ltvadan ett [el i höjden alltid hlifver mindre än 
ett fel i hjälp vinkeln .x:. Denna formel användes i tyska ör
logsflottan med 5-ställiga log. 

C. Grunformeln kan äl'ven göras anviin<lbar för log. !Jo
räkning genom att sätta 

då 

n )' . • i cos x = :::: cos cp cos r sin- 2 
. l . x + (m - ä) . ;x;-(m - rl) 

Slll /. = 2 8111 - -~~-- Sll1 -2~~ 

DiiT:erentioras donna eqv. på liknande sätt som den förra 
erhåll es 

Slll X 
clh = -.~-1 clr. 

Sin l 

Då x vitl stora höjtler aklrig blir liten, kunna felen Yid 
stora höj(lor blih-a ganska at'seviinla , hvariöre stor noggrann
het måste iakttagas tlå rl01111a formol anviindes. 

D. Fälles en perpendikel från ~mot p i triangeln P% R 
löses h moclolst form lo rna: 

tng x = cost cos cp 

sm h = sin cp sin (J + x) 
cos x 

hvilka fonnler dock gifva dåliga resultat då höjdon är stor, 
latituelen liten och timvinkelu nära O eller 12t. Ersättes den 
senare formeln med 

. 
7 

cos cp cost sin (J + x) 
S!ll t = ~-.,..... ~--'--.:...._.....:. 

Sll1 X 

erhålles h noggrannare vid små värden på latitudon och clå 
timvinkoln är nära O eller 12t. Mon stora höjder erhållas, 
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liksom i alla formler där höjden bestämmes genom sinus·, 
minc1re noga då sinus för stora bågar växer långsamt. 

E. l'vlan kan äfven fälla perpendikeln från S mot sidan 
GO-? och erhåller då 

cot N= cost cot u 
. 

7 
sin u cos (m - N) 

8111 t = --~_cc'T 
sin N 

där N är smmna b:jälpvinkel, som an vändes i don direkta me
toden för latitudons beräknande i formeln för azimut och tid. 

Don gifver emellertid osäkra värden då r)' är liten och 
t im vinkoln nära O eller 12t, men kan h då beräknas ur formeln 

. 
7 

c ost c os (J' c os (m - N) 
Slll t= L __ 

cos N. ' 

hvilken åter giher osäkra värden då (J' är stor och tiwviukoln 
Il år (5 t eller 18 t. I båda fallen bestämmas h genom sinus, 
hv~Hlan värdena blif\'a osäkra för stora värden på h. 

Denna senaste olägenhet, som är gemensam för alla här 
anförda formler för höjdons beräkniug, är af mindre betydelse 
dll så stora höjder som det då blir fråga om i alla fall ieko .äro 
användbara för ortlinions ersättande med en tangent eller korda 
utan användes höjden i detta fall för konstruktion i kortet, 
om den alls användes. 

Genom enkla transformoriugar kan man lätt härloda form-

l f .. l l . f . " z cos" _z_ l z or or Je r ä mm g a s1w :2 , " 
2 

e ler tng 2 

2 , h vilka 

formler, tillämparle med en viss försiktighet, tillåta användan
det af 4-ställiga logaritmer m ed för nautiskt bruk tillräcklig 
noggrannhet, mon så länge våra logaritmtabeller äro G-ställiga 
är vinsten att räkna -i-stäl1igt ej så stor att don motsvarar ök
ningen i antnlot logaritmer som dessa form ler medföra. För 
fltt med verklig fördel räknfl 4-ställigt erfordras att lämpliga 
4-ställiga logaritm-tabeller stå navigatören till buds. 

\'l. Såsom ofvan blifvit antydt behöfvor för att anvii.mla 
höjdmotodon höjdon dock icke beräknas utan itr det fullt t ill
räckligt att ondast beräkna höjdskillnru1on (]h m ellan rlr:m 
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observerade höjden och elen mot koppla<1 latitud och longitud 
svarande höjden. Genom att samtidigt beräkna eller slå upp 
himm elskroppens a,r,imut erhålles don sannolika punkten på 
ortlinien genom koppling eller konstruktion i kortet. d/1 er
h åller tedmot + eller - allt efter som den skall läggas till 
eller dragas ifdw don beräknade höjdon för att få don obser
verade. Ar (lh negativ sker kopplingen eller afsättningen i 
azimutens riktning och iir clh positiv i kontrastrecket. 

Det första uppslaget till att beräkna dh i stället för höj
den har gifvits af d:r O . .Fulst, Bromen, i "\nn. der IIydr. 
1900, s. 320, hvarefter Hera uppsatser härom förekommit 
i denna tidskrift. Tillämpningen af der föreslagna metoder 
är mycket enkel och ansluter sig ganska nära till de vanliga 
räkningarna med timvinkols- och cirkummoridianhöjdsformlerna, 
hvarföro de torde vara lämpliga att tagas upp i donna be

rättelse. 

För lättare jämförelse af de olika motoderna införas öfvcr
allt samma beteckningar, nämligen de beteckningar som hos 
oss äro an vända. Sålunda betecknas räknad latitu(l, timvinkol, 
höjd och zenita[stånd mod resp. fJ, t, h och z samt obsene
rad latitud, timvinkol, höjd och zenital'stånd med resp . tJo, t0 , 

lz0 och z0 . + dh är lika med -- clZ'. 

A. D:r .Fnlst i Ann. der Hydr. 1000, s. 320. 

Om man i grundformoln 

cos z0 = si n jJ sin ä + cos ? c os ä cost 

sätter cost = 2 cos~ f - l så erhålles 

COS Zo =- COS (jJ + u) + 2 COS
2 ~ COS '? COS (J' 

cos z0 + cos (? j- ä) = 2 cos 2 ~ cos? cos ä 

och slutligen 

t 
cos G?, cos ä 

:2 
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. zo+(rp+ å) ~0~
1rp -j- ä) 

see cp see ä cos --
2
-- cos 

2 

eller 

2 t 
cos 2 

2 t :) z0 + (y + ä) see Z 0 - (q• j- å) = 1 COS 2 COR cp COS r SOC 
2 

2 

och om logaritmer t.a.ga.s å ömse sidor 

t s u 
a.c.logcos 2 ~ + log soe cp + log see å+ log cos 

2 
+ log cos 

2 
= o ... ......... ..... . .. .(!) 
eller 

t . s u 
logoos 2<)+ log ens cp -1 -log cos å+ log soc9.-j-log soc0 -= O . .. (2) 

~ ~ ~ 

då z0 + (cp + U)= s och z0 -·(cp + å)= u. 

Det är tydligt att om det observerade z0 är lika stort 

som det beräknade z så måste logaritmsu mman på vänstra 

sidan, hvilken vi skola kalla S blifva lika med noll. Omv1-i.udt 
kan man sluta att den ur cp, t och ä beräknade höjden måste 

blifva = 900 - z0 om denna summa är = O. Men blifver 

denna summa större eller min<1re än noll, så kommer det bo

räknaile z att skilja s ig fråu det observerade z0 och detta 

högre g rad ju mera donna summa ski ljer sig från noll. 

Är rlot observerade z0 en minut mindre än <'!et beräkna

de z , d. v. s. att dz = - 1', så blir ; en baH minut för liten 

u 
och 2 en baH minut för liten clå z > (rp + å) mon en ha.lf 

minut för stor rlå z < (cp+ ä). I form. (l) blir då, om prop. 

. s 
parten för 11 1 log cos 2 sättes = D oc.:h prop.-parten för l ' 

i log cos ~ = d, summan af do 5 logaritmerna 

s = D ± d [ + då ~~ > (cp + u) J 
2 -~ då z < (y + å) 
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Är c1äremot uz + l' bli1· 

R D +d 
=- - 2 --

och logaritmsumman far formen G, . . .. -- 10. 

D + el .. o 

-
2 

- ar salodes lika med prop.-parton i logaritmsnm-

man för ett fel i z af 1', hvarföro för ett fel dz i z erhålles 

S = + dz . m. (z bar miuska.ts med l') 
D+ d o 

dlt m Hr lika met1 - 2 - och salodes är 

s 
dh =·-dz=+ -m 

Vill rmYii.ntlning af form. (2) erhålles ett motsvanmde re
sultat men med den skillnaden att S får motsatt tocken moL 

form. (1). 
Reglerna. för att beräkna dh blifva således: 

l ) Tag summan af de 5 logaritmerna i det t beräknas 

med kopplad X; cp = kopplad lat i tu d; å = dcclinationen Yitl 

tiden för observationen och z0 = det observerade :wnitafstfl.n

rlet. Får sumllwn formen G, .. .. - 10, d. v. s. blir nogn

Liv dmges den hån O och får tecknet -. 

2) Uttag p. p. för l' i log cos ; och log cos -~ och siHt 

m = D ± d [ + då z > (cp + å) J 
2 ·- då z < (cp + U) 

3) Genom division af S med m erhålles dlt, lwilken IJlir 

positiv om S är positiv och negativ då S är negativ. 

Donna räkniug erfordrar minst 5-ställiga logaritmer, mon 

en icke obetydlig lättnad i räkningen kan uppnås därigenom 

att vid de små värden af dh, som vid praktiken i allmLlnhet 

förekomma , karaktäristikan och de två första decimalerna a[ 

mantissan kunna bortlämnas. 
För att kunna nöja sig med do 3 sista decimalerna vi<1 

5-ställiga logaritmer (de -! sista vid G-ställiga) måste man emel

lertid vara säker på att logaritmsumman blir mindre än t>OO 

(resp. 5000) eller h vilket ii.r detsam ma som att <1ft . m skall v am 

Tirlshift i Sjöviisendet. 21 
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mindre än 500 (resp. 5000) emedan man annars icke kan af

göra om S är större eller mindre än noll, d. v. s. är positi\· 

eller negativ. Antager man att dh under normala förhållan

don icke är större äu ~6' följer däraf att m icke Iftr vara 

större än 20 (resp. 200). Detta inträffar alltid då ; är min1lrc 

.. s 
Ar 2 således större än 70° ollor är besticket mycket 

Jelaktigt, måste man äh·en anYäncla (lon andra clocirnalcn af 

mantissan. 
Är den med tillhjälp af dylika förkortade logaritmer bo

räknade summan S uneler ofvan gjorda antaganJon sWrro i.in 

600 (resp. 5000) eller om <lon am1ra decimalen anviindes t>OOO 

(resp. 50000), skall don tagas negativt ocb subtraheras fri'tn O 

ollor logaritm en för enheten. Ar S iHcr lllindre, räknas elen 

positivt. 

Nu får ~- sitt max1mum i meridianen under polen och 

blir diir lika m e<l 00°, hvar[ör denna form ol ide lämpar sig 

för höjder tagna i närheten a[ denna delen af meridianen. 

i\led G-stiilliga logaritmer är formeln <liidör alltid atwändbar 

utom då himmelskroppen är si\ nära mcri<lianen nncler polen 

att ~ hlir större än 70°. För detta fall har d:r Fulst gifyit 

en annan formel, som erhålles genom att i form . (l) siuta: 

t= 12 - t 

z = n (= DO + l1) 
cp + V" = (cp - ä). 

Man orlddlor llå 

l 
o 12-t 

a. c. og co.3" 2 - + log 
s' 

see cp + log soo U' + log cos -2 
u' 

-/- Joo· -= O ,., 2 

der ~ = n + (cp - o) 
2 2 

u' 
och 

2 
n - (cp- U' ) 

2 
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lt vilken formel är anväudbar uneler alla omsttinclighoter utom 

då himm elskroppen är allt för nära moridianon öfvor polon. 

Använder man dessa Iorrulcr så att hufvudformcln ( l ) 

alltid :uwändes då himmelskroppen befinuer sig nilrmarc me

ridian ö[vcr polen eller då t är < 6t men > 18t och bifor

maln (3) då himmelskroppen befinner sig närmare meridianen 

under polen eller då t > G t mon < 18 t OJ· båller man under 

alla omständigheter ett noggrannt resultat och bebö[ver aldrig 

använda mer än de 3 sista decirnalerna vid 5-ställ iga eller (le 

.Jo sista vid G-ställiga decimaler. Slutligen må här anmärkas 

att p. p. vid 5-ställiga logaritmer icke äro tillfyllost vid vissa 

tillfäll en, då m blir litet, såvida dessa ej äro uträknatle på 1/ 10 

af sista decimalen . P.-p. vid G-ställiga logaritmer äro al ltid 

tillräckligt noggranna. 

l~n stor fördel vid bcgagmmdot af (l:r Fnlst':; formler 

ligger däri att man egentligen ondast behöfvcr en tabell för 

log. cos. möjligen ökad mo.d en tabell för log cos 2+. 
'" 

13. En annan författare, navigationsläraren \V. Reuter i 

Leer, har i Ann. der Hydr. 1900, s. 504: samt Hl02, s. 37 

föreslagit -l, olika metoder , hvilka dock icke synas mig s[t au

vändbara, solll de af cl:r Fulst föreslagna, dels emedau de icke 

äro så allmtiugiltiga som dessa senare och dels emedan ck 

mera afvika från de hos oss använda räknemetodorna, ehuru 

on del at dem kunna användas mod blott 4-ställiga logarit

mer. Afven blir räkningen i allmänhet längro med dessa fonn

ler. Do anföras här utan alla kommentariel". 

l ) . 9 t _\• ( ) sm-
2 

cos? cos u = a; cos cp- å -sin l1 0 = b; 

dh =+ (2a -- b):n 

då u är p. p. för l' i sin. /t 0 . 

") . " t s .. , :<: . z0+ (m -·ä) . z0 - (m - ä) . ,, v 
.::. sm-- cosmcosu = Sln-- ·sm T sm---r--="lll __ .,_ 

2 T 2' 2 2 " 2 

. :c+ Y 
Slll- ---"-

2 
dh =+(x -y)- .-- -

Slll z0 
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. _, t ' . z + (ro - u) . .? -(ro- u) 
;)) SIW 'f COS cp COS U= x; SIJ1 -0~-;--- sm - 0

--; - - = .)' 
'-' '-' '-' 

J7 - 9 v . 2 v . n l Slll" - Slll -
:om 2 = + x 2 eller = - y 2 

Slll z0 Slll z0 

då 

cos 2 _y__ = x eller = L allt efter som x > ,\.'. 
2 y x < 

' ) . ,, t _1• • Zo + (ro- U) . z0 -- (m - ä) 
-± Slll" -- COS CD COS u = X· Slll -~ r- -- Slll -=---'-'-r_ 

2 r' " >' 2 2 y 

. dh x-v 
Slll - - = + -.--·' 

2 - Slll z0 

C. S lutligon har herr A. \Vedomcyer vid »die Dcut~dlC 

~ccwarLo» i Uamburg deducerat följande formel. 

Gonon1 att i timvinkelsformeln 

sin 2_!_ = see m see å sin Zo +(cp-- å) sin zo- (cp - u) 
2 r ' 2 ·· 2 

öfvergå till logaritmer och dif'fereutiora i afseonde pi\, z0 erhålles 

-1 l · ot ] [ zo + (cp - cl') z0 -(cp - O')Jmod .. 
l. oo·sm--- =--= cz cot + cot-~-- - - stnl ' 

b 2 2 ~ 2 

eller 

<l z =-- dit = d loo· sin 2 t_ sin?0 +(cp - rJ)sinzo-(cp -- cl)co>;ecz k' 
• b 2' 2 2 · · o· 

9 
der k' = d - . - ,och moLL = O,-t3-12\J .... ollor modulen till 

mo . sm l 

do naturliga logaritmerna. 

log k'= -1-.1\J%20. 

Denna formol lämpar sig för logaritmisk beri-timing och 

anslutor sig nära till timvinkolsformoln. :\lan behöfver vid 

timvinkelns l.Jeräknando ell<lnst slå upp log coseo z0 och mod 

3-ställiga logaritmer beräkna summan af Joo· sin Zo + (cp - u) 
b 2 ' 

. z0 - - (cp - u ) . . _ 
log sm 2 

och log cosec z0 , hvarttll man 1 praktiken 

kan Jtigga U,2 i stället för -1-,1 'J\J!}2 Ullllor iakttagande att Ll . log 

. ., t l 
sm-2 rit mas i enheter a[ logaritmens 4:e decimal. Härtill 
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lägges slutligen logaritmen för denna differens, bvilken erhål

les genom att taga _sk i Il nallen mellan log sin 2 -~ och log sin 2 

~o d. v. s. förändringen i log sin 2 ~ för en förändring i tim

vinkoln, som är lika med skill1wden mellan räknad och obser-

verad timvinkel (eller longitud) . 

Denna formel skiljer sig från elen först g ifna formeln n[ 

cl:r Fulst endast fhri att el. log sin 2 -~ heräknas genom att taga 

skillnaden Joo· sin 2_!_ - logsin 2 t
2
o då d:r Fulst borLiknar skillnn,dcn 

b 2 

t0 t l .. t + l o f0 
log cos2 

2 - log cos 2 

2 = a. c. og cos· 2 og cos" -
2 

, 

hvarjämte dh seelan beräknas medelst logaritmer i st~i.l let !'ör 

Zo + (cp + u) Zo - (cp + ä) 
medelst p. p. för log cos ~~~--- och log eos ~--2-~-
hos d:r Fulst. 

I el en nu anförda metoden är nitmligen 

. Zo +(cp - - ä) Zo- (cp- u) 
sm ~~2--- sm ---

2
-- cosec z0 . k' 

m 
(hos 

Fuls t). 

Då denua form el hufvmlsakligen ski ljer sig från doktor 

Fulst's forml er genom sin hiirloduing, gäller i huh,udsak, ln·ad 

som för donmt l mr blifvit sagd t. Vill 1rwn emellertid, då tim

vinkelsformel beräknas mo<l -±-stiilliga logaritm er, ä[von tag:t 

hänsyn till 2:a differentialen sker detta lätt genolll att vid loga

ritmornas uppslagning anteckna differensen för log cosuc z0 

och log cosoc (z0 + 10'), log sin ; och log ( ~ + 6') samt för 

log sin ~ och log sin ( ~ + 5') hvarigenom man or!J[tller 

differcntialqvoten för [ zo + (z~ + 20')] 

s _ z0 + (cp - å) l u _ z0 - (cp - å) 
2 - 2 0012 - '> 
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l O. Frågan om det för nautiskt ln·uk erforderliga anta
let clecimalor i logaritmerna sti'tr åter på dagordningen och iir 
af en viss betydelse för här anföroa metoder. 

Då logaritmerna på några få t.mdnntag när äro irratio
nolla tal, så äro de i logaritmtabellerna förekommande värl1ona 
endast närmevärden, h vilka iiro så mycket noggrannare ju flera 
rloci maler de innehålla. -Vid räkning med dessa felaktiga loga
ritmer erhåller man naturligtvis ingen absolut noggrannhet i 
resultatet, utan är detta alltid behäftaett med ett fel, hvars stor
lek är beroondo på antalet använda decimaler. 

Vid användning at 7 -ställiga decimaler låter en vinkel 
bestämma sig på tionde<lelen af en bögsekund uneler förutsätt
ning att log sin. ool1 log tug. för små vinklar finnas upptagna 
för h varje sekund i tubollerna och do öfriga logaritmerna för 
de trio·onomotriska funktionem a för h var l O:do sekund. i\Tod 

b 

elylika tabeller kunna chirför alla för praktiska ändamål föro -
kommnnllO beräkningar ntl'örns med tillräcklig noggrannhet, 
h varföre de äfven förr voro allmänt i bruk. Flerställiga loga
ritmor kommo däremot nästan all1rig ti ll användning. 

Hälmingen med 7-ställiga logaritmer är emellertid ganska 
ticlsödamle och oLekväm, clo1s emedan deras omfång blir myc
ket stort och uppslagningen erfon1rar mycket Lläddram1e och 
dels ellleclan proportioneringen blifver hcs\'ärlig rlft elifloren
sorna mellan tYå närliggande l og~nit1ucr oftast hlil'va mycket 
stora. En felräkning vid proportioncri n gen förekommer liitt, 
hvarjämte nppskritvanrlot af ott 7-ställigt tal ieke annat än af 
mycket vanda räknare låter sig göra utan att se minst tviinne 
gängor i tabellema. Sl utiigen är äfven additionen af 7 -stäl
lign logaritmer lång. 

På onmd häraf beO'ränsades decimalemas nutnl till G, 
b b 

äfvon vicl räkningar, som erfordra betydligt större noggrann-
het än de nautiska; dessa logari t mor tillåta ännu on beräkning 
på hela sekunder. 

F'ör alla do i praktiken förekommamlo uppgifter, clär on 
:;å stor noggrannhet icke erfordras, od1 detta är alltid fallet 
vicl astronomisk ortbestämning till sjös, på grund af osi1ker-
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beten i do för beräkningen erforderliga primäruppgifternn, 
bvilket särskildt gäller de ölver sjöhorizonten mätta höjl1orna 
och Greenwich medeltid efier kronometern (se härom kom.
kapten E kström s årsberättelse i Tidskrift i Sjöväsendet l D02, 
s. 248); i alla <lessa fall kan man nöja sig mod 5-sth.llign loga
ritmer, lwilka ännu tillåta en beräkning på två tioncle(lols båg
minuter, om en viss försiktighe~ iakttages vid användandet ni' 
de nu gängse formlerna för ortbostänming. Denlin noggrmm
het öfverstiger dock ännu noggrannhaLen i höjden och Uroen
wich medeltill icke oväsentligen, hvarföre clot mod 5-ställiga 
logaritmer för nautiskt bruk är fullt tillräckligt att räkna med 
hela minuter och utan proportionering. I elylika tabeller bruka 
nämligen logmitmorna för flo trigonometriska funktionorna an
gifvas för 'Jwarjo bågminut och upptaga således blott 1/G af de 
G- och 7-ställiga logaritmernas omfång clå flossa angi[vas för 
!war lO:do bågsekund och 1

/ 4 då c lo angihas för lwar J 5:do 
bägsokuncl . Femställiga logaritmer iiro äfven lle mest anliia1le 
för nautiskt bruk nu för tiden. 

lTndor cle sonasto åren ha[va emollertil1 ii[Yon 4-ställiga 
logaritmer Lörjnt att mycket komma i hrnk och siirsk ilclt i 
'l'ysklan1l hnfva clcrns anllängaro icke nian l'ramgfwg födäktat 
sina åsikter. IIvilken stor lättnad det är att använda 4-ställiga 
logaritmer och vinklame afrnndade på hela minnter är lätt 
insedt. En 4-ställig mantissa låter sig genast nedskrifvn efter 
endast on blick i tabellerna och proportioneringen är, rlå s[t
clan erfordras, mycket lättare med cle små 1lifferenser, som 
förekom ma mellan dessa logaritmer mot de so w förekom ma 
i 5- och G-ställiga. För rle vanliga lJ,:;räkningnrna om bord af 
lati tud_ och longitud äro dessa tabeller äfvon fullt tillriickliga, 
och om man vid måndistanser, där sådana ännu ifrågakomma, 
utbyter de direkta metoderna för elistansens reducering mot 
någon af de indirekta metoderna kunna äfven här 4-ställiga 
tabeller mwänclas. Men alla metoder, som grunda sig på an
vändningen af proportionalparter förfalla, h vilket återigen ii r 
en stor nackdel. Yid dylika metoder kan man emollorticl med 
5-ställiga logaritmer, r1är proportionnlpartorna äro uträknade 
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på 1j
10 

af sista decimalen, och med räkning p:\ närmaste mi
nut erhålla fullt ut så goda resultat som med våra nuvarande 
6-ställiga logaritmer, i hvilka proportionnlparterna angifvas i 
enheter af 6:e decimal en. Af ofvan an förda metoder för be
räkning af dh är A afsedLl att beräknas med 6-ställiga loga
ritmer; B l ) med 5-ställiga; B 2) och 3) rnecl 4·ställiga; B 4) 
och C med 5-ställiga. 

Yinsten i arbete och tid Yi<l öfvergi\.ngen från G-slälliga 
till 6-ställiga är dock på längt när icke så stor, som vit! öfver
gången [rån 6-ställiga till 4-ställiga. 

-il l !.!-

Tyska skeppsbyggaresamfundets årsmöte 
Juli 1908. 

Stoekholm, 

Det under tyske kejsarens . höga beskydd för några år 
sedan bildade Schiffbautcchnisclle Gcscllschaft i Berlin för sam
manslutning mellan män , urbctancle inom skeppsbyggeriets, 
stålindustriens, rederin äringens och sjöfartens jämte närbesläk
tade områden, har i 8tockholm Idellit sitt sommarsammanträde 
den J 1-·16 sistlidne Jnli. 

Sedan samfundet beslutat sig för att sammanträda i Stock
holm bildades en svensk mottagningskommitte af ett -!O-tal 
för saken intresserade personer landet rund t med ö[verd i rek
tören och chefen för Kungl. mariningenjörstaten Hugo Lillie
höök som ordförande, och anstalter vidtogos till models an
skaffande för ett värdigt mottagande. 

Med paketbåtarne »Seydlitz» och >>Feldmarschall» om 
respektive 8000 och 6300 tons bruttodräktighet anlände till 
Stockholm den 11 J nli - ·er ter i W is by aHagel t besök -
samfundets medlemmar med damer uppgående till omkring 
240 personer. 

Förhandlingarne öppnades å Stora Börssalen af orclföran
tlen, geheimeregeringsråd.et professor Carl Busley, med ett tal, 
bYaruti bland annat några högst erkännsamma ord ägnades 
åt minnet af svenskarne Fredrik af Chapman och Jolm 
Ericsson. 

Ståtliga kransar med banc1 i do t.yska färgerna och på
skriften: >>Schiff'bautcchnische Gesellscha(t >> å enu bandet samt 
å det andra: >>Am grosson .Meister» på af ()ha pm ans krans 
och: »Dom genialen Constructeur» på J oh n Ericsson s, hade 
af samfundet anskaffats och den förstnämnda kransen omgaf 
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unrler förkmrllingarne af Chapmans i stura hörssalen uppsattrt 

porträttmeclaljong, Iör att sedan neclläggas på grafren i Auge

nim u m ler det aU J olm Ericssons krans pryclcle hysten Y id 

Nybrohamnon. 
Förlumcllingarno oml'attmlo följande föredrag mod diskus

sioner, h ntn-ill, förulom t:.- ska, ä l\-on syonslm leller engelska 

språkc·n finge anYäncla", nämligen: 

Fash·:iiillaml e af en djupYatte::nlinio; 
f\1.rmrnncle otilll:redssliillande:: jämförelsestatistik öfl-er han-

delsHottorna; 
Om kYaclrantcläfycrtar; 

Lagstiftningen om u mgälc ler 

stals- oc;h kommunalhamnar; 

Om trunkdäck-ångare; oc;h 

nord-eu ropeiska lilndcmas 

\'Ull 1\:öillers automatiska luggregistreringsapparat 

Desök a skeppSY<ll'l ocb industriella yerk utfyllde för öl'

rigt elen till nytta a[seLlda clelell nf ;.;nmmantriidet, uneler lwil

ket äh-en hel för nöje Y:lr anslagen. 
P å lördagen den J l J n l i: Lll o t tag n i ng på Skansen mecl 

sn mkv~im på aftonen; på sö1HLtg utl'ilrd till Sandhamn mctl 

regatta oc;h mirltlag i Yaxholm. På måndagen ga[ samfun<lei 

stor mid<lng å Ilassclhad:en och på tisllagc:n var utfärd mecl 

ångbåt,n· genom ~kurusunel t ill Salisjöbaden, där syenska 

m:Jttagn i ngskomm itt0n~ hufvudtest nl'llölls, Jwarefter onsdagens 

utfärd till Pkoklostcr samt stor bal på pakethi'ttarne afslutnele 

fc:stligh etern a. 
Ett stråland e so mmarY äcler r åd tle uneler besökets nll<l 

dagar. 
Önsk ligt vore. att SchiffbauLecl mi sche GoselbclJafts som-

marmcitc i Ptockholm m ed <lii.rnf föra nleclt personligt samman

t räffande me(l oc: b utbyte af tankar mellan mitn af racket 

bleho Y~teknnde oc;h gagneligt för syonsk skeppsbyggnallS- oc.: ll 

sjöfartsnäring och komme att bära Llc allra bästa frukter. 
I. B-m. 

Innehåll 

-tidskrifter. 
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åtsldl1iga maritima och krigsretenskapliga 

Artilleri , handvapen, pansar och sprängämnen. ~l..rtilleritid,;krift. ~id. 

52: Om lJri~ansgmnaters förekonHot, anYändning och ycrkan samt om ka~(

eld mecl granatkartescher. - Proreeding~ of the \Jni led :-:tatcs :\ayal Jn

stitute, ~id. :ll7: The t<t0\\·:1gc of lhc lurger calibrcs of fixe<! ammunition. 

- :Jli ttei lun gcn ans clem t ;chicte cles ,.:CC\\·c,.:en~, sid . 5:,!7: l li c (~escht\lz

wirkung you i-:cblacht,.:chifl'en. 
Elektroteknik. Nor,.: k Tids,.:krilt for Sov>e,.:cn, sid . 1i>fl: ( ;nisltelcgrnfi. 

Internationella frågo r. ::l lnrino nnnd,.:chau , sid. lil;r,: Uber die Be

n ii.tzung neutraler Hilfcn und neutralen .Kl\stcngchielcs illl Kl·i cgsfall c; 

sid . 807: Die \-cn\·cn<lung- de,; intcma!ionaleu Kabclnct~c·s im Seekri ege. 

- Dansk Tid~~krift for 1'<,\wsen, ~id. 201j : i\ l::nitime sporgsmrral paa Haag

konfercnccn 189~l . 

Marinorganisation. Illn,.:trcmrl J\Iil i tiir-llo\-~-, sid . 13i:l: E1wkild utbild

ning i mili!iira skolor . - l'rol'Cl'<lings ur !lic UniteLl Slate~ X a ya] Institntc, 

sid. 1: A nrrYal training l'ulicy and S~-~!cm: si <l. 69: 8~·;;temati c traming 

of the cnli:;ted per::;OJmel o[ the :\aYY. - Jonm rrl of the HoYal "Gniled 

Service Institn tinn, sid. 507: <\.. n o rgrmi~ation of the nation for .deEcnce. 

Navigat ion, handel och sjöfart. ~[arin c Hnmlschan, sid. G12: Kom

l)ass-belmmllnng. - l'roceedings oE th e unitc<l fOtates Naval Institute, sid. 

115: The XaYigators prism; ,.:id. 18G : The crrurs tlmt arisc from ex tra 

orclinary dcflcction of ray ,; o[ ligllt n ear tl1e Ilori:wn. -- :\or:;k Ticlsskril't 

for Sovre~cn , sid. 171 : ::l[anoncbe,;tik- - l\litteilmlD'en rrns dem Gebicte 

des 1-iem\·esens, ~id. 413: .\ nm:mlnng und ?.:iolc der
0

l'hotograhpi c im Di

enste der Marine. - Hcn1o :\[rrritimc, si<!. 1124: Detcnninrrti on de la po

sition dc b nayire qnaml l'horizon n 'c;;t pa;; yisiblc. 

Sjökrigshistoria. ::llarinc lhm<lsrhau, sid. 423: Dc Rniler; sid. 544: 

Die Schlacht yon :\aya rin - i bre L'rsachen und J'olgen. 

Skeppsbyggnad och fartygsmaskiner. :Urrrinc Runclseha u, sid . 475: Die 

Wasserrohrke~scl-Fragc in der französi~cllon l\Iarine. - Procecclino·s of th e 

United Statc~ Kava! Institute, sid. 1Gl: 8izc of battleships for \J. S. :\a\·~·. 
Norsk Tidsskrift for ~rwrescn, sid- 135: :\ye vandrorskjedlcr i YOl' :\Iarine; 

sid. 153: :\yc amerikan ske t~·per af nndel'\'andsbaade. 
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Strategi och taktik. Proceelling"' of the Royal Artillery lnst., sid . 

43ti: The French at Bantry -· a criticism of Sea Power ; sid. 45j: .-\. ju<lging

di::;tance >Ginu. - :u arine-Hmulschau, sid. 567: Die Blockadeiibung der 

cngliscben l<lotte vor Argostoli im J-Ierbst 1902; sid. 72i: Ein englisches 

Seekriegsspiel; Rid. 858: Die auf das Geschlitz basi01te Flottentaktik. -

P roeecdings of the United States :Xaval Institute, sid. 203: Single Display 

Tactical Signals. 

Torped- och minväsende. P roeecding of the Cnitecl States .:'\aval In

stitute, sid. 117: O ur Torpedohoatflotilla ; sid. 193: the naval Torped o sta

tion. 




