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Arsberättelse i elektroteknik, minväsende 
och sprängämnen för år 1909. 
Afgifven i januari 1910 af ledamoten H . .Åkennark. 

(Forts. från sid. 265.) 

III. Torpedväsende. 

De två senaste i tryck åtcrgifna årsberättelserna i min
Yi"tsendc, elektroteknik och sprängämnen äro afgifna af två af 
wcnska flottans mera framstående torpedspecialister, hvarför 
a(delningcn torpedYäsende i ~lessa årsberättelser blifYit syn
nerligen ut~örligt behandlad. Kommer därtill alt llNau ticuS)l 
fö r år 1\l07 innehåller en Yäl upps tälld och omfattande redo
görelse för torp.edYapnets utYeckling under senare åren, finnes, 
h vad särskildt den tekniska delen af torpedYäsendct beträiTar, 
ej mycket nytt alt omförmäla. En kort sammanfattning ar 
de t Yiktigaste angående torpedYäsendel under det gångna året 
to rde dock böra inflyta i denna årsberättelse äf\·en om en del 
däraf är gammalt nytt. 

Sedan sista årsberättelsen i torpedYäsende (för år 1907) Litteratur. 
a l'gifvi t s har utkommit en del svensk och utländsk litteratur 
röraude torpedYapnet. 

Det för svenska torpedvapnet betydelsefullaste af dessa 
arbeten är Lärobok i Torpedlära af' C. C. A. Fallenius, hvilken 

'l'ict~krlft i Sjöväsendet. 22 
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bok är afseeld att användas vid marinens undervisningsverk. 

Densamma torde helt säkert komma att bidraga till att göra 

personalen mera förtrogen med torpeden~a och deras använd
ning än hvad förut varit förhållandet. Onskvärdt hade dock 
varit om framställningen af skjutläran i kap. V gjorts öfver

skådligare, hvarigenom undervisningen skulle underlättats. 
Af de genom marinförvaltningens försorg utarbetade be

skri[ningarna öfver Hottans torpedmateriel har ytterligare ut
kommit Beskrifi1ing öfuer luftkompressionspwnpar,. separatorer 

och ackumulatorer samt instnzment m. m. för torpedskjutning, 

hvarefter endast återstår att utgifva beskritningar öfver uncler

vattensstäftuber, öfvervattenstuber och torpeder M/07, M/08 
och M/09, af hvilka beskritningar en del äro under utarbetande. 

De hittills utkomna beskritningarna öfver de olika tor
peclmodellerna äro synnerligen utförliga och detaljerade, !war

för de äro användbara för unelervisning af torpedspecialister och 

torpedhancltverkare; däremot försvåras i hög grad elen ö fri g a 
personalens unelervisning vid användning af desamma. Det 
vore därför önskligt att snarast få utarbetad en kortfattad. 

klar och tydlig beskrifning å torpedmaterielen afsedel att an

vändas vid undervisningen af sistnämnda personal. 
Af utländsk torpedlitteratur må framhållas: 
Torpilles et Projectiles aulamobiles af H. Noalhat, Paris 

1908, hvilken utgör en fortsättning af elen år 1905 utgifna 

Les Torpilles et les 111ines sous-marines af samma författare; 
The story o{ the submarine af colonel Field, ~on don 1908; 

det förut uneler >nninväsendeb> nämnda arbetet at com

mander Sueter; samt det populärt hållna: Die Torpedozuaffe af 

R. Wittmer, Berlin 1909. 

Såsom i årsberä ttelsen i torpedväsende för år 1907 fram

h ållits hafva senare års strä[vanden ifråga om torpedvapnet 
gått ut på att gifva torpeden större värde såsom vapen i sjö

kriget genom att öka dess förstörande verkan och träffsäker-
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het samt genom att möjliggöra dess användning på längre 
afstånd. 

.. Fö~· att öka torpedens förstörande förmåga har man an-
vandt s1g af samma medel som de, hvilka förut vid redoo·ö
relsen för minväsendet blif,·i t nämnda beträffande minor~a 
nämligen laddningscentrets bringande närmare intill målet vid 
sprängningen, ökning af laddningens vikt och täthet samt 
krafti gare sprängämnen. 

.. Fö_r att få laddningens centrum närmare fartygssiclan vid 
sprangmngen har man sökt gifva laddningskonens främre del 
en allt fylligare form . Laddningens vikt har kunnat ökas dels 
genom införandet af större torpecldiameter, dels crenom för
bättrad tillverkning af torpederna, hvarigenom stö;re Yikt än 
förut kunnat afses för sprängladdningen. 

.. To~·p.ecldiam eterns ökning synes för nårvarande ej hafva 
ofverskn~.J t 5~ cm., h vilken diameter år införd för torpeder 
afseelda for ston·e slagskepp och kryssare inom en del mari
ner såsom elen engelska, franska och nordamerikanska. 

För torpedfartyg torde af skäl, som i förutnämnda års
berättelse angifvits, diametern åtminstone ännu någon tid 

komma att hålla sig vid 45 cm. Laddningsvikten har för 
dessa torpeder emellertid bl. a. på grund af förbättrad luft
kärlstillverkning kunnat ökas, så att de numera förses med 

laddn ingar från 95-125 kg. bomullskrut i stället för de 

fö rut brukliga om 90 kg. Sålunda hafva af under senaste 
åren hos \Vhiteheacl beställda torpeder de ryska, italienska 
och japanska 95 kg., de österrikiska 11 O kg. och de franska 

122,5 kg. fuktadt bomullskrut i sprängladdningen. Nylicren 
beställda svenska torpeder äro afseelda erhålla 100 kg. la~cl
ning. 

Laddningstä lheten har kunnat ökas genom anYänclande 
i allt större utsträckning af helpressade bomullskrutlaclclnin

gar. The New ExplosiYes company Limitecl i Lonelon till
Yerkar i stor omfattning elylika helpressade laddningar. Ge

nom att am·äncla desamma i stället för de af en mängel bom
ullskrutkakor sammansatta vinnes: 

Sprängver 
kan. 
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att detonationen blir kraftigare, enär laddningens täthet 

och fuktighetshalt äro mera likformiga; 
att laddningens tyngdpunkt lättare kan afpassas; 
att laddningstätheten blir större bl. a. genom att inga 

luftmellanrum finnas i laddningen; samt 
att transport, förvaring och handterande af laddningen 

blir lättare än med en mångfalld delar, som lätt söndersmulas. 

Af för torpedladdningar afsedela kraftigare sprängämnen 
torde väl trinitrotoluolhlandningar vara de, som h a l\·a slörsta 
sannolikheten att kunna upptaga Läl1an med bomullskrutet, 
särskildt med afseende fäst vid att nämnda sprängämne jämte 
stor kraft och säkerhet äfyen har egenskapen att kunna gjutas 
i önskad fonn . Trinitrololuolhlandningar lewreras bl. a. al" 
Dynamit-Aktien-GeselischaH i Hamburg. I Sverige lär försök 

pågå med trinitrotoluoltillYerkning vid Björkborn. 
Ett nylt medel alt göra torpeders förstörelseverkan större 

har uppfunnits af lieulenant-commander Davis i Förenta sta
ternas flotta. Dennes uppfinning utgöres af en anordning, 
som är afseeld aU placeras i vanliga torpeders laddningskon 
och ersätta den hittills arwända sprängladdningen. Den be
slår af ett i laddningskonen anbringad! rör af vanadiumstål , 
i hvilket längst baktill införes en krullaeldning och framför 
densamma en med kraflig sprängladdning försedd projektil. 
Vid torpedens anslag mot ett mål tändes krulladelningen an
tingen med mekanisk eller elektrisk anordning. Proj ektilen 
utslungas härvid med så stor kraft, att den bör intränga i 
målet, hvarelter dess sprängladdning genom ett basperkus
sionsrör bringas att explodera. Försök m ed denna apparat 
hafva utförts i Amerika, lwanid densamma befunnits vara 

'l'räffsäkor
h et. 

synnerligen efiektiY. 

Torpedens träfTsannolikhet ökas i samma mån som dess 
urcran arbeta med större rwecision och vid skjutning mol rör-

b 

ligl mål därjämte ju högre torpedens fart är. 
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De lorpedorgan, hvilka mest bidraga till trä tTsäkerheten 
{~ro de,_ som reglera torpedens bana i djup- och sidled näm
ltgen djupreglerings- och gyroskopsanordningarna. Med min
dre _dessao arbeta tillfredsställande kan något godl lräfTresul-
lal eJ erhallas huru skicklia tor1Jeclsl'ytte11 ·· ·· 0 1 o 1 o '" an ar. c .;.sa 1ar 
mycket ar~et~. nedlagts på att fullkomna dessa torpeders styr-
medel. Sa Iange torpedens fart och aH"o d" · "f c c , 1 nsra te C] o Yer-
skreclo 30 knoiJ och ? 000 m 1 . · 1. . o • 

. - · lat eJ unntts nacrra större sYå-
':tgh e le~· att med hittills föreftntliga anordninga~· erhålla till
lreclsstallande torpedbanor. Ökade torpedfarter och distanser 
bafva emellertid framlnmgil nya konstruktioner. 

. Del stora antal palent, som uttagits för olika djuprea
lenngsapparater, lyder på alt största svårigheten hårYicl tor~e 
\'ara att med hög fart å torpeden erhålla goda djuphanor. 
E_rfaren_heten har Dckså visat, att så är förhåll andet s~irskildl 
\' t ~l . skjutn ing från öfyenallenstuber, hvanid djupbanorna 
~l tha. mycket oregelbundna i den kritiska del en af banan . 
f::. n at orsakerna härtill torde vara pendelns oförmåcra att i 
er f ord ·l" er ·• 1 r-r . 0 

ei. 1o gr a~ o Ja med torpedens fartförändringar, h varför 
n: ra al ~e namnda patenten afse alt bortlaga pendeln från 
d]upreglenngsorganen eHer minska dess verkan å de harizon
la la rodren. 

.. Beträffande banan i sidled har redan i förecrående års
heraltelse framhållits, aU det biltills i allmbinh~t a twända 

o_J~ ryska. fj.~i.:lergy.roskop et ej har tillräckligt styrande kraft p:l 
dt.s lanser olver 3000 m., hvarföre försök anställts med an
\'a ndande af komprimerad luft för igångsållning och bibebål
l~ncle af _erforderlig rotationshastighet å gyroskopets sväng
l_l.Jul. o Dy!tka luftgyroskop (Kaselowskys) h al\a ju länge med 
lramgang anYändts i Schwarl::kopffs torpeder. Nyli cren har 
också . Vlhiiehead lycka ls konstruera ett dylikt, genom

0 

l1Yilket 
l_o rpednanan äfven på längre afstånd lärer kunna h å llas inom 
las tställda gränser i sidled. 

. I_ Iråga om vinkelgyroskopels ar1Yiindning för vinkel
sk]utm:lg synes del som om den redan vid första försöken 
med saclan skjutning (se årsberättelsen för HJ06) föreHutliga 

Icke styr 
bara 

torpeder. 
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benägenheten hos torpederna att gå i bollen (på grund af 

torpedens krängning under giren) fortfarande kvarstår, lwar

för elylika gyroskop ej kommit i allmännare bruk. 

Vid skjutning mot rörligt mål ökas torpedens träfisanno

likhet ju mindre felet är i de bedömda siktfaklorerna, ))må

lets kurs och fart)). Felaktigheter i desamma inverka mindre 

ju kortare tid torpeden behöher för att tillryggalägga dislan

sen till målet. Denna tid ä r i första hand beroende af tor

pedens fart och a[stånrlet. .Ju högre fart och ju kortare af

stånd desto större utsikt att träffa. Det är därför som slor 

torpedfart är af vikt särski ldt på större afstånd. Det är emel

lertid icke nog med att fcuten är stor, den måste äi"Yen vara 

jämn för att icke felaktigheter skola uppstå i den såsom känd 

ansedda tredje siktfaktorn, torpedens fart. 
Hög och jämn lart på kortare distanser är lätt aH er

hålla med hittills i allmänhet förefintliga luftkärlstryck (löO 

kgcm. 2) och torpedmaskiner (Brotherhoods 4-cylindriga). För 

bibehållande af den höga farten på längre afstånd äfvensom 

för densammas ytterligare ökande på de kortare har, såsom 

kändt är, allt sedan år 1906 försök utförts med uppvärmning 

af den i luftkärlet inneslutna luften innan den får verka i 

torpedmaskinen. Dessa försök torde numera kunna anses 

vara i viss mån slutförda. 
Hösten 1909 har svenska flottan erhållit sina första 

varmluftslorpeder, hvilka lilltörls torpedförrådet i Karlskrona. 

Det största afstånd, på hvilket en torped kan atskjutas 

med bibehållande af en fart, som ger erforderlig anslagskraft 

mol målet, eller torpedens aktionsradie är beroende af den i 

lullkärlet komprimerade luftens tryck och volym samt af den 

fart torpeden måste hafva i banan. 
Vid skjutning mot stillaliggande mål Lchöfwr farten ej 

vara större än att antändningsanordningen bringas alt Yerka 

till delonation af sprängladdningen vid torpedens anslag mot 

mål et, hvarför i delta fall torpedens aktionsrad ie utan särskilda 
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a nordningar har kunnat ökas. För en vanlig 45 cm. torped 

af nyare modell torde den kunna utsträckas till omkring 
4000 meter. 

För skjutning mot rörligt mål, hvarvid hög fart måste 

bibehållas i hela banan, har däremot aktionsradien ej kunnat 

·Ökas med mindre än att luftuppvärmning användes. Det är 

o ckså i detta fall och för att möjliggöra skjutning på längre 

hå ll Yintertid vid låg vattentemperatur som de allt mer i bruk 

införda varmluftstorpederna ha(\"a sin största betydelse. 

Beträffande företlutliga luftuppvärmningsanordningar af 

Armstrongs (Whilehead) och Ges:::etsys (Schwartzkopfl) pa tent 

samt olika slags luftgyroskop (Kaselowskys och Whiteheads) 

hänvisas till kapten Wahlbergs i denna tidskrift lämade redo

görelser samt till torpedingenjör Lindmarks beskrifningar*) , 
hvilka lära utkomma inom närmaste tiden. 

Gifvet är att med den ökade farten fordringarna på Lor

pcdmaskinerna stegrats. \Vhi lehead och Schwartzkopfi bibe

hålla fortfarande fyrcylindermaskiner, i h..-ilkas konstrukti on 

er forderliga förstärkningar och förändringar utförts. Den 

a m erikanska Bliss-Leauin~ torpedens turbinmaskin synes dock 

Yara desamma öf\'erlägsen ifråga om lätthet, hållbarhet och 

kraftutwckling, men betingar ännu betydligt högre pris. Be

skrifning öher denna torped dess maskin, lufluppYärmnings

och gyroskopsanordningar m. m. återllnn es i Noalhats ))Tor
pilles e t Projectiles automobiles)). 

Kapten Leon har under försök en uppfinning, afsedel all 

öka torpedens träfTsannolikhet. Denna uppfinning kan apte

ras i hYarje torped och hestår af LYå känsliga ljudmottagare, 

ln·iJka placeras en på llYar s ida å torpedens laddningskon . 

Genom en del elektriska apparater slå mottagarna i förbin

delse med gyroskopsrodren. Då torpeden tillryggalagt ett Yissl 

:lfs tånd till målet, frigöres gyroskopsrodren från gyroskopets 

lllYerkan och inkopplas de i förbindelse med lJ"ndmottao·aren 
o b 

staende elektriska apparaterna . Det ljud, som alstras af del 

·:·:·) Hafva utkommit i april 1910. 

>H ör ande>> 
torpeder . 
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fientliga fartygets propellrar, uppfångas af ljudmottagaren och 
inYerka på torpedens kurs på så sätt, att, så snart ett ljud

öfverskott uppkommer i endera ljudmoltagaren, lägges rodren 
om tills torpeden s lyr sådan kurs att ljuden i båda mottagamUl 
blifya lika d. v. s. kurs rakt på målet. Uppfinningen, som. 

ännu ej är fullt utexperimenterad, har dock i de mariner där 

den framvisats, väckt stor uppmärksamhet och tord~. om den
samma Yisar sig i praktiken atwändbar, komma att i hög. 

grad höja torpedvapnets eil"ektiYitet. 

Anordningarna i de styrbara torpederna halva afsett atl 

öka dessa torpeders träfl'sannolikhet genom att bibehålla kon

troll öfver rlem i hela banan. Detta har på senare åren Yan
ligen sökt åstadkommas genom aU till torpedens styrappara
ter från en fast station med eller utan trådförbindelse öfyer

föra elektricitet. 

Af med trådl'örbindelse försedda dylika torpeder hafya. 

flera olika försöksmodeller konstruerats dock utan att de kom
mit till någon egenllig anYändning. Stor sannolikhet torde ej 

häller finnas för att de framdeles komma i bruk. 

Hvad de genom trådlös öfverföring af elektricitet styrda 

torpederna beträfTa, hafya är\· en de knappast hu n ni t längre 

~in Lill försöksstadiet. ~ågon betydelse Lm·de de näppeligen 
komma atl få äfyen om uppfmningarna Yisa sig praktiskt 

utförbara. Förni:imsta orsakerna härtill torde vara: 

all det är mycket svårt aU följa och inrikta dylika tör

peder särskildt i upprörd sjö, i skymning, i disig Yäderlek 

och på längre afstånd; sam t 
all apparaterna äro komplicerade och dyrbara. 
Bland trådlöst styrda underYattensbåls- eller torpedtyper 

må nämnas: 
Teslas >> ~Tireless boat» från år 1898, Armstrong-Orlings 

>>Armorl» (u.-\'.-båt) och »Actinaub> (torped) från 1901-190i3; 

Gardners >>sous-marin» samt Fourniers, Lalandes och Gabels: 

>>torpilles dirigeables». 
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I samband med slopandet af de fasta minorna har en
gelska amiralitetet äfven upphört att begagna den sedan 25 

år tillbaka till försvar af en del hamninlopp använda från 
fast station mekaniskt styrbara Brennantorpeden. 

Sedan staterna själfva i allt större utsträckning tillverka Anviinda j 

sina torpeder, har en viss hemlighetsfullhet börjat omgifya tor- torp edtyper. 

pcchapnet, lwarföre uppgifter om detsamma från en del ut-
ländska mariner äro svårare alt erhålla än förut. Ett dylik t 

hemlighållande af torpedvapnets utveckling torde vara riktig, 
enär det för en eventuell fiende försvårar beräknaudd a( de 

på krigföringen inverkande faktorerna och ökar den roH 
slumpens element spelar i kriget. 

Whitehead-torpedcr utan luftuppvärmning äro fortfaran
de allmännast arwända, men har under år l 90H varmlufts
torpeder allt mer kon11nit i bruk. 

Sedan Schwartzkopfl's-firman inköpt Geszetsys varmlufts
apparat, torde denna firmas torpeder äfven komma till större 
mwändning. 

Föru lom dessa två äldre torpedtyper har den förutnämn
da Bliss Leavitt-torpeden tilldragit sig stor uppmärksamhet och 

användes inom Förenta staternas 1Jotta. Några patenttvister 
synas dock i viss mån hafva bidragit till att begränsa dess 
l illYerkn i ng. 

I Hardcastle-torpeden, lwars konstruktion hemlighålles, 
har enge_Iska flottan erhållit en utmärkt torpedtyp med hög 
lart på långa afstånd. Om den kraftigaste modellen af denna 

typ meddelas följande: 53 cm:s diameter, 5,7 m:s längd; 1 
lons vikt och 112 kg. sprängladdning. 

Den nyanlagda torpedfabriken hos Schneider-Creusot lär 
redan hah·a färdig en ny torpedtyp snarlik ~Thiteheads om 
-!.) cm. och 37 knop på 3 000 m. 

Från Japan omtalas en torped, som lär kunna vara i 
gång under en timme och dänid tillryggalägga 30 distans-
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minuter. Drifmedlet är komprimerad luft och ber1Zingas ver

kande i explosionsmotorer. Uppfinnarens namn är Nischimoto. 

Enligt i tidskrifter synliga uppgifter har mr Hudson Maxim 

i Newyork uppfunnit ett nytt drifmedel för torpedmaskinen, 

hvarigenom torpeders såväl fart som aktionsradie skulle för

dubblas. Drifmedlet utgöres af ett ämne, ))motorib>, pressadt 

i patroner, som inneslutas i en stålcylinder, lnrars ena ända 

står i rörförbindelse med ett l'örbränningsrum. Då torpeden 

utskjules, tändes moloriten automatiskt i ena åndan. Genom 

en själfreglerande pump införes vatten i förbränningskamma

ren, hvarest detsamma öfyergår till ånga. Genom denna och 

motaritens förbränningsprodukter drifves en turbinmaskin. 

Vid 1909 års utgång förefintliga modernare torpedtypers 

farter och aktionsradier äro med ledning af i rapporter och 

tidskrifler synliga uppgifter sammanförda i följande tabell: 

i:j Farter i knop på meter l ..... . ...... 
~ 

Torpeder (> 1:1 

1000 12000 l 3000 l 4000 l 5000 l 6000 8 a: 
et-
et> .... 

l : l l 
Whitehead, kallufts- ...... 45 36 26 

' varmlufts- .. . 45 43 38 32,5 28,5 23 

' > ... 53 
Schwartzkopf, kallufts- ... 45 35 27 

> varmlufts- 45 41 (43) 37 30 (32) 

iTyska marinens , kallufts- 50 36 ö2 20 

45\ 36 33 27 IBliss-Leavits, varmlufts- 53/ 

,H arclcas tle, varmlufts- .. . 53 31 ( 40) 

Schneicler, varmlufts-? ... 1 45 l l 37 l 
Under en lång följd af år tillverkades alla mariners tor

peder vid Whiteheads torpedfabriker i Fiume och Weymouth 

eller hos Schwartzkopfl i Berlin. I den mån behofvet af flera 

torpeder blifvit större, har den ena staten efter den andra 

anlagt egna torpedfabriker, byarjämte på sista tiden i:iJven en 

del privata sådana trädt i verksamhet. 

Engelska marinens torpeder tillverkas numera hufvud

sakligast vid the Royal Gun Factory i \Voolwich. En ny 
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statens torpedfabrik lär Yara under anläggning Yid Greenock 

med inskjutni'ngsstation i Lock Long. Förutom Whiteheads 

\Veymouthfabrik finnes i Storbrittanien en annan enskild tor

pedYerkstad hos Greenwood and Batley i Leeds. 

Franska staten har hittills beställt sina flesta torpeder 

hos 'iVhitehead, men har äfwn låtit tillverka torpeddelar hos 

olika leverantörer inom landet, hvarefter dessa delar hopsatts 

i en staten tillhörig verkstad i Toulon. Helt nyligen hafva 

torpeclYerk.städer upprättats af två privata firmor, Schneider i 

Creusot och Societe Lvonaise i Lyon. Schneider har anlaO't 
J • b 

en synnerligen omsorgsfullt byggd skjutstation vid La Londc 

( Hyeriska öarna). Båda dessa firmor lära hafva mottagit 

större torpedbeställningar för franska marinen. 

I Italien har staten upprättat egen torpedverkstad vid 

San Bartolomeo, lwarifrån de första torpederna levererats un
der 1909. 

Förenta staterna har sedan några år tillbaka en staten 

tillhörig torpedfabrik vid Newport, hvarest ett 50-tal White

head-lorpeder årligen tilherkas. Öfrigt behof af dylika tor

peder levereras af Bliss & C:o i Brooklyn, hvilken äiYen till

w rkar Bliss-Leavitt-torpeder. Planerad är en torpedverkstad 

vid Pasifickusten . Nyligen har \Vhileheacls \Veymouthfabrik 

leYCrerat ett 100-tal vannlufttorpeder till Förenta staternas 

llotta. Davis ))kanontorped)) föres i marknaden af National 

Torpeda Company i N ewyor'k. 

För tyska marinen tillverkas torpeder uteslutande inom 

la ndet dels och hufn1dsakligast vid stalens verkstad vid Frie

drichsort dels hos Schwartzkopff (Berliner Maschinenbau A G. , 

'on nals L. Schwartzkopff) i Berlin. Denna firma le"\'ererar 

~i(\en torpeder till en del lrämmande mariner. Densamma 

ha r en nyanlagd inskjutningsstation vid Sonderburg. 

Hyssland tager sina torpeder dels från Schwartzkopff och 

\\rhi tehead, dels från egen torpedverkstad vid Obuchov och 

firman Less n er i Petersburg. 

Äl\·en danska staten har egen torpedtillverkning i Kö

penhamn. Norge och Holland beställa sina torpeder hos 
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Whilehead eller Schwartzkopfi. Holland planerar anläggning 

af egen yerkstad. 
SYenska flottans torpeder ha1\a hittills levererats af ''Thi

teheacl och SclnvartzkopfT. Den under anläggning vm·ande 
torpedverkstaden i Karlskrona torde emellert id lwmma att 
börja sin verksamhet höslen 1910. Seclan Bofors visat sig 
kunna tillverka luflkärlsämnen, lärer sådana för Kar lskrona-fa
briken erforderliga ämnen komma att tagas från nämnda bruk. 

Oaktadt ökad träffsäkerhet och aktionsradi e torde tor
peden allt fortfarande för slagskepp och pansarkryssare Yara 
a lt anse såsom ett defensiv- och tillfällighelsvapen. Härför 
talar dels att alla nyare sådana fartyg äro försedd a enelast 
med ett fåtal (2 -6) undervattenstub er, dels all h~1ckluher före
komma mera allmänt än stättuber. Undervattcnsidotubernas 
betydelse för sjöstrielen skulle sålunda hutvnclsakligen vara 
ntt L\·inga de stridande utkämpa artilleristrid utom lorped
d .ickhåll. :Med införande af den nya engelska 6 500 m:s tor
peden skulle därför artilleristriden komma alt föras på al
stånd, där endast det sYåra artilleriet kan åstadkomma någon 
verkan. Också har såsom en följd af tillkomslen af denna 
torped framkastats frågan om ytterligare ökning af det svåra 
artilleriels kaliber. Undervallenshäcktnberna äro afseelda alt 
användas vid reträtt, då de för den retirerande, troligen oftast 
illa tilltygade styrkan, utgöra ett godt medel alt förmå elen 
jagande iakttaga försiktighel Yid förföljandet. Endast de ty
ska slagskeppen och kryssarna äro försedda med stäftuher, 
hvilket tyder på, att man inom denna marin för afgörandet 
af sjöstriden är mera benägen fö r oiTensiv taktik och närstrid. 

Af de större marinerna har den tyska fortfarande å nämn
da fartygstyper den krafligaste torpedbestyckningen (å slag
skeppen: l stä f-, l häck- och 4 sidatuber; å pansarkryssar
na: l stät-, 1 h äck- och 2 sidotuber; alla undervattens). 

Ett förslag att å slagskepp använda torpedvapnet äfven 
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såsom offensiYt hufyudvapen har framlagts i Mi lteilungen aus 
dem Gebiete des See\\"esens, där utkast finnes till ett ))Tor
pedoschlachtschilf)) om 15 000 tons och 24 knop, hestyckacll 
med 28 stycken sida- och 2 stycken häckundenatlenstuber 
samt ett 30-tal medelsvåra och lätta artilleripjäser. Delta för
s lag torde åtminstone för närvarande icke komma till utiö
rande på gr~md af de nu rådande ås ikterna om sjökrigsvap
ne ns taktiska an vän dn i ng. 

Torpedfartygens storlek har allt mer ökats. Ändamålet Å torp edfar-

härmed lyckes In·ad beträlTar oceanjagarna ( destroyersmashers) tyg. 

,·ara att kunna förse dem med kraftigare artilleri samt alt 
gifva dem högre fart och större sjöduglighet, h vilket allt fram-
tv ingals af att torpedernas aktionsradie ökats och att de egent-
liga, 1ör torpedanfall afseelda fartygens fart och storlek ärven-
ledes är i tillväxt. Med kraftigare artilleribestyckning och 
<;[Örre sjöduglighet blifva nämligen oceanjagarna dels mera 
hi mpade för blockadtjänsl, vid hvilken de äro afsedela för den 
niirmast kusten liggande bcvakningslinjen, dels kunna de 
dl"eklivare skydda slagskeppsJloltan mot de sjögående torped-
h:1 Lar eller kustjagare samt undervattensbåtar, som numera 
ku nna afses för anfall ä!\en på större afstånd för egna kuster. 

Den slörsta hittills byggda jagare är den engelska Swift 
om 1800 tons och 36 knop, bestyckad med 4 st. 12 cm. ka
noner och 2 sl. 45 cm. torpedtuber. Typen synes närma sig 
))sco uts>) och såsom deslroycr vara mindre lyckad. England 
lwr där1ör vid nybyggnad s~inkt deplacementet. Ett 30-lal 
un der byggnad varande jagare om l 000 a 1200 lons äro af
St'dda all göra 30 knop och beslyckas med 2 st. 10 cm. och 
-1- st. 7,6 cm. kanoner samt 2 st. 45 cm. däckstuher. Af öfriga 
mariner har endast den japanska i lika grad ökat sina jnga
rt>s storlek. Under byggnad äro för denna marin 3 sl. om 
1 HJO lons, 3:.3 knop, bestyckade med l st. 12 cm. och 4 sl. 
1 O cm. kanoner samt 4 s l. 45 cm. däckstuber. Tysklands, 
Hysslanrls, Frankrikes och Förenta staternas senast byggda 
j:1garc ha[,·a en storlek af 600 -700 tons och omk.ring 30 knDps 
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fart ; bestyckningen för dessa utgöres i allmänhet af 2-3 st. 
45 cm. däckstuber samt l a 2 st. 12 eller lO cm. och 2-6 

st. 76-47 mm. kanoner. 
De betydliga dimensioner, som dessa jagare erhållit, göra 

dem m indre lämpade att mwändas såsom egentliga torpedfar
Lyg. Härför afses numera för anfall i öppen sjö mindre ja
gare eller särskildt byggda öppensjö-torpedbåtar, lwilkas stor
lek är 200-550 tons, fart 25-30 knop och bestyckning 2-3 
st. 45 cm. torpedtuber samt 2-6 st. 76 till 47 mm. kanoner. 
För strid i närheten af egna kuster haha de större marinerna 
äldre torpedbåtar om mindre tontal och fart. De mindre ma
rinerna bygga för detta ändam ål ännu särskilda torpedbåtar,. 
lwilkas tontal, fart och bestyckning dock Yisar ökning. Så 
skola t . ex. de torpedbåtar, som enligt den nya danska för
svarsplanen anskatTas, erhålla 200 tons deplacement, 28 knops 
fart och 5 torpedtuber. I fråga om torpedtubernas antal och 
placering (1 stäftub och 4 däckstuber) synes m an å dessa 
båtar hafva gått in för den otvifvelaktigt riktiga principen att 
hafva alla ombord medförda torpeder klara för skjutning i 
tuberna, hvarigenom vinnes att, om en båt lyckas komma 
inom torpedhåll, kan han succesivt afskjuta alla sina ombord 
medförda torpeder och har sålunda större sannolikhet att 
träffa sitt mål än en båt, som endast har torpeder i 2 tuber 
och öfriga ombord medförda torpeder i reserv. En på detta 
sätt anordnad kraftigare torpedbestyckning förutsätter dock 
befintligheten af fasta eller rörliga torpecldepåer. Då dylika 
båtar äro afsedela a ll uppträda i närheten af egen kust, torde 
emellertid sådana dep åer utan större svårighet kunna upp

rättas å lämpliga platser. 
V:"n· egen marins j agare och nya l:a klass torpedbåtar 

utmärka sig ju för stor fart och god manöverförmåga, hvar
för de yäl lämpa sig för användning i våra skärgårdar. För 
alt dessa typer äfven skola vara goda sjöbåtar erfordras, att 
de förses med högre förskepp och byggas kraftigare. 

Af torpedfartyg lära de nya tyska G-bålarna allmänt 
anses hafya den största sjödugl ighelen. 
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De af Yarrow och Thornyeraft byggda motortorpedbå
larna af omkring l O tons och 20-24 knop äfvensom den af 
m r Burger i Newyork byggda ))Subsurface torpedoboab> om 
6 tons oeh 18 knop äro båttyper, hvilka synnerligen väl 
lämpa sig för skärgårdsförsvar och hafva fördelen af ringa 
anskaffnings- och driftkostnad samt fåtalig besättning. 

Underuattensbåtamas fart i såväl marsch- som under
Yaliensläge har såsom förut framhållits under senaste året be
tydligt ökats. Farten i marschläge är nu för de nyare uppe 
i 15 a 16 knop och synes man särskildt inom franska ma
rinen hafva förhoppning om att kunna med de nya 700 tons 
båtarna uppnå 20 knops marschfart. Hänned har frågan om 
att låta undervattensbåtarna helt ersätta torpedbåtarna och 
a lt använda de förra äfven för nattliga anfall betydligt nbir
ma t sig sin lösning, bYarigenom skulle ernås att antalet olika 
stridsfartygstyper ytterligare komme att minskas, lwilket ä1• 

af betydelse särskildt för de mindre marinerna. 
Redogörelse för undervattensbåtarnas utvecklin cr inom 

t> 

olika mariner har under året lämnats i denna tidskrift, hvar-
fö r ej torde vara behöfligt att här närmare beröra desamma. 

Upprepade olyckshändelser med franska och engelska 
undervattensvattensbåtar hafva orsakat införandet af en del 
säkerhetsanordningar, hvarmed afses att möjliggöra räddning 
af besättningen å sjunkna undenatlensbåtar. I Frankrike 
pågår därjämte försök att med mwändning af komprimerad 
lu ft bärga sjunkna undervattensbåtar. Experimentbåt är den 
utrangerade ))Narval)). 

Då i dagspressen under året omtalats alt goda resultat 
erhållits med den af kommendörkapten .A. Fallenius och tor
pccli ngenjör E. Elmquist konstruerade underyattenstorpedluben, 
skall här med ledn ing af palenlbeskrifningen lämnas en korl
l'a llad beskrifning öfver nämnda tub, hvarvid dock bör fram
hållas att densamma sedan patentbeskrifningen uppgjordes 
un dergått en del förändringar. 

Hittills konstruerade, i allmänhet mwända sidounclervat-

Torped
tuber. 
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tenstorpedtuber grunda sig därpå att en s. k. sked antingen 

före eller under torpedens utskjutning föres ut utanför far
tygssidan för att tjäna som skydd eller slöd för torpeden, 
.då fartyget gör fart genom vattnet. Denna anordning med

för att torpedtuberna blifva synnerligen tunga, skrymmande 
och dyrbara, hvarjämte torpedens utskjutande är förenadt 

med svårigheter dels emedan nämnda sked, som skall auto
matiskt ut- och införas, ofta hänger upp sig, dels till följd 

af att då krututskjutning användes Lrycket i tuben ofta blir 
ojämt. Den nya tuben afser att möjliggöra torpedens utskju

tande, utan att något stöd eller någon sked behöi\er utskj u
tas utanför fartygssidan till skydd för torpeden. Härigenom 

har tuben kunnat göras enklare, lättare, mindre skrymmande 
och bill igare än äldre tuber för underyattensbredsideskjutning. 

i\ied torpedtubens konstruktion afses att, medelst ett i 
tuben verkande konstant och relativt högt ulskjutningslryck, 

meddela torpeden en till minst 24 m. pr sekund uppgående 
utskjutningshastighet, lwarjämte tubens y tlre del är koniskt 
utvidgad akter öfver för att medgifva torpedens fria sväng

ning i denna riktning under en viss kort tidsperiod. För att 
denna svängning eller deflexion må blifva så liten som möj

ligt, förses torpeden utom med de vanliga styrknapparna å 

luflkärlet, med elt par runda knappar å sLFirlslyckets verti
kala vingar. I tuben äro som vanligt anordnade långs tu
bens gående styrspår å öfver- och undersidan, i lwilka spår 

knapparna löpa. Genom anordningen af de nämnda styr

knapparna åstadkommes, att torpeden under utskjutningen 
följer tubens medellinje, till dess att luftkärlets styrknappar 

passerat tubens mynning, lwarefler- torpedens främre del, un-. 
der fartygets rörelse för öfver, af vallenmotståndet bringas all 

svänga akter öfver under den Lid, som åtgår till dess att sljärl

styckels styrknappar, lwilka fortfarande befinna sig i styr
spåren i Luben och således j dennas medellinje, bliha iria. 

På grund af den styrning, som torpeden erhåller af 

knapparna å sljärlstycket, och i följd af torpedens stora ut
skjutningshastighet kan det för torpedens svängning akter 
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öfver erforderliga rummet i tubens yttre del göras ganska 
liten, och behöfver utvidgningen sträcka sig endast ett obe

tydligt stycke in på tuben. Den cylindriska formen å tuben 
kan följaktligen bibehållas till j närheten at tubens ytterända 

och blir således den väg, under lwilken tryckluften i tuben 
verkar på torpeden, obetydligt förminskad. Det för denna 

torpedtub erforderliga hålet i fartygssidan behöfYer icke blifva 
större än för en del nu brukliga tuber, exempelvis den Arm
strongska. 

Enligt gjorda beräkningar öfverstiger deflexionen (för 
hvilken gyroskopet sedermera korrigeras) vid den oh·an an
gifna hastigheten icke 1!1° för en 5 m . lång 45 cm. torped. 

AITyrningen sker, såsom vanligt, genom slutandel af en 
elektrisk slröm. För att oaktadt den ofvannämnda deflexio

nen afl'yrningsledningen skall slutas i det ögonblick siktlin
jen här på målet, är torpedtuben försedd med en å afTyr
n ingsinrättningen verkande fördröjningsanordning, så atf tor

pedens utskjutande fördröjes erforderlig tid (omkring 2 sele), 
för att fartyget skall hinna förflytta sig så långt för öfver, att 

härigenom erhålles en omedelbar korrektion för den förflytt
ning af torpedbanan ak.ter öfver, som uppstår genom torpe

dens af gyroskopet korrigerade dellexion. Genom fördröjnin
gen kommer således torpedens bana att sammanlalla med 
siktlinjen. 

För att torpeden skall erhålla den stora utskjutnings
hastighet, som vid ifrågavarande torpedtub är nödYändig, får 

tryckluften verka under konstant tryck under hela den tid, 
lo rpeden belinner sig i densamma, och är för den skull i 

torpedledningen insatt en tryckregulator af sådan konstruk
ti on a tt den påsläpper tryckluft, all t efter som trycket j tuben 
har tendens alt sjunka. 

Torpedtuben är försedd med Yanlig sluss,:entil med till
hörande manÖYeranordning, hvarjämte linnes brukliga säker
hetsanordningar för alt hindra slussYentilens öppnande, då 

Lu blocket icke är stängdt, och tublockets öppnande, då sluss
Yentilen icke ~ir stängd, samt för alt hindra a1Tyrning, då tub
locket är öppet eller slusswntilen är stängd. 

Tidskrift i Sjöväsendet. 23 
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I öfrigt finnes å tuben säkerhetskolf, igångsättningshake. 
luft- och länsventil m. fl. dylika vanliga anordningar, erfor
liga för tubens användande. 

Ryska flottan lärer sedan 6 år tillbaka använda tuber 
af ungefär liknande slag. 

Öfrig tor- Luftkompressionspumparna å våra senast levererade tor-
pedmateriel pedbåtar och jagare äro af en betydligt förbättrad konstruk-

m. m. tion, med ett slagantal af 700 slag i min. (i st. f. 275 å när
mast förut levererade pumpar) hafya de en efl'ekt af omkr. 
10 liter per minut. Genom tillverkningen af desamma har
Ludvigsbergs verkstäder visat sig väl kunna upptaga tätlan 
med de utländska fabrikaten. 

Torped
skydd. 

Direkt tor
pedskydd. 

Då ))flottans olja>> uneler sistförflutna år varit mycket på: 
tal, torde här böra nämnas, att efter ett par års noggranna 
prof har under 1909 för användning till smö•rjning af torped
maskineriet en ny sorts torpedolja antagits, hvarigenom kost
naden för elylik olja nedbringats till en sjättedel af det pris, 
som förut betalats. 

Omfattande försök hafva uneler senare åren utförts för-
att erhålla närmare kännedom om sprängämnens verkan un
der valten samt vinna erfarenhet om huru fartygsbottens kon
struktion skall kunna göras så stark, att densamma kan mot
stå · torped- och minsprängningar. Dylika försök haf\·a verk
ställts i Frankrike, England, Amerika, Ryssland och Italien 
dels med äldre utrangerade pansarfartyg, hvars botten för
stärkts, dels med särskildt byggda pontoner, hvilkas botten
konstruktion utförts på samma sätt som befintliga eller pro
jekterade slagskepps. Ehuru resultaten af dessa försök i stör
sta möjliga utsträckning hemlighållas, hafva dock en del upp
gifter om desamma varit synliga i facktidskrifter. Dessutom 
haf\•a dessa frågor behandlats dels af italienske mariningen
JOren Bocci j· en uppsats i Rivista Maritime, dels af numera 
professor W. Howgaard i Janes Fighting ships för 1909 och 
i Commander Sueters meromnämnda arbete. Al dessa utta
landen äfvensom bl. a. af de förändringar, som blifvit gjorda 
med franska Danton-klassens bottenkonstruklion, synes fram-
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gå, att man ej längre anser riktigt det ursprungligen af Berlin 
och sedermera äfven af NeLZdech-Blochmann framlaada för-t> 

slaget om ett inre undervattenssi-dopansar (se årsberättelsen 
fö r år 1905). Hovgaard föreslår i stället, att yttre bordlägg
ningen skall göras så motståndskraftig som möjligt, att om
k ring l meter innanför densamrna anordnas en innerbotten, 
a lt mellan dessa bottnar göres fullständig cellindelning samt 
a lt innanför innerbotten anordnas dubbla kolboxskott Kon
struktionen blir emellertid tung och torde ej kunna utföras 
annat än på mycket stora fartyg. Bocci och Sueter hafva 
ungefär samma förslag, hvars principer äro väsentligen de
samma som de, hvilka lära tillämpats vid byggandet af de 
olika marinernas Dreaclnoughts. 

Att man icke anser dylikt direkt ))torpedskydc/)) tillräck
ligt, framgår af att torpednälen, som under senare åren varit 
ur bruk inom nästan alla mariner utom den engelska, åter 
införts åtminstone för slagskeppen. Så har för tyska mari
nen beviljats 6 milJ. mark för anskafining af nya nät, hvilka 
för Nassau-klassen skola väga 75 tons och kunna ut- och in
tagas på några få minuter. Torpednätens konstruktion är 
i allmänhet gjord starkare för att kunna motstå nätsaxarna. 
De engelska Dreaclnoughts lära t. o. m. haf\a dubbla nät, 
de t yttre afsedt att genomskäras af och desarmera saxen, det 
inre för att stoppa torpeden. Nätens storlek är numera ökad 
så att de skydela ungefär 4/ 5 af fartygets längd. 

Det indirekta torpedsky e/det, som har till ändamål aU Indirekt tor

skydda fartygen mot torpeder genom att förhindra desammas pedskydd. 

afskjutande, utgöres ju af det s. k. anlitorpedartilleriet, under 
mörker bi lrädt af strålkastare för de fientliga torpedfartygens 
belysning och bländande. 

Tydligt är att j u mer torpedens aktionsradie ökas desto 
kraftigare måste antitorpedartilleriet göras. Jämn stegring i 
de tlas kaliber är också märkbar inom alla mariner. Eng
lands första Dreadnought har 24 st. 76 mm., S:t Vincent
klassen 20 st. 10 cm. och Neptuneldassen 12 st. 15 cm:s ka-



- 352-

noner. De tyska slagskeppen hafva alla hittills haft 8,8 cm. 
antitorpedkanoner, men dessutom 15 st. 17 cm. kanoner. 
Troligt är att för nya Helgoland-klassen 12 st. 15 cm. kano
ner komma att utgöra de egentliga ))abwehrgeschiitzem>. Hyss
lands under byggnad varande ))Ganguts» lära härför få 16 st. 
12· cm. kanoner och de projekterade franska Dreadnoughts 
is st. 14 cm. Italien, Japan och Förenta staterna hafva gått 
in för 12 cm:s-k_alibern. »Arkansas)) och »Wyoming» lära få 
icke mindre än 22 st. sådana kanoner. 

Ifråga om antitorpedkanonernas placering hafva erfaren
heterna från rysk-japanska kriget ådagalagt nödvändigheten 
af att hafva dem pansarskyddade. Att skydda ett stort an
tal småkaliberkanoner, som ej äro till gagn i den egentliga 
artilleristriden, medför dock både afsevärd viktförlust och 
kostnad, lwariör riktigt torde vara alt böja dessa kanoners 
kaliber så att de kunna användas såväl mot torpedfartyg som 
äfven i artilleristiden slagskepp emellan. Därmed är det me
delsvåra artilleriet, som inom en del mariner försvann efter 
den första Dreadnoughts tillkomst, återinfördt och det med 
kalibrar om 12 till 17 cm. För att göra dessa kanoners ver
kan mot torpedfartyg än kraftigare har ifrågasatts återinfö
randet af granatkartescher. I England lär man till och med 
varit betänkt att anskaffa dylika projektiler för 30,5 cm:s ka
nonerna för att slippa särskilda antitorpedkanoner. 

strålkastarna hah-a ä(venledes måst göras kraftigare och 
ökas i antal. Vanligast förekommande diametrar äro 90 och 
110 cm:s. Antalet lär för de nya engelska slagskeppen vara 
21, placerade något öfver artilleriet, så att 10 kunna samti
digt belysa hvarje anfallsriktning; därjämte l i främre märsen. 

Något etTektivt indirekt skydd mol anfall af underval
lensbåtar har ännu ej kunnat åstadkommas. En del tyska 
jagare lära h~irför vara försedda med stångtorped, men an
vändning och verkan af ett dylikt vapen torde vara tvi[

velaktig. 
Organis a- I fråga om torpedvapnets användning å torpedfartyg gäl-

t ion och ut-ler i högre grad än för något annat vapen all, om detsamma 
bildning. 
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skall till fullo utnyttjas, måste för dess handterande afsedel 
personal vara utbildad under förhållanden, som så mycket 
som möjligt likna de, hvilka kunna ifrågakomma under ett 
krig, och därjämte vara så organiserad, att densamma och 
den materiel den handhafver befinner sig i högsta och effek
tivaste stridsberedskap. 

Torpedtartygen äro ju ollensivfartyg, lwilkas användan
de grunda sig på snabbhel och osynlighet. För att förena 
dessa egenskaper haf\'a de erhållit högsta möjliga maskinkraft 
med minsta möjliga dimensioner, ll\'arför för deras beman
ning afseclt utrymme och skydd är litet. Under svårare vä
derleks- och Yindförhållanden är därför bemanningen mera 
utsatt för köld och Y ä la än å större tartyg; ll'Yilket gör sig 
dess mer kännbart genom att hvarje man mången gång måste 
kYarblifva å sin post utan att kunna blifva förfångad. Med 
mindre bemanningen blifvit genom upprepade öfningar under 
k all och våt väderlek tillräckligt härdad, torde densamma ej 
Yara i stånd att rätt fullgöra sina ål igganden och därigenom 
far tygets e1Tektivitet vara minskad. 

Osynlighet är för undervattensbåten relativt lätt att 
ernå under i allmänhet lwarandra ganska lika förhålland en. 
Torpedbåten åter måste begagna sig af inträtTande snötjocka, 
disig väderlek, skymnig och mörker för att obemärkt kunna 
nalkas en fiende och måste därunder vara beredd att utveckla 
s törsta snabbhet om så skulle behöfvas för slutförandel af ett 
anfall eller för att undgå en fara. 

Både undervattensbåten och torpedbåten måste sålunda 
u tföra sina företag under synnerligen svåra omständigheter, 
bYarför deras bemanning måste beredas bilfälle till grundlig 
öfning. Då de förhållandep, under hvilka undervattensbå
len uppträder, såsom förut nämnts, äro lwarandra tämligen 
l ika uneler olika årstider, är icke nödvändigt alt dess besätt
n ings öfvande förs iggår under hela den tid isförhållandena 
det tillåta. 

De tillfällen, som lämpa sig för utförand e af torpedbåts
anfall, växla däremot med årstiderna. Bästa möjligheterna 
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härför erbjuda sig våra farvatten under den s. k. mörka 
årstiden, då nätterna äro längre än dagarna och då srl'ö, regn 
och tjocka oftare förekomma än under den ljusa årstiden . 
Svårigheterna äro då emellertid större såväl ifråga om att 
upptäcka en fiende som att under mörker, tjocka o. d. be
döma afstånd och fart samt verkställa riktning m. m. De 
mest omfattande öfningarna måste därför bedrifvas under de 
svåraste förhållandena d. Y. s. under hösten, vintern (så länge 
det är isfritt) och våren. 

Tydligt är att något för torpedvapnets effektiva använd
ning gynnsamt resultat ej kan ernås genom att från skillda 
håll under ett par af de ljusaste sommarmånc1derna till öl'ning 
å torpedfartyg sammanföra en mängd till största delen oöf
vad personal, hvars fortsatta utbildning å torpedvapnet ofta 
är helt och hållet beroende af slumpen. Den grundliga ut
bildning, som erfordras för att i krigstid erhålla verkligt gagn 
af torpedYapnet, kräfver en väl disciplinerad och organiserad 
personal. Endast därigenom kan utbildningen göras systema
tisk och personal och materiel hållas i effektiv krigsberedskap. 

Ryska, tyska, engelska ocn franska samt fr. o. m. i år 
t. o. m . danska torpedfartyg äro så godt som året om på ex
pedition för personalens öfning och krigsberedskapens höjan
de. Tyska marinen synes i fråga om den för dylika fai·tyg 
afsedda personalens organisation och utbildning Yara en al 
de främsta . De förberedande öfningarna å die Torpedoschul
schif1'en hafva under de senaste åren afslutats under mars 
och april med af die Torpedobootsllott!llen utförda dag- och 
nattanfall mot tillfälligt sammandragna förband skoHarLyg. 

För svenska torpedvapnets personal bö1jar Yid samma 
ti d de sjögående öfningarna! 

Det torde i öfrigt ej vara lämpligt att här redogöra för 
vår nuvarande torpedpersonals organi sation och utbildning 
eller torpedfartygens krigsberedskap . Betecknande är det ofta 
upprepade påståendet att )>Utmärkande för svenska torped
vapnet är dess brist på organisation och att det använ-
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des endast såsom sommarvapen.)) Ledsamt nog är det svårt 
att n u vederlägga detta påstående, men, då utan n ågra egent
liga större kostnader än de, som för närvarande nedläggas 
på h är ifrågavarande personals utbildning och torpedfartygens 
underhåll, såväl bättre organisation och utbildning som högre 
krigsberedskap torde kunna erhållas, får man hoppas, att de 
förs lag härom, hvilka lära vara under utarbetande, snarast 
blifva genomförda, så att dessa ))bevingade ord)) innan nästa 
årsskifte hafva förlorat sin mesta flygkraft 

Öfningsskjutningar med torped bedrifvas inom alla m a
r iner allt mer krigsmässigt. Fartyg användes i allmänhet så
som mål och skjutningar under mörker företagas i afsevärd 
omfattning. Täflingsskjutningar med torped förekomma i 
franska, engelska, tyska, Förenta staternas och .Japans mari
ner. I sistnämnda marin skall prisbelönadt torpedfartyg föra 
.särskild vimpel såsom utmärkelsetecken. 

Från och med år 1908 hafva öfningsskjutningarna med 
torped inom vår marin i hög grad ökats och utföras nu del
Yis under krigsmässiga förhållanden. Önskvärdt vore dock, 
att under tillämpningsöfningarna skjutningarna under mör
k er ökades. Att torpedförlusterna till följd af det stora an
talet torpedskott och de mer krigsmässigt bedrifna öfningarna 
skola blifva större, torde vara tydligt, men komma desamma 
helt säkert att afsevärdt nedbringas, när torpedpersonalens 
utbildning blifver bättre ordnad än lwad nu är förhållandet. 
Att p å grund af risk för torpedförluste1: bedrifva öfningarna 
mindre krigsmässigt skulle däremot mycket ofördelaktigt in
verk<l på personalens utbildning och föranleda att torped
vapnet endast blefve ett skenvapen utan verkligt gagn vid 
vårt lands försvar. Det har sagts att våra torpedförluster un
si stförllutna år skulle vara nästan lika stora som engelska 
flottans. Så torde långt ifrån vara förhållandet, lwilket bland 
annat framgår däraf att vid en enda stridsskjutning m ed tor
ped å två divisioner engelska slagskepp förlorades 4 torpeder. 
Torpedförlusterna i proc. af antal skjutna torpedskott torde 
däremot vara ungefär desamma. 
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Taktik och Tid och utrymme medgifva icke att i denna årsberät-
strategi. telse närmare beröra torpedvapnets strategi och taktile 

Framhållas må dock behofvet af väl utarbetade skjut
regler för lorpedskjutning. Med mindre sådana finnas och 
tillämpas torde icke någon eflektiv torpedtaktik kunna ut
vecklas. 

Vid torpedvapnets strategiska användande gör sig allt 
tydligare märkbar skillnaden mellan de för oiTensiv och de
fensiv krigföring arsedda torpedfartygens byggnad, taktiska in
delning och strategiska förläggning . 

Offensivtorpedfartygen kunna på grund af sin storlek 
och sjöduglighet sammanföras i själfständiga förband. Defen
sivfartygen åter måste till skydd mot de större offensivtorped
fartygen operera antingen i närheten af befästa replipunkter 
eller åtföljas af lämpliga skydds- Dch depåfartyg. Inom ett 
flertal mariner synes man också under sistförflutna är hafva 
genomfört en strategisk indelning och förläggning af defen
sivtorpedfartygen, hvarigenom dessas offensiva kraft i hög 
grad ökats. Torpedflottiljerna sammansättas numera af tor
ped- och undervattensbåtsdivisioner understödda af mindre, 
bepansrade artillerifartyg. Märklig är i detta afseende sär
skildt den nya indelningen af franska flottans torped11ottiljer. 

Den taktiska indelningen och strategiska förl~iggningen 
af torpedbåtsförband är för ciss, på grund af våra fartygs 
ringa numerär och isförhållandena i intill våra kuster grän
sande farvatten af relativ större betydelse än inom öfriga ma
riner. Att till skydd för våra kuster afse endast torpedfartyg, 
såsom från vissa håll föreslagits, låter sig dock under inga 
förhållanden göra. De 80 ryska eller 100 tyska jagare, som 
för närvarande finnas, äro mer än tillräckliga för att omin
tetgöra de 1lesta företag af dubbla det antal torped- och un
dervattensbåtar, vi för närvarande äga, för så vidt icke dessa 
kunna erhålla skydd af pansrade artillerifartyg. Understödda 
af sådana utgöra däremot undervattensbåtar om dagen och 
torpedbåtar bm natten ett kraftigt hot och en allvarlig fara 
för hvarje fiende, som närmar sig våra kuster. 
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IV. Sprängämnen. 

Egendomligt nog är den enda för unelervisning af flot
tans personal i sprängämnen förefintliga instruktionsboken 
h emlig, i det att redogörelsen för bomullskrutets tillverkning, 
egenskaper, förvaring m. m. är sammanförd med beskrifnin
gen öfver den hemliga minmaterielen. Följderna häraf ha f va 
också visat sig, i det bland personalen märkes en alltför ringa 
förtrogenhet med nämnda sprängämnes beskaffenhet m. m. 
E n ändring i detta förhållande är synnerligen nödvändig. 

En del utländsk sprängämneslitteråtur har under 190B 
ulgifvi ts, af lwilken såsom lämplig lärobok må nämnas: 

Sprengstofl'e af D:r E . Kedesdy. Hannover 1909. 
En öfverskådlig framställning af nyheter och förbättrin

gar i sprängämnestillverkningen under de 20 sista åren läm
n as i den af O. Gallman utgifna Zwanzig Jalue Fortschritte 
in Explosivstoflen. Berlin H)Q~). 

För den i sprängämnesfrågan intresserade lämnar ))Zeit
schrift fUr das Gesamte Schiess- und Sprengstoffwesen)) Yär
defulla upplysningar. Denna tidskrift utgitves af d:r R. Escales 
i :Mtmchen med 2 häften i månaden. 

Förslag till nya svenska lagbestämmelser för sprängäm
nens tillverkning, förvaring, transport m. m. lär komma att 
i början af innevarande år afgifvas. 

Angående krut och sprängämnens mwändning inom eld
vapenstekniken hä1wisas till årsberättelsen i artilleri för år 
Hl09. 

Ursprungligen hade afsikten varit att här dels något ut
förligare behandla den allt mer i bruk införda trinitrotoluolen, 
dels närmare redogöra för de förut i samband med ))torped
skydd)) omnämnda sprängningsförsöken, särskildt de som ut
förts i Italien, Förenta staterna och Frankrike mot resp. pau
sarfartygen Morosini och Florida samt en ponton med Dan
lonklassens bottenkonstruktion. 

Då emellertid ordinarie föredraganden i elektroteknik, 
m inväsende och sprängämnen på grund af sjukdom ej förr 
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än i senare hälften af sistlidne november månad kunde un
·derrätta om, att han blifvit förhindrad afgifva årsberättelse 
för år 1909, har den tid, som stått till förfogande för utar
betaride af den nu lämnade årsberättelsen, varit allt för knapp, 
för att på tillfredsställande sätt redogöra för så vidtomfattande 
vetenskapsgrenar som de här ifrågavarande. Till följd häraf 
hafva en del ämnen, särskildt i årsberättelsens senare del, 
blifvit alltför knapphändigt behandlade, lwilket dock möjligen 
torde kunna godtgöras j årsberättelsen för år 1910, hvilken 
iirlogsmannasällskapet äfven uppdragit åt mig att afgifva . 
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Q 

Arsberättelse navigation och sjöfart. 
Afgifven af ledamoten G. Sta1·ck. 

Navigation. 

Sedan sextanten uppfanns omkring år 1730 har detta K vadranten. 

instrument visserligen undergått många förbättringar i det tek-
ni ska utförandet, men grundprincipen med den dubbla strål-
b rytningen har dock förblifvit densamma, och de däraf be-
ti ngade ofullkomligheterna hafya alltid måst tagas m ed i r äk-
ni ngen. 

Uneler sistlidet år har ett nytt ref1exionsinstrument, kva
·dranten, blifvit uppfunnet af H. Gadow, Fridenau, j hvilket 
instrument de fel och ofullkomligheter, som vidlåda sextan
ten, så vidt möjligt blifvit upphäfda, och lämnas här efter 
Marine Rundschans augusti-septemberhäfte 1909 en kortfat
lad beskrifning öfver detta instrument. 

De förnämsta olägenheterna hos sextanten hafva varit 
fö ljan de : 

l. Genom den dubbla strålbrytningen minskas den re
flekterade bildens ljusstyrka, och detta i allt högre grad, ju 
större den mätta vinkeln är. 

2. Vinklar äro mätbara till högst 130°; är den reflek
terade bildens ljusstyrka svag minskas den mätbara vinkelns 
storlek . 

3. Vid höjdobservationer på himmelskroppar är man 
hunden till den under himmelskroppen liggande horizonten; 
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vore man i stånd att mäta höjdens supplement till motlig
gande horizont så kunde man för obsenationernas utförande 
välja den bäst synliga horizonten. 

4. Höjdmätningar till konstgjord horizont kunna icke 
utföras vid höjder öfverstigande ()0°. 

I den af Pistor och Martins konstruerade prismacirkeln 
upphäfdes en del af dessa olägenheter, men detta instrument 
kom på grund af sin ohandterliga form föga i bruk. 

Då för den astronomiska navigationen små vinklar, un
der 8°, äro af ringa vikt och ätven för den terrestra naviga
tionen hafva föga betydelse -- för afståndsmätningar genom 
höjdmätningar af terrestra föremål finnas åtminstone på ör
logsfartyg alltid andra atwändbara instrument - torde kva
dranten blifva af stor nytta för navigationen, då vinklar från 
5° och upp till nära 180° med lätthet och precision kur~na 
mätas med densamma. 

Instrumentet liknar till formen en vanlig sextant. Lim
ben, som mäter ungefär 110° i bågmåll, är graderad från 0°' 
till 180°. N on i en har två olika graderingar för afläsning på 
10" eller 30". Alllidaden med dess anordningar är fullkom
ligt lika den på sextanten, med det undantag att mikrome
terskrufven och spiralfjädern äro lagrade i en hylsa, som 
skyddar dem för orenlighet och stötar. 

Alhidadspegeln, af rektangulär form, sitter öfver alllidad
tappens centrum i en ram, h vilkens tre fotskru1 var möjlig
göra en korrektion af spegelns ställning. Spegelns ställning 
till alllidaden är sådan, att då den senare står på sin noll
punkt den främre spegelytan faller in i tubaxelns längdrikt
ning, och att då alhidaden är \Tiden till 180° tubaxeln vin
kelrätt trälTar spegelns vridningsaxel. 

För fastsättandel af tubhållaren har instrumentkroppen 
en angjutning nära limbens nollpunkt vid högra vinkelbenet. 
Tuben är riktad utefler högra vinkelbenet rätt mot spegeln, 
och bakom denna, lagradt i en ram på en cirkelrund platta,, 
som genom en kort pelare är förbunden med instrument
kroppen, är fästadt ett prisma af rätvinklig, likbent form,. 
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h vilkets brytande kant likväl till undvikande af störande re
Oexer är afslipad och öfvertäckt. Förmedelst skrufvar kan 
prismats inställning regleras med stor noggrannhet. Dess 
höj dläge är sådant, att det, sedt genom tubhållaren, till större 
delen räcker ofvanför spegeln. 

På instrumentets utrustande med tuber är stor omsorg 
n edlagd. Såväl den astronomiska som särskildt den terrestra 
tuben hafva stort synfält, så att det direkt sedda förem ålet 
h astigt skall kunna uppsökas öfver eller bredvid prismat för 
alt sedan fasthållas i detta . Prismat har nämligen till ända
m ål att åstadkomma en spegelbild af det direkt sedda före
m ålet, som icke förändrar sin ställning till det i spegeln re
flekterade, äfven om instrumentet ej hålles stadigt i handen. 
Vid observationer uppsöker man, seende öfver eller bredvid 
prismat, det direkt sedda föremålet, och erhåller då i prismat 
en bild af detta, som man sedan genom att vrida på alllida
den bringar öfverens med den i spegeln reflekterade bilden 
ar det andra föremålet. 

Kvadrantens hufvudförtjänst ligger däri, att den dubbla 
strålbrytningen från det reflekterade föremålet undvikes, i det 
att de från spegeln reflekterade strålarna falla direld in i tu
hen. Härigenom åstadkommes en stor klarhet hos bilden, 
och denna tilltager ytterligare med växande vinklar. Man 
bli r därigenom i stånd att med kYadranten utföra observa
tioner på äfven dåligt belysta föremål, då sextanten ofta är 
obrukbar. 

Beträffande bilden i prismat bör anmärkas, att densam
ma genom strålbrytningen blir onwäncl; el en vänstra kanten 
af ett föremål kommer sålunda att i prismat synas som den 
högra. Då man emellertid i den terrestra navigationen en
dast begagnar sig af skarpt markerade punkter för vinkel
mätningar verkar icke denna omständighet störande. Vid 
höj dmätningar på himmelskroppar erhåller man vid begag
nandet at den terrestra tuben en onwänd bild, motsYarande 
den man erhåller i sextanten med den astronomiska tuben. 

l; 
l: 
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Begagnar man sig däremot i kvadranten af den astronomiska: 
tuben erhåller man en rättvänd bild. 

Följande egenskap hos prismat är för höjdmätningm· 
öfver horizonten af särskildt värde. Vrider Ilfan instrumen
tet, så ser man bilelen af horizonten i prismat uneler en club
bel lutningsvinkel mot elen, som man gifvit instrumentet. Då 
höjdmätningar på himmelskroppar alltid skola utföras i ver
tikalplanet, som är vinkelrätt mot horizonten, så har man. 
genom att alltid hålla bilden af horizonten i prismat vågrät 
och parallel med den direkt sedda horizonten, en säker håll
punkt för att bilden af himmelskroppen befinner sig i verti
kalplanet. Hvarje liten vridning af instrumentet blir genast 
märkbar genom lutningen hos horizontbilden i prismat. 

I skymningen har man en särskild fördel genom att 
kunna mäta höjderna till motliggande horizont. Om aftonen 
är västhorizonten som regel mycket skarp, under det att stjär
norna först blifva synliga på den östra delen af himmelen. 
men den därunder liggande delen af horizonten är vanligen 
för otydlig för observationer. Med kvadranten kan man då 
utan svårighet mäta supplementhöjderna, hvarigenom goda 
observationer möjliggöras. 

Det anförda torde vara tillräckligt för att påvisa förde
larna hos detta nya instrument. 

I Marine Rundschans augusti-septemberhäfte 1909 läses 
en artikel om värdet af registreringskompasser, d. v. s. appa
rater, som på ett eller annat sätt åstadkomma en grafisk 
framställning af den styrda kompasskursen. En sådan appa
rat kan tvifvelsutan göra sjöfarten värdefulla tjänster, och för
sök med dylika hafva också tid efter annan blifvit verkställ
da. Dessa hafva emellertid icke slagit väl ut, och orsaken 
härtill torde vara att söka i brist på noggrannhet och tillför
litlighet hos de hittills konstruerade apparaterna. I dessa 
har kompassens magnetiska moment användts för alt släpa 
m ed sig registeringsinrättningen, och härigenom har gifvetvis 
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kompassen, som redan förut genom sin uppställning ombord 
fö rlorat en del af sin kraft, blifvit ytterligare försvagad. 

Först sedan det lyckats att på elektrisk väg åstadkom
ma tillförlitliga kompassöfverföringar har frågan om registre
ri ngskompasser kommit i ett annat läge, och det har varit 
möjligt att konstruera en registreringsapparat, som besitter 
ti llräcklig noggrannhet och tillförlitlighet. En sådan apparat 
föreligger i elen sistlidet år i Tyskland patenterade ))Kurs
schreibef)). Denna uppritar på en indelad pappersremsa, som 
föres förbi ett blyertsstift, en fortlöpande rak eller krökt linje,. 
som för hvarje förfluten tidpunkt angifver den styrda kursen. 

Värdet at en sådan apparat är i korthet följande. 
Då hvarje liten kusförändring angifves på pappersrem

san gifver denna en god ledning för bedömande af rorgän
games utbildning och skicklighet. Hvarje fel, hvarje dålig 
eller orolig styrning kan kontrolleras, och en rorgängare, som 
ve t sig vara utsatt för en ständig kontroll, gifver mera akt 
på sig själf, styr ovillkorligen bättre och lär sig det därför 
fortare. Hvad god styrning har för betydelse för ett fartyg 
Yet hvarje sjöman. En god rorgängare kan i längden åstad
komma stora besparingar af tid och kol. 

Då tidpunkten för hvarje gir kan bestämmas blir den 
registrerade kurvan ett viktigt dokument vid sjörättsförhand
lingar rörande kollisioner, strandningar och andra haverier. 
Till och med en ojäfvig iakttagare kan vid sådana kritiska 
ti llfällen misstaga sig eller röna inflytande af yttre omständig
heter, under det att registreringsapparaten samvetsgrannt ar
betar så länge kompassen är i rörelse. 

slutligen kan apparaten vid manövrer med örlogsfartyg 
gifva en god hjälp för kontroBering af de utförda manöv
rerna, liksom den också gifwr en synnerligen god ledning vid 
bedömandet af de olika styrkornas rörelser under strid. För 
sistnämnda ändamål fordrar elen naturlighis en skyddad upp
ställningsplats. 

En god registreringskompass kan sålunda medföra be
tydliga fördelar för sjöfarten, och om den nynppfunna appa-
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raten visar sig vara Yerkligt brukbar bör man hoppas att den 
kanuner Lill allmän användning. 

Ett stort antal handelsångare är numera försedt m ed 
gnistapparater, m en hittills har dessas mwändning inskränkts 
till öfverbringande af ofliciella eller privata telegram, ord~r 
och andra m eddel anden. Vid elt par tillfällen hafva äfYen 
människolif blifvit räddade tack vare gnisltelegrafen. Sålu n
da lyckades ångf. Balti c den 23 januari 1909 rädda passa
gerare och besättning på Republic, h vilken ulanför N antae
kets fyrskepp kolliderat med Florida och befann sig i sjun
kande tillstånd, sedan Baltic genom gnisttelegrafen blifvil var
skodd om Republics nödställda belägenhet, och på samm a 
sätt räddade ångaren Alaneo i börj an at februari månad i år 
besättningen å ångfartyget Kentucky. Nya verksamhetsfält 
synes emellertid nu öppna sig för gnisttelegraferingen, och den 
kan möjligen inom kort blifva af värdefull hjälp för naYiga
tören. 

Till en början har gnisten under år l 909 Lrbidl i m eteo
rologiens tjänst. På initiativ af meteorologisk byrån i Lon
don hafya de engelska bolagens Atlanter-ångare börjat att un
der sina resor dagligen inrapportera väderleksförhållandena. 
E n särskild kode har ularbetals för alt reducera de erforder
liga signalerna till ett mini m u m, och öfriga länders ångbåts
holag torde nog med tiden dellaga i afgii'Yandet af dessa rap
porter. De erhållna meddelandena publiceras redan nu i 
Pilot Charls, och säkerligen komm a dessa rapporter alt visa 
s ig vara af stort Yärde för meteorologien. 

I Frankrike har föreslagits en annan mlYändning för 
gnisttelegrafien, bestående däri alt från n ågon sl::ll ion med stor 
Yerkningskrets, exempelvis elen på Eifieltornet, skulle dagli
gen vid meclelticlsmiclclag afgifvas en signal af öfverenskom
men form . Därigenom skulle det Yara möjligt att på alla 
fartyg, som h elhma sig inom den zon, där signalen kan emot
tagas, noggranul kontrollera kronometrarnas stånd. En så
dan )) tidkula)) , erhållen ule på hafYel, skulle gifvetvis Yara a f 
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s tor nytta för navigatören, och sedan franska marinministeriet 
i princip godkändt förslaget synes intet hinder !hmas för dess 
förYerkligande. 

Förslag hafva vidare framkommit att med hjälp af gnist
s tationer i land Yerkställa ortbestämningar till sjöss. En af 
Jieutenant de Yaisseau Lair föreslagen metod, af hvilken goda 
resultat väntas, är grundad på den principen, att om vågor 
ar konstant intensitet utsändas från en station, så står deras 
energi vid de olika mottagningsstationerna i omvändt förhål
lande till afståndet mellan gifvaren och mottagaren. Genom 
a ll betjäna sig af en särskild apparat, kallad ))bolomelen>, 
medelst lwilken denna energi kan ytterst noggrann t u ppmä
tas, kan man bestämma sitt afstånd från gifvaren och erhål
ler därigenom i kortet en ortlinje. En andra liknande obser
Ya lion, verkställd på en annan station, gifYer en ny ortlinj e, 
och skärningsp unkten utmärker då fartygets läge. TYifvels
ulan äro svårigheter att förutse Yid den praktiska tillämpnin
gen af denna metod, beroende på isoleringsfel, Yariationer i 
d en atmosfäriska elektriciteten o. d., men omöjligt är ej att 
d e kunna öfverYinnas, och skulle denna eller någon annan 
l iknande metod gifva goda resultat, så har navigatören där
m ed erh ållit ett hjälpmedel af mycket stort värde. 

:\ied fartygens växande hastighet har en snabb oriente
r ing erh ållit alltjämt ökad betydelse för navigeringen i sikte 
a f land, särskildt nattetid, och det har öf\er allt arbetats p å 
all föröka och förb ä ttra medl en för denna ori entering. 

Fyrarna hafva icke b lott tilltagit i antal och lys\'idd, 
u tan man har äfven sök t att genom införande af olika karak
l iirer hos fyrljusen förebygga en förväxling m ellan de Yikti
gare fyrarna . Med fyrnätets ti ll tagande täthet haf\·a fyrkarak
liirerna blifvit allt fl era och flera, och om de ii.fven förebygga 
en fö rYäxling mellan två fyrar, så erbjuda de å andra sidan 
inte t hjälpmedel all utan längre iakttagande igenkänna de 
olika fyrarna. 

Vakthal\ande officeren, som 1 synnerhel i starkt tra!ike-
T idskrift i Sjöväsendet. 24 

Fyrkarak
tilrer. 

l 

l 



-366-

rade farvatten icke alltid har tid att under vakten söka ut 

fyrkaraktärerna ur fyrlistan, måste därför redan före vaktens 

början göra sig underrättad om utseendet hos d~ fyr~r, som 
beräknas komma i sikte under vakten. Med nutJda hoga far

ter kunna månaa fyrar passeras under en vakt, och ett me
del aU hastigt binlära de olika fyrarnas utseende, så att för

växlingar ej kunna förekomma, skulle därför vara af. sto~· b~
tydelse. Ett sådant medel föreslås af en insändare 1 Mittel

Iungen aus dem Gebiete des Seewesens, häftet n:r VI, 1909. 
och grundar sig på tillämpandet af Morse-aHabetets tecken. 

Morse-alfvabetet kan antagas vara vida bekannt inom 

sjömanskretsar. Det finnes intaget i inten~ationella s~.gn:l

boken, de Ilesta örlogsflottor hal\a lagt det tlll grund for at

minstone något af sina signalsystem, och årligen träder ett 
stort antal yrkesmän, som under sin tjänstetid hafva inlärt 

detta system, åter öfver till handelsmarinen. 

Som fyrkaraktärer kunde därför lämpligen användas. 
bokstafskombinationer af Morse-alfabetet, hvarvid i första 

hand fyrarnas begynnelseboksläfver borde komma i betrak
tande. Sådana fyrkaraktärer skulle liksom de nuvarande ute

sluta en förväxling med andra fyrar, och dessutom iylla den 

fordran att lält kunna inläras. 

Den omständigheten, alt möjligen två närbelägna fyrar 

Lörja med samma bokstaf, erbjuder ingen svårighet, då ge-.. 
nom att slutbokstafven eller annan för ordet typisk bokstal 

tages med alltid ett karaktäristiskt tecken kan bildas. 

Gruppblinkarna kunde för att öka tydligheten skiljas 

genom längre pauser, och de långa blinkarna utsträcka: för 
att underlätta pejlingar. Varaktigheten af korta och langa 

bl inkar, tecken- och grupp-pauser borde en gång för alla en

hetligt fastställas. 

Tvåfärgade ljuskombinationer kunde för vidare differen

tiering bibehållas, hvarvid de färgade skenen borde användas 

för de långa elementen. Enbart röda och gröna fyrar skulle 
afgifva gruppblinkarna i sin färg. 
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Där mistsignaler äro systematiserade kunde dessa äfven
ledes gifvas efter samma schema, endast med längre vm·ak

tighet af tecken och pauser, motsvarande fordringarna för 
det använda akustiska systemet. 

Sjöfart. 

Trots de dåliga förhållandena, under hvilka sjöfarten 
alltjämt arbetar, har nybyggnadsverksamheten uneler året varit 

ungefär lika stor som föregående år. I ersättning har emel
lertid en massa gammalt tonnage nedskrotats. 

De största uneler året sjösatta fartygen variera i storlek 
mellan 10000 och 13000 ton. Några jätteångare äro icke un
der året sjösatta, men däremot äro två elylika under byggnad 
hos Harland & ·wolf i Belfast. 

Cunardlinjens ångare Manretania och Lusitania, hvilka 
såväl beträffande storlek som fart hittills hafva hållit rekor

det bland alla oceanångare, komma att beträtTande storleken 
Yida öfverträtras af White-Star-linjens vid ofvannämncla varf 
under byggnad varande nya ångare Olimpic och Titanic. 

Dessa båda jätteångare skola erhålla ett deplacement af 
icke mindre än 45 000 ton och med en fart af 20 knop kunna 
göra resan öfver Atlanten på 6 dagar. I ersättning för elen 

gentemot Cunardlinjens ångare något längre öfverfarten er

hjuda dc åt de resande större komfort vid rått och stormigt 
\·äder. De skola hafva en besättning af 700 man och utrym

me för 4,776 passagerare, cläraf 776 af l:a klass, 500 af 2:a 
klass och 3,500 af 3:e klass, sålunda i allt nära 5,000 per
soner. 

För jämförelse lämnas här några hufvuclclata rörande de 
största oceanångarna: 
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Frirdt Längd i Gross-
bygg register- Fart. 

år. 
meter. tonnage. 

Deutschland 1900 201 16500 23,:. 

Kaiser 'Wilhelm II 1903 208 19360 23,5 

La Provence 1D06 183 13750 22 

Lusitania J907 232 31550 25 

::\i[auretania 1908 232 31930 25 

Olimpi c 1910 305 45000 20 

Titanie 1910 305 45000 20 

Den största nybyggnaden under året i Sverige har varit 

den vid Lindholmens varf byggda nya ångfärjan Konung 

Gustaf V. Detta fartyg skulle halva leverera ts redan i slutet 

af år 1909, m en på grund af storstrejken har leveransen m ås t 

uppskjutas till i februari eller mars må nad i år. 

Vid Lindholmens varf äro likaledes under byggnad tvenne 

af rederiaktiebolaget N ordstjernan beställd a lastångare, de 

största fartyg som hittills byggts vid ett svenskt skeppsvarf. 

Dimensionerna blifva: längd 390 fot (119 m.), bredd 51 fot 

(15 1/ 2 m .) och djupgående 23 fot (7 m.) och m ed 6600 ton 

last. Farten 11 knop på last. 

Fartygen, som skola tillhöra Lloyds h ögs ta klass, hyg

gas m ed dubbla bottnar, sex vattentäta skott upp till öfre 

däck, schelterdäck från för till akter, tre kompletta däck och 

slingerkölar. De förses med de m est moderna lastnings- och 

lossningsanordningar, talrika och kraftiga ungvinschar och 

stora luckor till all a lastrum på hvarje däck, hnrjämle stöt

torna i alla rummen placeras långt från hvarandra. P lats 

kommer att beredas för cirka 20 första k lass passagerare och 

finnes för dessa matsal i e tt särskildt däckshus. För besätt

ningens trefnad sörjes genom s tora och rymliga skansar, hvar

jämte såväl matroser som eldare erh ålla !war sin mess samt 
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bad och tvättrum. Sjukrum skall äfven inredas för besä tt

ningen . Fartygen förses i öfrigt m ed de modernaste anord

ningar, däribland fullständigt ventilationssystem till lastrum, 

kolboxar och inredning, destilleringsapparat för dricksvatten , 

eldsläckningsanordningar, värmeledning, elektriskt ljus , ång
styrinrättning, ångankarsp el, askejektorer m. m. 

Det ena fartyget skall levereras i oktober 1910 och det 
andra i oktober 1911. 

Till fortsättande af den vanliga i denna årsberättelse in
tagna statistiska redogörelsen för svenska handelsflottan m ed

delas ur senast till huds stående kommerskollegii underdå

niga berättelse för år 1907 en redogörelse för svenska han

deistlottans ställning m. m. vid slutet at sagda år. 

Sammandrag af' handelsflottans utveckling Linder år 190'7. 

segelfartyg. Ångfartyg. 
Antal. Ton, Antal. Ton, 

netto. netto. 
Befintliga vid årets börjctn . . . . 1852 253909 1090 488362 
Nybyggda inom riket . -. . . . . . . 28 2008 29 7072 
Förvärfvade från utrikes ort . . . - 41 35J6 38 44174 
Ökning hos förbyggda eller 01nmätta 145 150± 

Summa ökning 69 5669 67 52750 
Förolyckad e .. . . . . . . 24 5630 4 1726 
_j{ondemnerade eller slopade .... 50 8649 4 2016 
Ofvergångna i utländsk ägo . . ... 20 6652 8 2922 
liEn s k ni n g hos förbyggda eller om-

mätta .. - .. . . . . 265 1933 

Summa minskning 94 20926 16 8597 

Befintliga vicl årets slut . .... .. 1827 23i!742 1141 532515 

Resultatet af de under åre t timade förändrin garn a är så

ledes, att segelt1ottans tartygsantal minskats hån 1852 till · 

1827 och dess dräktighet från 253999 till 238742 ton netto, 
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m edan ångfartygens antal stigit från l 090 till 1141 och deras 
sammanlagda nettotontal från 488362 till 532515. 

Till jämförelse med närmast föregående år intages här
jämte 1907 års siffror uppgifter rörande förändringarna i 
svenska handelsflottan under åren 1902-1906, hvarvid med 
+ betecknas ökning och med - minskning: 

Ar. 
segelfartyg. Ångfartyg. Segel- o. ångfartyg. 

Antal. Ton. Antal. Ton. Antal. 'ron. 
1902 
1903 .. 

-125 -19366 + 9 +14888 - llG - 4<178 
- 52 - 7371 +35 + 19489 -- 17 + 12118 

1904 .. - 33 - 6104 +32 +32125 - l + 26021 
1905. . . . . . . - :15 - 2323 +47 +51540 + 12 +49217 
1906 . . . . . . - 63 - 9426 + 24 + 28698 -39 + 19272 
1907 .. ... . - 25 -15257 +51 +44153 + 2G +28896 

Om hvarj e ångfartygston med afseende på frakteffekti 
viteten rälmas lika med tre segelfartygston, ställer sig den 
svenska handelsflottans beräknade eller fönnedlade tonnage 
för nyssnämnda år sålunda: 

Segelfar- Ängfartyg. Segel- o. Ökning 

Är. tyg. ångfartyg under året. 
Verkliga Verkliga l Förmed- Förmed- Förmed-

ton. ton. lade ton. lade ton. lade ton. 

1902 . . .. . . 279223 ö56510 1069530 13!8753 25298 
1903 .. . . . , 271852 375\)99 1127997 1399849 51096 
1904 .. 265748 408124 1224372 1490120 90271 
1905 . . .. 263425 459664 1378992 1G42417 152297 
1906 .. 253999 488362 1465086 1719085 76668 

l 1907 . . .. 238742 532515 1597545 1836287 117202 l 

Af de här gjorda jämförelserna framgår, att svenska han
dels!1ottan såväl m ed hänsyn till antal som t ill tontal under 
år 1907 ökats afsevärdt. Tar man i betraktande endast den 
s törre elTektiYitet, som betecknas af det fönnedlade tontalet, 
så har ökningen Yarit kraftigare än något föregående år med 
undantag af 1905. 

För en närmare granskning af de faktorer, som med
Yerkat vid utvecklingen, meddelas här för år 1907 och de 
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närmast föregående fem åren en jämförande tablå öfyer an
talet och tontalet af de segel- och ångfartyg, som hvart och 
ett af dessa år upptagits dels såsom nybyggda inom riket 
e ller förvärfvade från utrikes ort, och dels såsom förolyckade, 
kondemnerade, slopade eller öfvergångna i utländsk ägo: 

Nybyggda inom riket. Förvärfvade från ut-
rikes ort 

År. segelfartyg Ångfartyg. Segelfartyg.l Angfartyg. 

Antal. l Ton. Antal. l 'ron. Antal. J Ton. IAntaL l 'ron. 

1902 o •• • o. o . 42 3962 25 36:!1 54 13129 21 25998 
1903 ....... 31 2471 22 6864 46 11080 31 2G663 
1904 o •••••• 31 3421 21 4278 45 8fJ58 27 33062 

l 

1905 .. 38 3557 27 3285 59 13204 54 61139 
190G .. 22 1234 23 7784 45 9641 29 33875 
1907 .. 18 2008 29 7072 41 3516 38 44 174 

l Förolyckade. Kondemnerade eller l Öfvergångna i 
slopade m. m. utländsk iigo 

År. Seg-elfartyg. l Ångfartyg. Segelfarlyg.l Ångfartyg. Segelf. l Ångf. 

;» 
l Ton. l 

> 

l 
= Ton. ~ l Ton. l ~ l Ton. ~~Ton.[~ ~ Ton. E. ~ 

1802 ... so l 14685 11 87351117 13794 11 1867 24 7762 15 4590 
1903 .. 58 9102 7 6928 59 101ö3 7 642 12 1455 4 3386 
1904 . 37 5564 3 2658 61 9729 5 600 11 2345 s 24'26 
1905 . 42 7144 10 100G4 77 8081 19 863 13 3530 5 3040 
1906 . 39 6081 11 4864 80 12047 9 4270 11 1956 8 3951 
1907 . 24 53i:i0 4 17:!6 50 ö649 4 2016 20 6652 8 2922 

Tilhäxten i handelsilottan har under år 1907 i öh·er
Yägande grad skett genom inköp från utländsk orl; dock re
p resentera de inom riket nybyggda fartygen ett högre tontal 
än någo t af de närmas t föregående åren. 

Af de inom Sverige byggda ångfartygen är del endast 
fyra, som öfverstiga 500 ton, nämligen Polcirkeln om 962 
lon och 1100 hästkrafter, byggdt vid Lindholmens Yarf, Prin
sessan Margareta om 795 ton och 2 300 hästkrafte r, byggdt 
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vid Kockums mekaniska verkstad, Dahlia om 695 ton och 
600 håstkrafter, byggdt vid Lindholmens varf, och Viking om 
:J95 ton och 4ö0 hästkrafter, byggdt vid Hälsingborgs varf. 
Från utlandet hafva inköpts följande ångfartyg om mer än 
500 ton: 

Häst- Land, hvar- Bygg-
N a n1 n. Tontal. kr af- ifrån ång- nads-

ter. fartyget in- år. köpts. 

Can ton. 330± 2200 Danmark 1906 
Vesterland 3126 1500 England 190'1 
.Anstralic 3109 2250 )) 1907 
Tasmani c 3087 2250 , 1907 
Daland. 2158 1150 , 1903 
Vikingen. 1743 1350 )) 1907 
Gerd. 1695 

l 

1043 , 1907 
Vidar. 1690 1043 > 1907 
A ugnsta 1569 1000 Spanien 1892 
:Nils . 1414 900 England 1889 l 

Marima. 1234 800 , 1881 
Macedonia. 1207 600 )) 1881 
Svensk e 1200 600 Tyskland 1898 
Bergslagen. 1189 600 » 1899 
Fatria 1189 800 England 1883 

' 

Kanuna 1147 560 Danmark 1883 
Polaris 1131 7::10 Tyskland 1883 
Bergvik 1109 600 )) 189~ l 
Bråvalla 10~2 GOO England 1884 
Luna 1030 532 )) 1890 
Sverige 1024 500 Danmark 1884 

l 
Ni ord 1015 690 England 1884 
Vind 1007 500 • 1880 
Andrea ·l 981 600 Italien 1883 
Tord 

'l 950 900 England 1907 
Emil R. Boman ~41 750 » 1901 
Bris 801 430 )) 1881 
Heimdal 757 575 , 1907 
Rosalind G41 400 )) 1879 
Lydia 634 424 )) 1894 
.Jarl 586 930 Tyskland 1900 

l For e fJOli 550 England 1905 
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Sammanlagdt hafva år 1907 atTörts 94 segelfartyg 01n 

20661 ton och 16 ångfartyg om 6664 ton. Af de under året 
fö rolyckade fartygen lämnas här nedan ett sammandrag af 
de fall, då fartygets beskaffenhet eller lastning kunna hafva 
fram kallat eller bidragit till inträffad sjöolycka, nämligen: 

Antal. Ton. 

Förlista genom sjunkning efter att hafva sprungit läck . 4 1976 
Kondemnerade efter att hafva sprungit läck . . . . . . . . 4 678 
Öfvergifvet i öppen sjö. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 4lil 

Summa 9 2915 

I förhållande till hela fartygstillgången vid årets början 
ntgjorde samtliga förenämnda tre gruppers fartyg 0.31 proc .• 
och den först angifna gruppens fartyg -- förlista efter a lt 
hafva sprungit läck - endast 0.14 proc. Motsvarande rela
tionstal med afseende på dräktigheten voro resp. 0.39 och 0.27 
procent. 

De svenska ståder, lwilkas handelsfartyg vid 1907 års 
sl ut hade en totaldräktighet öfverstigande 10000 verkliga eller 
20 000 förmedlade ton, v oro följande: 

l segelfartyg Ångfartyg. Summa. 

Antal. l Ton. Antal. l Ton. Antal l Verkliga l Fönned-
., ton. lftde ton. 

Göteborg . . 53 20444 256 170728 309 191172 532628 
Stockholm .. 35 5159 214 118878 249 124037 361793 
Hälsingborg. 42 10067 71 78055 113 88122 244232 
Malmö ... . 9 4508 29 20358 38 24866 65582 
Gäfle ..... 8 4696 24 16826 32 21522 55174 l 
Oskarshamn. 45 7655 12 7433 57 15088 29954 
Lanelskrona . 9 ::1151 lO 8872 19 12023 29767 
Sölvesborg. 4 269 9 8553 13 8822 25928 
Sundsvall 

'l - - 29 8129 29 8129 24387 
Härnösand. 

"l 4 2457 13 6963 17 9420 23346 
Trelleborg . .. - -- 11 7356 11 7356 220G8 
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Handelsflottan i dessa elfva städer representerade med 
hänsyn till antalet 29.9 procent af hela rikets handelsflotta, 
medan det förmedlade tontalet uppgick till 77.04 procent af 
hela rikets. 

Huru den svenska handelsflottans fartyg fördelade sig 

på olika dräktighetsgrupper framgår af nedanstående tabell: 

segelfartyg. Ångfartyg. 
Antal. Ton. Antal. Ton. Hästkraft. 

l) Om 20 intill 50 ton . .. 663 23102 197 6726 19359 

2) }) 50 intill 100 ton . 558 38870 149 10883 21826 

3) " 100 intill :WO ton 259 37011 2li0 84266 43554 

4) > 200 intill 300 ton 159 40144 80 19638 24151 

5) }} 300 intill 400 ton 86 20782 56 19331 188G5 

6) )) 400 intill 500 ton 41 18403 45 20049 19244 

7) ) 500 intill 700 ton 27 16495 64 383()6 31797 

8) }} 700 intill 1000 ton . . 21 17685 116 98564 72080 

9) > 1000 intill 2 000 ton 13 17240 137 182923 106202 

1 0) ) 2000 ton o. däröfver 37 l Ol7G9 56735 

Summa 1827 238742 1141 532515 413813 

Procentförhållandena härför är följande: 
segelfartyg. Ångfartyg. segelfartyg. Ångfartyg. 

·Grupp. Antal. Ton. Antal. Ton. Hkr. Grupp . Antal. Ton. Antal. Ton. Hkr. 

l ) 36.3 9.7 17.3 1.3 4.7 6) 2.ö 7.7 3.9 3.8 4.5 
2) 30.5 1G.3 13.1 2.0 5.3 7) 1.5 6.u 5.5 7.2 7.7 

3) 14.2 ] 5.5 22.8 G.4 10.5 8) 1.1 7.4 10.2 18.5 17.7 

4) 8.7 ] 6.8 7.o 3.7 5.8 9\ 
l 0.7 7.2 12.0 34.4 25.7 

5) 4.7 12.5 4.9 3.6 4.6 10) 3.2 19.1 13.7 

Af orvanstående framgår, att, såsom grupperna här an
ordnats, största antalet segelfartyg, eller 36.3 proc., finnas in
om den första gruppen och största antalet ångfartyg, eller 
22.8 proc., inom den tredje, medan i fråga om dräktigheten 
den största betydelsen tillkommer bland segelfartygen den 
fjärde gruppen med 16.8 proc. och bland ångfartygen den 
nionde med 34.4 proc. Men om man för vinnande af en 
jämnare gruppering sammanslår de båda första dräktighets
grupperna till en och fördelar de högre grupperna efter jämna 
hundratal, så befinnes det, att i fråga om antalet såväl inom 
segel- som ångfartygsflottan fartyg af en storlek under l 00 
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ton äro de ojämförligt talrikaste, medan med hänsyn till den 
samfällda dräktigheten, hvilken bäst torde uttrycka de olika 
g ruppernas verkliga betydelse, bland segelfartygen de båda 
grupperna om 20- 100 och 200-300 ton spela den största 
rollen, hvaremot bland ångfartygen de båda grupperna om 
~00-1000 ton och om 1100-1200 ton intaga de främsta 
l·mnmen. 

Hvad förhållandet mellan segel- och ångfartyg beträffar, 
s tällde sig detta vid 1907 års slut sålunda, att de förra ut
gjorde Gl.G proc. och de senare 38.4 proc. af hela antalet far
tyg, lwaremot i fråga om dräktighet segelfartygens andel en
dast uppgick till 31.o proc. mot ångfartygens 69.0 proc. 

Denna skillnad i det inbördes förhållandet mellan de 
båda fartygsslagen, allt efter som det ses ur antalets eller 
lontalets synpunkt, sammanhänger gifvetvis därmed, att ång
fartygen äro relativt talrikare representerade inom de högre 
d räktighetsgrupperna, hvilka, om därtill räknas fartyg om 500 
ton eller däröfver, upptaga 31.0 procent af ångfartygens, men 
endast 3.3 proc. af segelfartygens hela antal. Ett uttryck för 
samma skillnad är äfven den olika medeldräktigheten, upp
gående för segelfartyg till 131 ton, men för ångfartyg till ej 
m indre än 4()7 ton. 

Fördelas fartygen på trenne hufvudgrupper, nämligen: 
små fartyg om 20 till 200 ton, medelstora fartyg om 200 till 
500 ton samt stora fartyg om 500 ton och däröfver, blir me
d eldräktigheten för: 

småfartyg, segelfartyg ()7 ton, 

ångfartyg 8() )) 

medelstora fartyg, segelfartyg 309 )) 

ångfartyg 326 )) 

s tora fartyg, segelfartyg 843 )) 

ångtm'lyg 1191 )) 

Huru ofvan berörda förhållanden utvecklat sig sedan i11· 
1870 framgår af efterföljande sammanställning, hvarvid dock 
i'tr a tt anmärka, att såväl omfattningen af b egreppet handels-
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flotta SOll1 sättet för beräkning af ångfartygens tontal under--

gått vissa mindre förändringar. 

segelfartyg. Ångfartyg. Jvledeldräktighet. 

År. Antal. Tontal. Antal. Tontal. Ton. 

o /o o;o o Jo o; o Segelf Ån g f. 

1870 89.1 92.0 10.9 8.o lOG 75 

1875 84.3 83.6 15.7 16.+ 119 125 

1880 82.(; 85.1 17.4 14.9 129 108 
1885 77.9 78.7 22.1 21.3 132 125 

1890 73.8 72.4 26.2 27.6 129 139 
1895 73.5 62.5 26 5 37.5 149 247 

1900 69.5 47.0 30.5 53.0 139 357 

1901 69.G 46.!i 30.± 53.± 138 362 

1902 68.1 43.9 31.9 56.1 137 374 

1903 66.8 42.0 33.2 58.0 137 381 

1904 65.7 39.4 34.3 60.6 136 401 

1905 64.2 36.± 35.8 63.G 137 431 

1906 63.0 34.2 37 o 65.8 137 448 

1907 61.6 3l.o 38.4 69.0 131 467 

En jämförelse mellan fartygens bruttodräktighet och 

nettodräktighet ger vid handen, att af draget för segelfartygen, . 

beräknad t på hela handelsflottan, belöper sig till 11.8 proc. 

af bruttodräktigheten, medan för ångfartygen motsvarande 

sifl'ra är 28.7 procent. 
Med afseende på fartygens användning saknas uppgifter 

för 31 segelfartyg om 3181 ton och 6 ångfartyg om l 053 ton, 
hvilkas i fartygsregistret antecknade ägare ej kunnat anträffas 
eller för hvilka af annan orsak uppgifter helt och hållet ute
hlifvit. Af de fartyg, för hvilka föreskrifna uppgifter erhål
lits, halva 95 segelfartyg om tillsammans 8 355 ton och 4i3 
ångfartyg om 3908 ton icke varit till handelssjöfart använda, . 
i det att af dessa 49 segelfartyg om 6124 ton och 17 ång
fartyg om 1302 ton legat upplagda i hamnarna och de öfriga 
användts uteslutande såsom fiskefartyg eller till annat, med 
handelssjö farten ej direkt sammanhörande ändamål (vid bärg
ningsföretag, såsom isbrytare o. s. v.). Med afseende på de· 
sistnämnda är emellertid att märka, att fiskefartyg, bärgnings-
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fa rtyg o. d. upptagas endast för så vidt de äro införda i det 
h os kommerskollegium förda fartygsregistret. 
handelssjöfart ha f va under året användts: 

segelfartyg. 
Antal. Ton. 

I fart endast mellan utländska hanmar . 37 23943 
I fart mellan svenska och utländska hamnar 1139 176372 
I fart endast mellan svenska hamnar . .. 525 26886 

Summa använda fartyg 1701 227206 

Till verklig 

Ångfartyg. 
Antal. Ton. 

23 41542 
544 430953 
525 55059 

1092 527554 

Medan sålunda det största antalet segelfartyg eller mer 
än två tredjedelar sysselsatts i fart mellan svenska och ut
ländska hamnar, har det största antalet ångfartyg (nära hälf
ten) haft sin användning uteslutande i fart mellan svenska 
hamnar. Af ångbåts flottans tonnage hafva dock dessa sist
n ämnda fartyg representerat blott en jämförelsevis obetydlig 
del, 10,4 procent, medan af samma tonnage 81.7 proc. gått i 
fart mellan svenska och utländska hamnar och 7.9 procent i 
fart endast mellan utländska hamnar. 

Efter det olika byggnadsmaterieJet fördelade sig den 
svenska handelsflottans fartyg vid slutet af år 1909 sålunda: 

segelfartyg. Ångfartyg. Summa. 
AntaL Ton. Antal. Ton. Antal. Ton. 

A f trä. . . . . . . . . 1765 208410 49 4745 18H 213155 

' järn. 47 27177 964 513363 1011 540540 
» trä och järn 15 3155 128 14407 143 17562 

Summa 1827 238742 1141 f>32515 2968 771257 

De motsvarande relativa talen voro: 
segel-

segelfartyg. Ångfartyg. och ångfartyg. 
Antal. Ton. Antal. 'l'on. Antal. T on. 

o /o o Jo o;o o Jo o;o o Jo 
AE trä 96.G 87.3 4.3 0.!) 61.1 27.c 

>> järn 2.ö 11.4 84.5 96.4 34.1 70.1 

' trä och järn 0 .8 1.3 11.2 2.7 4. ~ 2.:l 

Summa 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Sålunda utgöres den SYenska handelsflottan, efter far
tygsantalet sedt, till nära h·å tredjedelar af träfartyg och ti ll 
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mer än en tredjedel af järnfartyg, under det att fartygen af 

blandadt byggnadsämne endast uppgå till 4.8 proc. af hela 

antalet. Räknar man däremot efter dräktigheten be1lnnes 

järnfartygen utgöra mer än två tredjedelar (70.1 proc.), trä

fartygen 27.6 proc. och fartygen af både trä och järn endast 

2.3 proc. af hela tonnaget. Skillnaden i detta hänseende mel

lan segel- och ångfartyg visar sig vara starkt utpräglad, i del: 

att träkonstruktionen är lika förhärskande bland de förra som 

järnkonstruktionen bland de senare. Allt efter som tonnaget 

växer framstår äfven betydelsen såväl för segel- som ångfar

tyg af järnkonstruktionen. 

Stockholm i februari 1910. 
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Placeringen och taktiska användningen af 
strålkastarljusen vid kustförsvaret. 

Af major W . C. Davis, Kungl. kustartillerikåren. 

Bemyndigad öfversättning af R. E. G. L. från >Journal of the United 

States Artillery». Vol. 31, n:r 3. 

(Forts. från sid. 287.) 

Efter att hafva undersökt strålkastareljusets möjligheter 

och gränser i någon utsträckning, vilja vi nu i korthet af

h andla de önskemål, som äro angifna för strålkastareljusets 

p latser, (sid. 270), och se huru nära och på hvad sätt dessa 

önskemål kunna fullföljas. 

l. Förmåga att genomsöka stridsfältel ef{ektiut, med hän

syn till en fiendes tidiga upptäckande och identifiering. 

Alltsedan vår primära bestycknings effektiva afstånd är 

12000 yards {10973 m.), under det att 60 tums strålkastare

ljuset för sökändamål ej utsträckes öfver 8000 yards (7 315 

m .), (se tabellen i föreg. häfte), följer däraf, om det är ut

fö rbart i praktiken, att de längst framskjutna sökljusen böra 

placeras omkring 4000 yards (3 657 m.) framför den primära 

bestyckningens ytterlinje och att observatörerna böra placeras 

ännu längre 1ramför (se 1lg. 1). 

2. Förmåga att konstant belysa, med ett minimum af 

sammanblandning, ett antal mål samtidigt i någon del eller 

delar af stridsfältet. 
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I allmänhet uppfylles detta Yillkor, genom alt så dispo
nera diYisionens ljus att när målet går igenom på lwarandra 
följande zoner i stridsfället det kan upptagas och belysas med 
de strålkastareljus som tillhöra hvarje zon innan det har kom
mit utom räckhåll för ljusen i den föregående zonen. För 
a tt förekomma sammanblandning böra dessutom ljusen. pla
ceras (se fig. 3) på flyglame till alla de stationer, kanoner· 
1~1. 11., som höra till deras respeklive zoner. 

3. Förmåga att ögonblickligen förse med hjälpljus plat

ser, som lwfua tillfälligt ljus eller blifuit fullständigt otjänstbara. 

Beroende på en positions Yikt och tillgången på fön·a
ringsplalser, böra dubbla ljus installeras, hvarhälst det låter 
sig göra; i stället för detta kan det emellertid ofta vara möj
ligt (om förbindelsesystemet är i god ordning) att anordna 
ett ljus till ett annats understödjande, utan att åstadkomma 
sammanblandning. Som vi t. ex. hafva sett vid behandlingen 
af fig. 3, är det möjligt att understödja, utan sammanbland
ning, ett ljus på en horisouLar baslinjes flygel, m ed ett ljus 
på elen motsatta flygeln. 

4. Förmåga att belysa lwstslräckor och andra gynn

samma landstigningspunkter fi·ån huilka kustförsvaret lätt kan 

blifua anfallet i ryggsidan. 

Detta villkor kan understundom fyllas genom etl för
ståndigt användande af de yttersta sökljusen, eller af andra 
permanenta ljus på särskilda platser; på andra ställen skola 
kanske transportabla ljus (amända i förening med und erstöd 
af artilleri eller fältarme), bli[va nödYändiga. 

;). Förmåga att belysa minfälten och inlopp, som föra 

till znre hamnområden, mot torpedbåtsföretag m. m . 

Detta Yillkor skall i allmänhet bäst uppfyllas genom 
några 36-tums ljus, som äro lågt belägna (lå lom oss säga 
1rån l;) till 20 fot (4,6- 9 m.) öfYer högvatten), med ljus
strålarna hållna fast (eller nära nog så) tvärs öfver inloppet, 
ell er b elysande minfältet och dess infartsleder. Där inloppen 

Ht-31 --

ä ro trånga kunna spridningslinser atwändas med stor för
del*) . 

6. Förmåga att skydda strålkastare från all /örs/öras och 
lagas af fi enden. 

I öl\'erensstämmelse med denna grundsats, bör intet strål
kas ta reljus vara framskjulet så långt fram i fronten, ell er pft 
an nal säll sft beläget, aU et t hes tyckadt fartyg kan c iTektivt 
a nfalla delsamma utan alt sjä lt utsiitla sig för eld en fr:'\n kust
halteri ernas sYåra kanoner. Under dagen böra såchma fram-
kjulna s trålkastarelju s Yara indragna under skyddet af en 

kasema lt, och platsen bör så Yiclt som möjligt Yara dold för 
fienden. På natten är en strålkastare ett ganska sYårt mål 
och (om elen är af särskild tillYerkning och y~1 1 placerad) 
kan den endast försättas ur verksamhet genom en direkt Lriiff 
på stn'\ lkastarelmfven; del ~1r troligt att detta sann o] ikt ej kan 
inträll'a 1örr än fartygel har fra mgåU på nära h åll**) (J å lom 
oss s~iga 2 500 yards [2 28(i m.J), llYarest dess sekundi1ra b e
s tyckning kan användas Lill sin fulla fördel. Skulle uneler 
s~ldana förhållanden fienden lyckas intaga ett sådant a fs U1 nd, 
:a ll s trålkastaren kan synas komma i fara, bör ljuset döljas -
lä mnande inlet mål åt fienden all beskjuta, och sannolikt förand e 
honom till den falska slutsa lsen alt strålkastaren blifYil för
sa lt ur stridbart skick. Under sådana omsl~indigheler har 

·:·:·) 36-tums strålkastareljuset ;ir effektivt mot torpedb åtar uneler 
go da väderleksförhållanden ända upp till 3 000 yards (2 742 m.) cl [L man 
använder koncentreradt ljus (vinkelspridning omkring 2'/2°). På detta 
hr~ll har ljusstrålen en approximativ diameter af 120 yards (107 m.). 
Pa ~000 yards (1829 m.) och på 1500 yards (1372 m.) kan samma in
t ensitet i belysningen erhållas (s om m ed den koncentrerade lju strålen 
p :'t 3000 yard s) genom att använda lin ser , som gifva l 2 och 40 graders 
spridnin g respektiYe. Sådana linser böra användas i godt YäL1er för 
att förlänga elen tid ett fartyg behöfver för att passe:·a genom ijus
strålen. 

·:·:·*) D ata i denna sak äro ganska vikt iga och kunna lätt erhålla~ 
fö r ringa kostnad genom samverkan med flottan. Det behöfde icke 
Yara nödvändigt att uppoffra en strålkastare, enlir en plan tunn sköld 
kunde anordnas för att r eflektera ljuss trftlen och utgöra målet. 

T ,idskrift i Sjöväsenrlet. 25 
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det framskjutna ljuset fyllt sin uppgift, enär det afslöjat fien

den, l1Yilken nu bör belysas af ett strålkaslareljus, som är 

beläget längre tillbaka. Om det framskjutna ljuset, som för

ut är antydt (se under l, sid. 371) icke är placeradt mer än 

4000 yards (3 657 m .) framför den primära bestyckningens 

första linje, bör fartyget, när det närmat sig inom 2500 yards. 

(2286 m.) från ljuset, vara mindre än G500 yards (5944 m.) 

f'i·ån försvarets svåra kanoner, hvilket läge - under anlagan

de af en särskild afståndsmätaresenis, nibilelad för nattjänst 

- det ej skall kunna bibehålla under någon märkbar tid. 

I några fall, såsom då hufvudinloppct (eller djupvaltens

rännan) går omkring 3000 yards (2743 m.) från stranden,. 

böra de yttersta ljusen vara framskjutna utanför 4000 yards

gränsen (3 658 m.) eller som ett bestyckad t fartyg ej kan 

komma nära intill ljusets ell"ektiva håll; och i några andra 

fall har det visat sig önskvärdt att placera dc yttersta ljusen 

utanför 4000 yards gränsen. Fördelarne at att utsätta fien

den för en tidig upptäckt hafva ansetts motväga den ökade 
risk man dän·id utsätter sig för. 

Vid alla framskjutna ljus behöfns såsom skydd mot 

torpedbåtar och smärre landstigningsstyrkor några fältkanoner 

tillsammans med infanteriunderstöd. 
Där strålkastareljus uppsättas i torn, som ofta kan vara 

fallet, bör tornet byggas så, alt det ej lätt kan nedskjutas, och 

bör följaktligen konstrueras så, att det vid dagsljus ej bli(\cr 

ett i ögonen fallande mål. Vid strålkastareljus i framskjutna 

positioner är ett slags hopskjutbart eller försvinnande torn ett 
önskemål*). 

Men vid andra positioner är det antagligt, alt kostna

den och den tydligen inveckl ade sammansättningen för en 

dylik byggnad ej är nöthändig, och att etl torn som endast 

består ar en enkel plattform, uppburen af ett stort antal (om

kring 20 eller 30) stålstänger, Inar och en omkring 2 tum 

(50 mm.) i diameter, stående tillsammans m ed \·issa mellan-

·X·) E tt försvinnand e torn har ritats af öfverste Black vid För
enta staternas ingenjörkår . 
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rum, skall fullt motsvara ändamålet. strålkastaren bör un

der dagen vara nedsänkt medelst \Virelinor och hållas förva

rad i en kasematt under plattformen, törsedd m ed elektrisk 

motor för att höja och sänka den. Det är antagligt att ett 

sådant torn knappast kan blif\·a nedskjutet nattetid, och på 

dagen (utan strålkastare) kan det ej urskiljas från det nännsta 

läge, som ett fientligt fartyg skulle kunna komma att intaga. 

Många ledningstrådar i multipelkabeln till lampans och tra

versens motorer skulle förlänga tornets tillvaro i det att ifall 

några skulle blifva afskjutna, ljuset dock fortfarande skulle 
kunna vara i verksamhet. 

Principer, som äro bestämmande för strålkastareljusens 

taktiska användning. 

I hvilket som hälst krig, som vårt kustförsvar är af

sedt deltaga uti, är det tydligt, att under det att många af 

våra hamnar skola blifva blockerade eller hotade, kommer 

nell(lens anfallsförsök att inskränka sig till en eller två plat

ser, lwilka kunna erbjuda särskilda anledni ngar, eller !war

est framgången för honom anses såsom tämligen säker. För 

försvaret äro hastiga och tillförlitliga underrättelser om de 

lientliga fartygens rörelser oskiljaktliga och en hastig och 

efrekliv organisation af underrättelseväsendet (i llYilket de olika 

lyrplatserna, liträddningsans talterna och meteorologiska obser

vationsslationerna, med sitt system ar redan anordnade för

hindelser, skulle utgöra ett Yikt ig element), bör vara en di

striktbefälhafvares första åtgärd*). För hufvudparten af ham

nar med försvarsanordning ar kommer det också att visa sig, 

a tt hela krigsskedet kommer att utgöras af bevakning (ett Yis

serligen Yiktigt och betydelsefullt åliggande, ehuru uppfylldt 

af knappt tillmält ära); under det att Yid de hamnar, som 

komma alt anfallas, troligtvis nio timmar eller något mera 

·») Det tillfälligt gällande exercisreglementet (190(i) anger ett ar
tillel·idistn:ld såsom en underafdelning till kustlinj en . 
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komma alt anYåndas till bcYakning före öfYcrgången Lill Yerk

lig strid. Under dagen kunna d e Ji en lliga fartygens rörelser 

i närh eten a{ kusten följas tämligen noga ; m en på natten 

kunna de endast iakttagas lwarest strålkastare äro tillgång

liga, och till och m ed då i mycken ringa utsträckning. AJ 

denna orsak kan tydligen Yäntas, att när fi end en är i närhe

ten a[ kusten skola de Jl esta fär~tndringarna i dess fartygs

dispositioner och de Hes la a f dess företag, som riktas mot för

sYaret, sådana som konlraminering, torpeclb åtsföretag, lanel

sät tning af mindre styrkor, kringr~mning af batteri er m . m . 

fö relagas och fullföljas under skydd af nallen. Fastän un

derrättelsetjänsten Om dagen ~ir Yiktig, är det därför a[ ännu 

m era Yikt a lt taga reda på lwad fi enden gör under natten; 

och denna tjänst är, som o[yan är angihel, absolut b eroende 

på elektriska strålkastares anYändande och skall blifva Yärde

J"ull i förhå llande till den skicklighet och den förmåga, m ed 

hYilken dessa ljus placeras och skötas . 
Af det föreg ående framgår tydligt det nära sammanhan

get mellan underrättelseyäscndet och slrålkaslaretjänslen; på 

samma sålt som denna sammanhbingcr m ed elt hastigt och 

p iHitligt förbindelscsystem. Om t. ex. någon utkik eller ob

sen·atör ser (eller tycker sig se) ett fartyg i ljusstrå len från 

en strålkastare, k an det vara möjligt, ehuru slrålkaslarebc

fälha{Yaren ej kan se detsamma, och om denna uppläckt 

ögonblickligen inrapporteras, att så rikta ljusel (med tillhjälp 

a[ strålkastarebel"älhafyaren) att rapporten kan beriktigas eller 

Yedcrläggas; m en om ett dröjsmål på några sekunder före

linnes, skall målet komma ur ljusstrålen, och den mest Yår

dcfulla underrättelse sålunda förloras; ty vi känna alla ar'er

farenheten aU det är en sak atl h ålla C'lt m ål belyst sedan vi 

en gång fått rätt på detsamma, under det att det är en helt 

annan sak (och lfmgt mera svår) all finna C' l l mål ånyo. 

Med ett särskildt förbindelsesystem bör det således nra 

möjligt, om en rapport anses yara af tillräcklig Yikt, att ul

v~ilja och koncentrera några strålkastare mot den misstänkta 

zonen (alltid med tillbörlig hänsyn lill sammanblandningen), 
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alt rikta ett slort antal observatörers uppmärksamhet fr:'\n 

olika delar mot sa mma ställe. För att fullborda dessa syftpn 

ä r det tydligt, att en teleforwäxel bör Jinn as på någon centra l 

plals, med direlda linj er utgående till dc olika slrålk as tarc

heiälhal\arne, ulkikarne och obsenatörerna, och på den n a 

centralpunkt en officer m ed bemyndigande alt moltaga och 

al\·äga dessa såltmeJa mollagna rapporter, bestämma hvacl 

so m skall göras och h astigt gi{\a nödiga instruktioner för 

ntt bringa beslutet till verks tälligh et. På dclla sätt skulle del 

a lllid vara möjligt att sälla en slrålkastarehefälhafvarc i di

rekt förbindPlse med observatören eller utkiken, som inrap

porterat llendens upptäckande (se afhandlingen und er fig. 1). 

Det här heskrifna telefonsyslcmcl (lwilket egentligen hör 

kallas nndcrrällclse-strålkastaresystemet) m åste uteslutande 

reseneras för oi\an angifna ici nda må l -erfarenheten har tyd

ligt ådagalagt all försök a lt am·ända dessa linjer samlidigl 

med eldledning ell er andra ändamrll, säkert skola resultera 

i s trålkas taretjänstens fullständiga upplösning och följaktli gen 

fullständigt förlama alla försvarselem ent i det afo·örande öcron-....... o b 

h li cket. 
Under dagen skulle samma kommunikationssystem, som 

använder samma utkikar m. m. (andra aflösningen) , särskild! 

a nYändas vid hopsamlandet och öfverbringanclet af underräl

telser bclräliande Jicnden, lwartör det skull e synas som om 

slrålkastareqänslcn och nnd errältelseYäsenclet, för en Yiss 

gru pp, borde Yara förenadt under en ofllcer , hYilken fönisso 

horcle Yara strålkastareofficeren. Denne ofliccr skulle såsom 

för nårYarande Yara en slabsofflcer under gruppbefälhai\arcu 

(hans plats skulle i Yanliga fall Yara gruppbefälhal"varens 

kom mandoplats), och skulle Yara gruppbefölhafvarcn ansYa

rig för hopsamlandet och inrappporterandel af underrätLPI

scrna och för det elfekliYa hanclha [yandel ar de strålkastare, 

som tillhöra gruppen. P ersonal en under honom skulle Yara 

silrsk ildt utYaldl och inöi\adt folk , b eståend e af elek triker för 

sld\ lkastarematerielens skötsel, utkikar, sta tionerade utanför 

de y tters ta ljusen och på andra särskildt fördelakli ga platser, 
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och strålkaslarebefälhafyare, de sistnämnda i de flesta fall, 
Yid de lämpligaste primära eller sekundära divisions- eller 
minspärrningsbefälhafvarnes kornmandoplatser'1'). Alla ofvan
närnnda böra bära bjälmtelefoner, som äro inkopplade på 
linjer som gå in i ett Yäxelbord i en afdelning at gruppbe
fillhafyarens kommandoplats. Strålkastareofflceren själf hör 
b~1ra en . hjälmtelefon, för att personligen kunna moltaga vik
liga rapporler eller förmedla mwisningar ulan uppskof och 
ulan sannolikhel till tillfälliga misstag, som uppkomma vid 
m1Yändningen af förmedlande telefonister. Rapporter och un
derrättelser, som ej äro af särski ld vikt, böra inkopplas till 
skrifbiträden eller adjutanter, hvilka skulle skrifya ned dessa all l 
ertcr som de mottagas, sän<;lande dem tillbaka lill strålkastareolfi
ceren (eller hans medhjälpare), så snart därefler som det är 
möjligt. På samma sätt böra underrättelser, som skola afsän
das och icke fordra ögonblickl igt behandlande, nedskri(\as och 
öl'verlämnas af telefonisterna vid lämpligt tillfälle. Under inga 
omständigheter bör den som sköter växelbordet tillåtas mol
Laga eller öfverlämna underrättelser; dennes funktion är en
dast att hesvara uppringningar och att åstadkomma snabb 
förbindelse. 

Den telefonlinje, som förenar slrålk.as larebefälhatvaren 
med gruppbefälhatvarens kommandoplats, bör gå till den huf
vuddiYision som behärskar den sektor, som belyses at stl·ål
kastareljuset, med en anknytning till denna plats i den hän
delse att, ifall förbindelserna med grupphefälhafvaren upp
höra att funktionera, divisionsbefälhatvaren skulle kunna 
lämna hehöl1iga instruktioner för ljusets skölande och led
ning. 

*J Min erfarenhet har varit, att det ej ä r önskvärdt för en str~tl
kastarebefälhafvare att vara m er lin några hundra yards från sitt ljus 
(på dess flygel), af två skäl: l ) när strålkastarebefälhafvaren är j) å 
hmgt håll från sin strålkastare, har han stor svårighet i att igenkänna 
sin egen ljusstråle, särskildt om flera ljus äro i verksamhet på samma 
gan g, eller att rikta densamma med noggrannhet; 2) manöverappara
tfln är i bästa fall svår att handhafva och svårigheten växer när af
ståndet mellan strålkastaren och strålkastarebefälhafvaren tilltager. 
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I många afseende liknar slrålkaslarnes särskilda band
hafvande afsändandet och ledandet af tågen i ett jänwägs
syslem. Liksom tågen skickas ut på vissa tider af en afsän
dare, och i tillräckligt antal för alt uppehålla trafiken, så 
skola strålkastareljus bringas i verksamhet, efter hehof, af 
slrålkastareofllceren; tågen gå efter vissa regler de rätta vä
garna och strålkastareljusen måste skötas på samma säll; 
afsändaren håller noga reda på de olika tågens platser, med 
tillhjälp af sitt afsändni ngshord, bestämmer de punkler vid 
hvilka tåg slwla möta eller passera, och i händelse af sam
manträfTande, det tåg som skall bereda plats; på samma sätt 
bör strålkastareofficeren hafva ett bord, utvisande hur slt·ål
kaslareljusen Yerka, det approximativa lägel af hvarjc ljus
stråle och dc sektorer som belysas af samma ljus ; i hän
delse dessa samman träffa bör han bestämma hvilket ljus som 
ska ll falla undan. Ett öfverträdande af afsändarens instruk
tioner resullerar säkert i sammanstötning, och öfverträdande af 
strålkastareofficerens order skall säkert åstadkomma hop
blandn ing och oreda. Ett förbindelsesystem i god ordning är 
lika nödvändigt för såväl den ena som elen andra, och när 
delta brytes är likal edes lwarje tjänstgöring ulan resullal och 
bragt i oordning. Att leda ett tågsystem obehindradt åstad
kommes endast genom många års praktik och erfarenhet; vi 
ku nna ej häller vänta att liknande svårigheter, som förefin
nas vid strålkastareljusets ledande, skola behärskas med nå
gon mindre lätthet. 

Med hänsyn till strålkastareljusens a11vänclning uneler 
b evakningsskedet ä r den regel allmän, att del minsta möjliga 
anta l ljus, som är öl\erensstämmande med krigsläget, höra 
vara i Yerksamhet samtidigt i ett skjutfält. I regel höra vid 
vacker väderlek endast de mest framskjutna ljusen vara i 
Yerksamhet, med ell par lwaranclra korsande fasta ljusstrålar, 
af~kärande skjutfältet vid inloppet till hamnen, och ett par 
rörliga l j u s af samma styrka som de fasta, strax utanför 
d essa, för att genomsöka trianför liggande sektorer. Dessa 
sökljus kunna ätYenledes am·ändas för alt understödja de 



-388-

fasta ljusen under korta mellantider eller alt förslärka dem: 
för cll ögo nblick om sft önskas. Deras hufvudsakliga funk
lian är emellertid alt om möjligt taga rätt på fi enden, innan 
denna inkommer i del fasta ljusel och a tt hindra honom från 
a tt smyga sig in oupptäckt och atl beskjula de fasta slrål
kaslareljuscn'''). För observationsändamål höra dc fasta ljusen 
fördelas till sektorer, hvilka äro anvisade till s~irskilda a!'
ståndsmälarestationer, so m tillhöra gruppen och till obsen·a
lörer, som äro beordrade att gcnas l inrapportera till grupp
be[älhaf\·a rens kommandoplats när någonting misstänkt synes 
passera genom s trålen. Sedan strå len utlagts på strålkastare
officerens bord och sektorn som står und er obscnation är 
känd, är del approximativa lägel (e ller ytan) som intages a t 
målet genast bestämdl. 

P å likn~nde sätt böra alla utkikar på utsidan af skjut
fältet (utmärkt a f dc [asla lju sen) Måggas att obsen era i de 
röriiga lju sen och inrapportera som ofYan iir n iimndt; dessa 
utkikars platser äro gynnsamm are för ell tidigt upptäcka nd e 
af målet än obsenatörernas innanl'ör skjutfällel. (Se afhand
lingen under 11g. 1). 

I det fall då entren till inloppet är vidstriicld böra några 
af <le inre ljusen äl'venledes användas, särskildl för alt ge
nomsöka minfällen och dess infarter och att taga reda på 
torpedb å tar, som kunna hafya sluppit in obemärkta genom 
!le utanför Yarande lju ss trålarna. 

*) Erfarenheten ttc1agalägger tydligt att man kan lättare få fatt 
i ett mål när det passerar genom ett fast ljus än med tillhjälp af ett 
sökljus af samma styrka. Det tager en märkbar tiLl för ögat att mot
taga ett intryck och ännu mer för att heLtsta Lletta intryck. En ljn~
stråle kan tyckas gå gm1ska långsamt och dock >lr c1e~~ linjära hastig
het p.1 en punkt 5000 eller ()000 yards (4510 eller 5486 m.) från str i'd
kastaren ganska stor. Om t. ex. strålkastarens vinkelhastighet är så
dan att elen gifver elensamma låtom oss säga fyra h ela kringvridnin 
gar tmder en timma, är elen linjära hastigheten för en punkt i strålen 
på 6000 ytwds (5"186 m. ) omkring 50 yards (45,7 m .) i sekunden. Där
till måste också tagas i betraktande att vid ett r örligt ljus äro både 
ögat, ljusstrålen och m ftl et i rörelse, und er det att vid ett fast ljus >Lro· 
de alla, metl unelantag af målet. lmfvudsakligen i hvila. 
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I ljockt ell er disigt Yäder böra endast minfältet och dess 
infarter geno msökas, och n ågra ljus Yid inloppcl höra sällas 
i Yerksamhct, för att förhindra kontramineringsföretag och 
torpedbålsförsök. 

Slulligen hör i dimm igt Yäder, då ljusen äro utan \'er
ka n, dessa döljas , Ly att haf\'a dem i Yerksamhct under S<l
dana omsliindigheter, tj ~inar inlrt nyttigt försYarsi.indamål och 
kan ås tadkomma att dc äro Yägl eclande för Henden *). 

Vid en strid gäl ler samm a regel, lwad heträlfar antalet 
a f de ljus , som sk ola \'ara i Yerksamh et, som i.ir angifYen h ii r 
ofvan Yi!l sökandel nämligen, att så få som möjligt äro förbund
na tillsammans m ed en kraftig utYcckling af försvarets eldYerk
samhet. Koncentrer ing af elden, å tminstone i en strids tidi
gas te s tadium , lros Yara god taklik och säkerligen leder delta 
l'örlaringssält i sig själl'l till ett r~ill bruk af strålkastareljusen. 
Vi kunna fortfarande \'ara s~ikra om att lienden ick e sk all 
göra n ågol försök all forcera inloppet med sin a stora fartyg 
förr än han är säker om att en öppning gjorts i minUillel 
och kursen genom denna har blifyjt särskilcll utbojad, och 
att intill dess skall elt nattligt a nfall, som yerkställes a[ ho
nom m ed hans primära fartyg, endast Yara ell säll att rekog
nosera , i afsikt a tt u l ve elda förs\' arets hjälpmedel (särskild l 
strålkastareljusens antal och lägen) eller såsom en föreYänd
ITing all betäcka ell torpedbåtsförelag eller en landstignin gs
expedition på n ågot slällc. Under det att minfä ltet, inloppet 
och inseglingsrännorna till landstigningsplatserna böra nog
grannt genomsökas, böra an lalct verksamma Jj u s reduceras 
li ll elt minimum och inga ar de inre lj usen (undantagandes 
[ö r genomsökande af inloppet) Yisas . 

I förening m ed försvaret till hvarje Yiktig hamn bör fin 
nas å tminstone en diYision torpedhålar ell er deslroycrs (l ålom 
oss säga (j stycken) alt samarbeta m ed befälbarvaren Yiclland-

;-:·) Olika kombinationer af lju s böra användas vi Ll tiden fö r sö
l,andet, så att fieJl(len under en mörk natt aldri g kan vara säker på 
hvilka lju~ so m äro i verksamhet och vara ur s tand att använda dom 
såsom vilgvi;;are viLl navigeringen. 
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'försvaret. (I den händelse såda n a fartyg ej äro tillgängliga, 

kunna ett antal kraftiga bogserbå lar eller andra lämpliga 

hamnbåtar iordningsställas - och bestyckas om möjlig t med 

en snabbskjutande kanon - för detta ändamål. Under nat

ten böra några af dessa båtar posteras såsom piketbåtar all

deles innanför de fasta ljusens strålar och förses med signal

apparater för att hastigt till gruppbefälhaharens komm ando

plats inrapportera den upptäckta fiendens rörelser*). I disig 

väderlek böra de lör samma ändamål dragas tillbaka till rygg

siclan af de ljus, som genomsöka minfältet, och i elinuna böra 

de intaga en plats n ära entren till inloppet och utsända små

bätar för att afpatrullera minfället Det öfvenägancle antalet 

torpedbå tar bör hå llas i reserv för alt anfalla fartyg, som in

tränga genom inloppet in i hamnen, eller all vid dimma ell er 

tjock v~iderlek intaga platser i den smalaste delen af inloppet 

för att tillhakasl å torpedbåtsföretag. Under det att strålka

.stareförsvaret är svagt och utan nytta i dis eller dimma, kunna 

vi vara ganska säkra på, att hu f vu d styrkan af fi endens far

tyg, uneler sådana förhållanden, ej våga närma sig inloppet 

till hamnmynningen på grund af farorna vid navigeringen, 

och fruktan för torpedbåtsanfall , utan h åll a s ig på ett Yörd

nadsbjudande afstånd från kusten. Den stora faran vid dy

lik väderlek är att vänta från torpedbå tsföretagen och opera

tionerna mol minfä ltet, hvilka em ellertid, m ed inga ljus elle r 

ljudsignaler från stranden till hjälp vid navigeringen, skola 

Yara långt svårare att genomföra, än som i allmänhet anta

ges. För att afslå sådana anfall under dimm a, är synbarl i

gen försvare ts enda tillflykt a lt använda piket- och torped-

·f.·) Företrädesvis bör denna underriLttelse insändas genom en, vid 

-en boj fäst, telefonkabel, hvilken båten skulle taga upp när den an

ländt till sin plats, men andra rnedel till förbindelse med stranden 

kunna äfven använflas, sådana som trådlös telefon eller telegraf eller 
>Very >> pistol från h vilken afskj utes färgade ljus, afskärmacle för fien

den. Uneler inga omständigheter böra r aketer användas. Om båtarna 

tvingas att draga sig tillbaka, böra de på mattoppen föra ett färg::~dt 
ljus, doldt för fienden, men synligt från stranden. 
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båtarna, underhjälpta af sådana mekaniska hinder som in

loppets bredd, djup och strömförhållande kunna medgif\a. 

Vid afyisanclet af torpedbålsföretag höra l<lgt b elägna 

[asla ljus med spridningslinser (om Yäderleken tillåter delta) 

anYändas, bildande yissa upplysta hälten eller zoner tyärs öl'

wr inloppet, med särskild omsorg fäst Yid att ej b elysa n:1-

gra af Yerkcn eller stat ionerna på andra sidan. De flesta ar 

dessa ljus Yid inloppet höra h ållas dolda, men ni"tr e tt anfall 

synes vara omedelbart föres lående höra ljusen siitlas i verk

samhet, tYingande fartygen att upplaga strid lwar lör sig och 

utsättande hnrl och ett i lur och ordning för eld från snabb- · 

cldsballcricrna, lwilka böra vara öl\adc i alt bestryka de upp

lys ta zonerna. Dessutom bör om möjligt en stängselbom vnra 

utlagd vid inloppels smalaste del och några torpedbåtar till

hörande försvaret ligga afvaktande alldeles inne i hamnen, 

färdiga alt anfalla de fientliga båtar, som lyckals tränga sig 

igenom. 

Vi vilja nu illustrera principerna härför, belysta af clt 

exempel (se fig. 4). Ehuru lwarj c hamn utgör cH särskildt 

problem llYar för sig, i"tro de principer, som ligga till grund 

för förs\'aret, lika för alla. 

Vi Yilja antaga en hamn till hvilken hat\·et gör sitt in

tröcle genom ett inlopp omkring :3500 yards (:~ 200 m.) långt,. 

med en medell)l·ccld af 1800 yards (16-!ö m.), sammandra

gande sig till l 000 yards (914 m.) Yicl ingången till hal'svi

ken. Som synes skyddas hamnen af fem fort och ett min

fält. Vi vilja antaga att förs\'arskrafterna äro uppdelade i 

följande två grupper: Första gruppen (station vid Ct, Fort 

Powell), Fort Smith och Fort Powcll, andra gruppen (slalion 

vid Ci, Fort Todd), Fort .Jones, Fort Todd och Fort vVallace. 

(Första gruppen innesluter i sig al la dc kanoner, som bära 

di rek l på sjöfronten; den andra inneslu ler försvarskraltema 

för inloppet och den inre hafsYiken). De tYå h aubitsbatte

rierna äro afdelacle till första gruppen, när de skola anviin

clas mol mål på hafYct eller (len yttre hafsbuklen och till 

den andra gruppen, när de skola mwiindas mot mål i in-
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loppet eller inre hafsviken. Horizonlala baser för afslånds

mä tning äro upprätlade för Fort Smiths elivisioner (i hvilken 

haubitserna ingå) som synes mellan F' och F"; och för Fort 

Smiths m inspärrning mellan m' och m"; för Fort Powells 

diYis ioner (i lYYilka haubitserna ingå) mellan F' och F " ; och 

l ör Fort Powclls minspärrning mellan m' och m"; för kano

nerna och haubitserna vid Fort Jones, som bära på den inre 

hamnen, m ellan F' och F"; och på samma säll för Fort 

"'allace. För Fort Todd och för kanonerna vid Fort .Jones 

och Y.lallace, som biira på inloppet, användes endast en YCr

lik a l bas. Afståndsmätarnes platser antagas alla hah·a en 

höj d från :10 till 150 fot (15 -46 m.), liksom de flesta hatte

ricrna af grof kaliher (BB, BB), uneler det alt de finkalibriga 

hallericrna (bh, bh) antagas ligga närmare vattnet. Sexlio 

tums strålkastare äro helägna på de platser, som äro utmärkta 

med s[, Sz, S4, S;, Sg, sll• st2• sH, sl7• s[~ och s20; uneler 

del all trettiosex tums strålkastare äro installerade å platserna 

( utmärkta med små boksläfver) s3, s5, S6, s8, Stu• S13, s1 5, st6 

och st 8 ; dessa i36-Lums ljus äro lågt belägna och ha(va en 

höjd öfyer vattnet af omkring 15 - 20 fot (5 - 6 m .). Dc höra 

vara försedda med såväl plana frontglas som med spridnings

l i nscr, i stånd att sprida ljuset i horisontalled omkring 15 

grader. Strålkastarebefälhal\arne för St och S20 äro på ut

k iksplatser, b ehigna omkring ilOO yards (270 m.) på de rc

spekli \·e flyglarna; de andra ljusens befälhalvare äro i den 

niirmas le divisionens (eller minspärrningens) primära eller 

sekundära stationer. Befälhafyarne för strålkastarne l , 2, 4, 

17, 18, 19 och 20 stå i direkt telefonförbindelse med etl växel

hord j el; och på samma sätt äro befälhaharne för strål

kas tarue ;) till 16, i direkt telefonförbi ndelse med ett växel

hord i C2 • Två kabellinjer törenande C1 och C2 äro reser

w rade för slrålkastarnes underrättelseyäsende. När strål

kas tarebeJälhal\aren är placerad i en divisions sekundära sta

tion, går elen telefonlinje, som förenar densamma med heiäl

hal \'arens plats, genom diYisionsbefälhaharens primära sta

ti on och har en anknytning till denna. 
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60-lums ljusen äro afseelda för sökning på långt håll 

och att användas tillsammans med den primära bestycknin

gen under en strid; 36-tums ljusen äro alsedda för försvar 

af minHiltet och inloppet, i förening med den sekundära be

styckningen. Man bör lägga märke till a lt 60-tums sll·å l

kastareljusen äro belägna på flyglame till baslinjenia och i 
1 

allmänhet öfverensstämma med de hittills använda princi

perna, uneler det att 36-tums ljusen äro lågt belägna, så att, 

när dc äro i verksamhet, deras ljusstrålar kunna ärverskådas 

från elen primära bestyckningens högt belägna stationer och 
kanoner. 

Under bevakningsskedet böra i vackert väder ljusen 2 

och 19 användas såsom fasta ljus, korsande hvarandra så

som synes, under det all ljusen l och 20 böra söka på de-

ras respektive flyglar. Torped- eller bevakningsbåtar böra 

vara stationerade vid T T T, alldeles innanför de fasta ljusen, 

förtöjda vid bojar stående i telefonförbindelse med e
1

• I di

sigt väder böra ljusen 4 och 17 användas såsom fasta ljus 

med sina flyglar skyddade af ljusen 3 och 18, såsom ofvan 

är förklaradt. Torpedbåtarna böra i detta fall vara tillbaka

dragna bakom de fasta ljusen vid 4 och 17 och där upp

rätta telefonförbindelse med e1 • Alla andra ljus böra vara 

dolda, undantagandes likväl ett af ljusen v id inloppet, hvilket 

bör mwändas såsom ett ytterligare försiktighetsmått mot ett 

torpedbåtsanfalL Under bevakningsskedet böra de fl esta ob

servatörerna vid första gruppen spana i de fasta ljusen, hvarje 

obsenatör tilldelad att undersöka en bestämd sektion af str:'\

len, uneler det att några böra afdelas att spana öfver det hela, 

några af Fort Powells observatörer spanande i ljuset n:r 2· 

och några af fort Smiths obsen-alörer spanande i ljuset n:r 

19. (Då ljuset är fast och en rapport frå n någon obsenatör 

till strålkastareofficeren gif\'cr sidvinkeln lill målet, skall dettas 

läge genast vara bestämclt). Utkikarne längs kusten till höger 

om strålkastareljuset n:r l och till vänster om strålkastare

ljnsct n :r 20 böra spana j strålarna till dessa ljus. Skulle ett 

mål blil\·a sedt j någon af dessa strålar, bör utkiken, som in-
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rapporteraclt denna sak, genast inkopplas genom strålkastare-· 

oflicerens växelbord till strålkastarebefälhafvaren, för att un

derrätta den sistnämnde. Om det anses lämpligt kan det fasta 

ljuse t tidvis kastas öl\·er för att förstärka det rörliga (därvid 

belysningen fördubblas), och alla obserntörer, eller så många 

som kunna anses vara nödvän diga, böra Yara instruerade all 

spana efter det misstänkta föremålet. På sarmua sätt böra un

der beYakningsperioden observatörerna vid andra gruppen 

spana i inloppet, särskilclt med hänsyn till alt upptäcka tor
pedbåtar. 

Det följande skall upplysa om sättet att am·äncla ljusen 

vid en strid. Antag att fienden har beslutat o·öra ett nattliot 
t> t> 

anfall eller rekognoscering mot befästningarne och iör detta 

~inclamål har formerat sin eskader i kolonn, med omkring 

400 yards (365 m.) mellanrum och styr en kurs fram och 

tillbaka mot inloppets mynning, hållande sig på godt afstånd 

frå n minfältet. Vi vilja antaga att han kommer från Fort 

Po\vclls sida. ~är hans h~tefartyg närmar sig, skall troligen 

st rå lkastareljuset n:r 20 taga rätt på detsamma, emedan del 

observeras först af någon utkik längs kusten; förfaringssättet 

skul le då blifva det ofvan beskrifna, n~1mligen strålen n:r 20 

skulle understödjas och förstärkas af n:r Hl, huilken genast 

blir belysande ljus. Målet skulle blifva iclentifieradt, ;ch så 

<>na rt det är inom synhåll för observatörerna skulle en kon

cen trerad eld öppnas mot detsamma från alla tillgängliga di

vis ioner. Såvida ej en tillfällig, på utsidan beUigen horisontal 

has har blil\·it upprättad, bör målet troligtvis blifva synligt 

för observatörerna i stationerna vid F ", och det bör dröja 

någon tid innan det kan blifva synligt för obsen-atörerna Yid 

F' eller för riktarn e vid de svåra kanonerna; härefter bör 

elden först öppnas af haubitserna och af sådana batterier med 

svåra kanoner, som kunna blifva heorclraclc, från data läm

nade af den vertikala basen vid F". När målet framgått 

yt terligare och blifver fullt synligt i n:r 19:s stråle, å tertager 

n:r 20 sitt sökande och hör snart taga upp elt annat mål. 

Eme ll ertid hör n:r 17 sättas i verksamhet och bör belysa må-
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]el i n:r 1\J:s stråle så snart som del i'tr synligt från F ', hYan-id 
n:r l B lallcr på el t andra mi\ l; båda målen böra nu vara fullt 
synliga för alla Forl Powells yttre kanoner och stationer, och 
elden bör koncentreras mot dem. Endas~ dessa två mål kunna 
blifva tillfredsställande helys ta inom den sektor, som ~ir in
nesluten mellan strålame n:r 17 och 19, och ingen annan 
krafligare ljusstrå le bör tillåtas intränga i denmt sektor. När 
det ledande målet går vidare och hlil\·er synligt för obsena
törerna i Fort Smiths stationer vid F', hickes det a[ st rålen 
n:r -1 (n:r 17 och 20 öfverflytlas uli\t till nya mål, om så an 
befalles), och slulligen, om eskadern framg:'lr tillriickligl långt, 
llyttas del fas la lj usel n:r ~ för a lt riklas såsom belysande 
ljus på det ledande målel. Vid detla stridens skede öro fyra 
mål samtidigt belysta, två tydl igt synliga !ör Fort Powells 
batterier och hi\ !ör Fort Smiths batterier. Det spelar ingen 
roll huru många divisioner som finnas i dessa Lvå fort, fyra 
på långt håll varande mål är allt som på elt lämpligt sätt 
kunna belysas på en gång. Det är pålagli g l att för att särskildt 
likställa dessa ljus ' betjänande och för a lt förhindra deras 
sammanblandande måste dc alla mottaga sina instruktioner 
från en gemensam öf\'erhefälhafvare, strålkastareofficeren, lwil
ken bör vara i s tändig heröring med hvad llYarj e ljus gör och 
hållas beständigt underrätlad (genom strålkastarelwfillhai\a
ren) om målets synlighet och om någon sammanblandning 
ögcr rum. För en divisionsbefälhafyarc gör det delsamma 
huruvida ett mål är h elyst a[ ett ljus ledt från hans slalion 
eller af ett ljus ledt från någon annan division; och i sjäHva 
Yerket kan han, såsom förut iir anfördl i denna afhandling, 
vid ett tillfälle se ett mål häst belyst af sill eget ljus (d. v. s. 
i ljuset från den strålkastare, som ledes fr:'\n h a ns egen sta
tion), under det alt vid ett annat tillfälle ett mål kan synas 
med större fördel i något annat l j u s. I regel hör divisions
befälhaharen hafva fria händer aU rikta sin eld mot det mål, 
som han sannolikt m est kan skada, d. v. s. del som han ser 
hiist belyst. Skulle anfallet fortgå till eU sådanl stadium att 
del ej är praktiskt för strålkastareofficeren att ulöfva den all-

-397 -

m.änna öl\·ersikten öfver de ofvannämnda angifna slrålkasta
reljuseu, äro förbindelserna så anordnade och strålkastarehe
f~ilh afvarne så placerade, att en divisionsbefälhat\are kan, så
som en tillfällig åtgärd, öfvertaga kontroll en ö i\ er siLL l j u s 
o ch göra det bästa bruk af detsamma, som lägel kan med
g iha. 

I det fall, att minfället har hlifvit undanröjdt, och eska
drrn försöker forcera inloppet, hör sättet för ljusens hand
hah-ande väsentligen vara detsamma, undantagandes att de 
starkaste ljusen vid andra gruppen skola sällas i verksamhel 
si't snart som fartygen hafva inkommit i inloppet. 

Simlie företag mot minfälten eller elt torpedbåtsanfall 
h e faras komma samtidigt med striden med de pr i m ära far
tygen, kunna ljusen för minfälten och inloppet (36-tums) sät
tas i verksamhet utan att väsentligt slöra llYarandra - deras 
strålar hållna lågt öfver Yattnet och begränsade till vissa zo
ner. Antalet sådana lju s böra reduceras till elt minimum, 
oeh spridningslinser höra användas, om atmosfäriska förhål
landen tillåta detta, för att föröka vidden af den upplysta 
7onen och reducera strålens ljusstyrka till ett Yisst afst:'\nd. 

Elt anfall i förening med forcering al' Hottans hufvud
fartyg kan antagas aldrig hlii\a företagen, unelantagandes när 
almosniren är jämförelsevis klar, i hetraktande af de faror, 
"SOm förefinnas vid navigeringen då inga fyrar eller mistsig
naler förefinnas jämte fruktan för torpedbålsanfall; Jwaremot 
f<.iretagen mot minGillet med tillhjälp af mindre ångslupar och 
torpedbåtar troligen skola förelagas i regnigt eller disigt v~ider, 
niir navigering iir möjlig, men då strålkastareljusets effekl ivi
lel ii.r storligen reducerad. 

I händelse af ett torpedbålsanfall, om del är möjligt att 
ens a nvända strålkastareljus, är det troligt, att några af dc 
anfallande båtarna skulle blii'Ya upptagna a[ de yttre ljusen, 
innan båtarna hafva gålt in i minfällen. Ljusen 5 oeh 16 
höra då sältas i wrksamhet och söka långsamt i angifna 
hägar, rörande sig inåt och utåt tillsammans, tills del är 
1"1 dagalagclt att h~1tarna hafva i uppdrag atl anfalla, då dessa 

Tidskrift i Sjöräsen de.t 2G 
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ljus böra svängas rundt till den inre gränsen för deras bågar 
(syn es streckade å figuren), där de skulle kvarstå såsom fasta 
lju s. Samtidigt böra ljusen 6 och 15 sättas i verksamhet 
tvärs öfver inloppet (som synes å figuren), och då hYarje båt 
korsar det upplysta bältet bör det mötas med en salYa från 
alla snabbskjutande kanoner, som äro riktade längs detsamma. 
När de första båtarna framkomma ur ljuset från n:r 6, bör 
strålen från n:r 10 riktas längs utefter inloppet och söka vid 
den smalaste delen, och något senare böra strålarue från n:r 
8 och 13 korsas ungefär midt emellan Fort Todd och entren 
från infartsrännan såsom förut är beskrifvet för ljusen n:r 5 
och Hi, och eld öppnas från alla snabbskjutande kanoner mot 
båtarne när de skära de upplysta ytorna. De primära strål
kastareljusen, 7, 14 etc., kunna således användas för att er
sätta de omnämnda sekundära ljusen, särskildt om torped
båtsanfalle t icke åtföljes af ett samtidigt anfall från hufvud
flottan. 

Som ofvan är angifvet måste, i händelse at dimma så 
tät att intet strålkastareljus kan användas, försvaret stödjas 
af torpedbåtar och spärrningar, placerade i hufvudinloppet och 
vid den smalaste delen. De anfallande båtarna komma emel
lertid att framgå långsamt, kännande sig för, och deras före
tag verkställas med liknande svårighet; och, om de oväntad t 
anfallas af försvarets torpedbåtar, skulle det under sådana 
förhållanden kunna tyckas som om de lätt skulle kunna brin
gas i oreda och att försvarets utsikter skulle kunna blifva 
gynnsamma. 
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Diagram för approximativ lösning af vissa 
uppgifter inom den nautiska 

astronomien. 

Om man uti den bekanta relationen mellan himmels
kroppens höjd, deklination och limvinkel samt obsenations
ortens latitud 

sin h = sin cp sin ö -+- cos rp cos ä cos t 

antage r rp och ä konstanta, så får man ekvationen för en rät 
linje, som framställer höjdens variation i afseende p:'\ lim
vinkeln. Emot en viss abskissa x= cos t svarar en ordinata 
V= s in h. Linjens lutning mot X-axeln angil'ves genom vin
kelkoefficienten cos rp cos ä. 

P å grund häraf kan man lätt uppgöra ett diagram på 
följande sätt. Enligt en godtyckligt vald längdenhet, afsättes 
P~l koordinatsystemets X-axel en cosinusskala från 0° till180° 
och genom de punkter, som motsvara gradtalen, uppräLtas 
ordinator. På Y -axeln afsättes enligt den antagna längden
heten en sinusskala, och linjer dragas genom delningspunk
lerna parallela med X-axeln. 

Om man i oi\an nämnd ekvation, efter hvart annat 
siiltcr t = Ot och t= 12t , så fås 

sin H= cos (cp- o) och 
sin H 1 = - cos (cp + u) 

hvilka äfyen kunna skrifyas 
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sin H= sin LH0°- (rp- 0')1 och 
sin H 1 =- sin l H0°- ( '? + ä), 

H= [90°- ('?- ä) l och 
H 1 -=- - JH0° -- (rp + ä) J. 

Dessa båda ekvationer angifva argumenterna vid diagram-

mets mwändning. 
Om man vill söka den höjd, som svarar mot en gi [ven 

Linwinkel, bildar man sålunda k ompJementema till cp -- O och 
cp + o (på närmaste tiondels grad om diagrammets skala är till
räckligt stor och noggrannh et åstundas). Det förra afsättes p~\ 
ytterramen till höger och uppåt, det senare till vänster och 
nedåt. Skulle något at argumenten blifva större än 90°, tages dess 
supplement. En linjallägges mellan de a[satta punkterna. Där
efter utgår man från den punkt på X-axeln, som motsvarar 
timvinkeln, följer en t inwinkelslinj e (eller dänned paraHel 
linje) tills den trälTar linjalkanten, liYarefter höjden afläses 
med tillh_Filp af dc med X-aseln paralleJa linjerna. 

Deklinationen tages negativ då cp och ä halva olika 
uamn. Blir L90° - ('? + o)l nega tiv, aisätles d elta argument 
uppåt ; himmelskroppen är då cirkumpol ar. Eljest angihes 
upp- eller nedgångstimvinkeln genom höjdvariati onslinj ens 

skärning mccl X-axeln. 
li:cempel 1. Den l O aug. 1904 på lat. N 11° :n' lo ng. 

\V 81° !)' då ung. stj ärn tid = 2t 48m synes Sil·ias i ung. OSO. 

H ur u stor ii r dess höjd ? 
Stjärnlid = 2t 48m rp = 11, 11

(; 

Sljernans Heklasc. =(j t 41 111 u = - Hi,0
G 

L (åt ost)= 3t 5i~ 111 rp +ä =: - i) 0 kompl. = R5° 
Stjernans ä= S 16° 35' cp - ä = 2R,02 >> = G1, 0

H 

(il, 08 alsättes till höger och uppåt , R5° till vänster och 
nerlå t. Linj en mellan dessa b~1da punkter , trälTar Limvinkels
li njen i samma punkt, som höjdlinj en för 3G0

• S tjärnans 

ung. sanna höjd iir således 2G0
• 

. l\1cd '?• h och ä b ekanta, kan diagrammet miYändas på 
ld.; arlad l säll för azimutb esHunni ng. Man bildar då argu -
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mentcr~1a _L~0°- (cp + h)] och L90°- (cp- h) J, hvilka afsät
l:ls. enl igt d1~grammets anvisning. De m ed X-axeln paraHela 
lmJerna anglfva nu deklinationen, som tages of\'an X-axeln 
<lå 'f och O' ha samma namn, men under desamma om de 
ha olika namn. 

Äro t, O' och rp gifna, så kan äfven azimuten fås, men 
dt1 måste man först söka höjden enligt orvanstående an
yisning. 

Exempel2. Sanna höjden = 4(-_i,0s, deklinationen= N 22 o8 

och latituden= N 53, 02. Att bestämma azimuten. ' 
cp+ h= 100° kompl. =- 10o 
'P - h = 6, 04 )) 83, 06 

l 0° afräknas till vänster och 83, 06 till höger, båda ofvan
om X-axeln . En linje genom dessa båda punkter samt de
klinati onslinjen för + 22, 08, bestämmer azimuten till N 118 o7 

w = s 61 ' 03 w. - ' 
Exempel :-J. Sök solens azimut på lat. N 36,02 då dess 

deklination är N 21,01 och limvinkeln at 5am åt Ost. 

? + ~ = 5~, 03 kompl. = 32, 07} och ;Jt 53m gifva solens höjd 
? - V= lö, 01 » = 74, 09 = 37,07 

? + h= 73, 09 kompl. = 1G,01I och å=+ 21, 01 gifya azimut. 
? - h=- 1,06 )) = 88, 061 = N !)0,01 o= s 8H,0v o. 

Uppgiften att ideutiliera en stjärna, torde enklast lösas 
medelst diagram, enär en approximativ lösning alltid är till
ri~cklig. Erforderliga kYantiteter äro stjärnans höjd, rättvi
Ylsa nde p ejling och obserYationsortens latitud. I och för iden
tifi eri ng är i de tl esta fall tillräckligt att känna enclera ar 
koordinaterna deklination eller rektascension. 

Exempel 4. (Proceedings of the U. S. N a val Institut e 
l !l07, sid. 9ö!)). Den 2G febr. l !JO 1 kl. 5t 30111 e. m. obser
,~~~ades, clfl himl en Yar delvis betäckt, höjden af en okänd 
'il.J ama a f ung. andra storleken 29° ao' i rältY. N 74° w. Be
sti ckets lat. N :J5°, long. Y.l. 60°. H vad är stjärnans namn'? 

i\fed komplementerna till cp+ h och rp- h, resp. 25,oG 
och 8-1-, 05 samt az. N 74° vV, fås deklinationEn 28, 0G, som är 
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af sam ma namn som latituden, emedan den afläses oh·anför 
X-axeln. 

Vill man nu iifven söka rektascensionen, så fås först af 
?• r)' och h , tinwinkeln 4t 50111 åt Väst. 

M. T. = ()l 80111 

M. s. Reklasc. =22l 24m 

Stjärntid= 4l 54 m 

t= 4l fi0 111 

Sljernans Rektasc. = Ot 4111 

Mot AR = Ot 4111 och Cl =N 2t) 0,6 svarar Nautieal Al
manac stj~irnan rx Andromedw. 

Som framgår af det afbildade diagrammet blih·a resulta
ten mycket ungefårliga då höjder eller deklinationer äro > 
t)0° samt då t inwinklar ell er azimuler äro < 10° eller > 170°. 
Konstruktionen af diagrammet är emellertid så enkel, au lwem 
som hälst utan stort besvär kan upprita ett dylikt. Eljest fin 
nas ju ll era diagram, som äro mycket hekväma , exempelvis 
Kohlschi.ittcrs samt det af Fave et Rollet de l'Isle konstru e
rade, m ed hYilket senare man kan komma till en noggrann
het i resultat af en bågminut. Vid anv~indning af A. Husls 
»s larfinding diagram)) (publiceradt i Proceed. of the U. S. N. 
Institute 1907 samt i clt af samma person nyligen ut g i [vet 
labelherk) m ås le man försl betjäna sig af azimuttabeller för 
alt erhålla timvinkeln, hvarjiimtc det ibland, då man söker 
deklinationen, kan uppstå tvii\el om dennas namn . 

C. W . Petersson . 
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Reservbefälets utbildning. 

I mån som Yår flotta under de senaste decennierna Yuxit, 

h a kralnn på sjöofficerens intelligens och duglighet alllj ämt 

stegrats. HandhafYandet af det inncklade maskineri, hYaraf 

sjökrigsmaterielen numera består, förutsätter grundliga, teore

tiska och praktiska kunskaper på olika områden. För att 

förskaffa sig auktoritet, måste han äga icke blott fackkun

skaper, utan en öfyedägscn bildning i allmänhet. Då inshil

ler sig frågan : har äi\·en resen-befälets utbildning h ållitjämna 

s teg m ed utYecklingen, så ~lt motsYarande fordringar kunna 

ställas på rcserYofJie eren '? 

Att det icke förhåller sig så, har man nog länge insett. 

Till och m ed inom resenoffi cerskretsar, h ar frågan Yid fl era 

tillfäll en Yarit föremål för diskussion*). Man har bland annat 

ullalat sig för Yi ssa förändrin gar i fönleJningen af undenis

ningstiden, för att få största möjliga Yinst a r densamma. N~ir 

det gälle r resen-officersutbildningen inom ett Yapen af en så 

mångsidig na tur som Hollan är, torde man emellertid icke 

komma synnerligen långt därmed. Utbildningsresultatet bör 

Yara sådant, all man kan h a någon garanti för, alt de bi

bringade kunskaperna i hu1Yudsak blifva bestående för de 

fles ta af dem, som genomgått reserYofficerskursen. För att 

nå delta mål m åste först och främst utbildningstiden ökas. 
Visserligen har man ibl and lyckats erh ålla ett lämpligt 

material, så att nera reservol'ficerare fått dc mest ampla vits-

*) Se t. ex. 'l'idskr. i Sjöväsendet 1903, sid. 289. 
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ord för sin duglighet, men i öfriga fall torde utbildningen ha 
verkat ytligt och parodiskt. Gången af elensamma är snarlik 
elen, som användes för inhirandet af den navigationsskolekurs, 
hvilken ligger till grund för antagning till aspirant. Under
laget, förb ildnigen, icir för lågt till lagen och sedan skall på 
möjligast korta tid inprässas (icke inläras) en hel del saker, 
hvaraf intrycket sitter kvar så länge som individen bearbetas, 
sedan man upphört därmed, afclunstar det mesta inom en 
ganska kort tid. 

I och för danandel af en lämplig och duglig resenofli
cer, har hittills förefunnits en stor brist i de föreskrifna kom
petensvillkoren för antagning till aspirant. Ingenting nämnes 
om fordran på allmänbildning. Låtom oss frånse sådana fall, 
då aspiranten under sin skoltid fått afgångsbetyg från minst 
G:e klassen i ett allmänt läroverk - och dessa fall ha väl ej 
varit många - så har elen blirvande ollicerens allmänbild
ning bestått af folkskoleunderbyggnad (kanske ofta unclennå
lig sådan) eller resultatet ar unelenisningen i 2 ~l 4 klasser 
vid lärovf'rk, i hvilket senare fall afgången 'ofta skett på grund 
af bristande förmåga el ler intresse för undervisningen. De. 
som så i förtid afgå från ett läroverk, torde i regel ha sämre 
kunskaper än de, som genomgått en god tolkskola. Huru 
skall man nu begära, all sådana personer skola kunna sätta 
sig i vederbörlig respekt hos den stora massan af manskapet, 
som nu för tiden åtnjuter en så god uppfostran och utbild
ning, Ol:h ännu mindre kunna de naturligtvis hos underbe
fälet åtnjuta den aktning, som dem egentligen, i egenskap af 
blifvancle officerare, borde tillkomma. ;\fångn exempel skulle 
kunna framdragas, för alt visa huru den i allm~inhet låga 
bildningsgraden i förhålland e till manskapet, verkat ytterst 
clå ligt i disciplinärt hänseende. 

Som af nedanstående synes, har mnn vid nrmcn den 
riktiga uppfattningen, all en reservofllcer hör i bildningsh~in
seende stå vida öf\er sina underordnade. För alt bli anta
gen Lill resenoffkersvolonlär fordras nämligen: 

nll hatva aflagt mogenhetsexamen eller genomgå tt sjö-
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krigsskolans sjätte landklass, eller, utom lwad som gäller an
s tällning vid fortifikationen, att hafya genomgått någon af ne
dan nä m n da läroanstal ter: 

Chalmers tekn. läroanstalt i Göteborg, högre al'delningen ; 
teknisk elementarskola; 
Fr. Schartaus praktiska handelsinstitut, B- eller C-kur

sen, eller, jämte godkänd realskoleexamen, tvååriga kursen; 
Göteborgs handelsinstitut, ettåriga fackkursen, eller, jämte 

godkänd realskoleexamen, tvååriga kursen; 
skogsinstitutet, lägre kursen, eller något at landtbruks

insliluten vid Alnarp eller Ultuna. 
Beträffande ökningen ~f utbildningstiden. så fruktar man 

naturligh;is för de utgifter, som denna skulle medföra. Aspi
ranterna kunde emellertid lämpligen antagas under sådana 
villkor, alt deras värnpliktstid med utbildning till underbefäl 
fi nge äga rum i en fö?jd. Härigenom skulle flera fördelar vin
nas. statsutgifterna behötde ej bli större under den första 
utbildningstiden, än för de värnpliktige i allmänhet. En per
son skulle få lära yrket mera från grunden, än ln·ad som nu 
i1r fallet, och någon nnalogi kunde äga rum med resenofli
cersutbpdningen vid armen. Där får en Yolontär ställa sig 
i ledet och genomgå rekryt-, korprals- och underbefälsskolor 
cl ter lwartannat, och dylikt kunde också äga rum vid flottan. 
De l är ett tämligen stort språng, att en person, som ej tram
pat ett örlogsdäck eller har elen ringaste aning om hvad det 
vill säga att vara krigsman, börjnr sin utbi ldning med under
ol'li cers rang. Härtil l bör ock läggas, att de Ilesta aspiran
le rnn ej en gång seglat som befäl Yid handelsflottan, ulan 
komma till sin· ställning så att säga direkt från skansen. 

Inställelse till hev~1ringsöfningarne, resp. underbefälsut
bi ldningen, borde äga rum i början af januari m ånacl. Först 
geno mgås en allmän rekryt- och korpralskurs, hvanicl ölrign 
värnpliktigas öfningar följas , utom vid instruktions- och reg
lemen tsläsning m. m., då en särskild ledning hehöhes (här 
iir afseende fästacll närmast å dem, som skol n utbildas för 
skepps- och torpedb å tstjänst). Då skjut- oeh 'torpeclskolorna 
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taga sin början, placeras aspiranterna i och för specialutbild
ningen. I början af juli, då kusteskadern sammandrages, 
kommenderas de på pansar- och torpedbåtar. Under eska
·deröfningarne sker den egentliga underbefälsutbildningen, llYar
under aspiranterna ha tillräddig tid, att sätta sig in i under
befälets åligganden. 

Efter eskaderfarlygens afmönstring äger en gallring rum 
på grund af den lämplighet lör yrket, som ådagalagts under 
sommaröfningarna. De, som förklaras olämpliga, skulle an
ses ha fullgjort sin Yärnplikt, ehuru tjänstetiden hlolt Yarit 
omkring 81/2 månader. Cirka 50 procent flera aspiranter än 
dem man önskar behålla, skulle från början antagas, ln·ar
igenom man endast kunde utse de bästa att kYarstanna. ALL 
vid logering, Yare sig i kaserner eller ombord i fartyg, hålla 
aspiranterna något skilda f d\ n öfriga beväringsm än, torde ej 
möta några större svårigheter. 

De, som blifyit godkända, erhålla underofrieers grad och 
skulle då få på en gång elt ekiperingsbidrag om t. ex. 300 
,kronor. 

Under andra utbildningsskedet, som börjar i oldober, 
.skulle man i hufyudsak lägga an på officersutbildningen. En 
hel del af det som nu föreskritYes i programmet för omfån
get al' undervisningsämnena för reservofficersaspiranterna, är 
redan under det första skedet· genomgånget, synnerligast det 
som rör exercisskolan, bvarför officersaspiranten med lätthel 
kan ge sig in på de olika kurserna med repetition och fort
sättning. Tiden borqe tillvaratagas på bästa sätt. Så kunde 
hland annat en hel del af del, som nu är föreskrih·et under 
l'nbrik Yapenlära, inskränkas Lill ett minimum, hvarigenom 
icke så Iå timmar kunde am·ändas för andra ändamål. 

Under andra årets torped- och skjutskolor kunde, såsom 
i gällande unclerYisningsprogram är föreskril\et, utö(\as un
.derbefälstjänst. Däremot borde efter dessa skolors afslntande, 
cl å i allmänhet hvarje man torde tillräckligt ha Yisat lwad 
han går för, befordran äga rum till flaggunderorr1cers grad 
och uneler eskaderöfningarne sku ll e sedan endast utöh·as tjänst 
.såsom befäl under offteers ledning. 

' ' 
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Endast ett års ulbildningslicl skulle yara tillröcldig för 
·dem, som haft fast anställning vid floHans sjömanskår och 
.därunder erhclllit underbefälskompetens. 

Det finnes många, som öppet erkänna, att de vilja bli 
reservofficersaspiranler, för; att på ett bekvämt och gentilt sätt 
:s lippa undan vämpliktstjänsten. Som en molvikt till denna 
.drifijäder, Yore ju di1rför lämpligt att ställa värnpliktsl.jiinslen 
i e tt obligatoriskt sammanhang med reseryofficerskursen. Och 
om så blefve, skulle det ej i nämrlYärcl grad irwerka på an
tale t sökande, ty konuner det att ställas större fordringar på 
a llmänbildning och utbildningstiden blir längre än hvad den 
hillills Yarit, så verkar man nog äfYen såväl för någon 1ör
bätlring i löne- och andra förmåner*), som för afhjälpande ar 
små öfverklagade missförhållanden. Den, som förvärfvat sina 
o rneersepåletter på grund ar en rationell utbildning, torde 
Tara mecheten om, att han är i besittning af något som pas
sar Iör hans titel, llYaremot 1mder nuvarande förhållanden 
de ilesta enelast yela, aLL de fått smaka på allt, men hafva 
föga i behåll. 

Orvanstående synpunkter äro icke framlagda med an
språk på att gillas och accepteras, utan i förhoppning all de 
skola bli f va vederbör! igt beaktade. Om Yårt reservbefäl får 
en mera gedigen utbildning, skall det i behof\ets stund bli 

·C' n värdefull tillökning i vår flottas bemanning. 
w. 

·:") Sedan kursen afslutats och reservofficern söker sin utkomst 
,i prakti-ska lifvet i sitt yrke, tir väl författrtrens mening. 

(Hed.) 
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Litteratur. 

Bland den nyutkomna ryska litteratur, som ser s itt ända
mål i att sprida en grundligare kännedom om nödvändighe
ten af en stark rysk 1lotta samt om elen ryska sjökrigshisto
rien, intager en från en ett förlag i Petersburg nyligen utkom
men bok med titeln: "Behofvet för oss af en flotta och dess 

inflytande på Rysslands historia" en framstående plats. 
Författad af ))kapitän-lejtnant» vid ryska marin en P. L 

Bjelavenets och bunden i e tt ståtligt folioformat m ed pärmen 
prydd af Andreaskorset, i hvars midt elen tvåhufvacle ryska 
örnen håller i sina näbbar och klor kartblad öher alla de 
Hyssland omgifvande haf\'en, anger boken sitt moll o redan 
på ytterpärmen med Peter den stores ord: 

)) Hvarje härskare, som har en krigshär, h ar en hand, 
men den, som också har en flotta, har båda händer.>> 

Efter twnne helsidesplanscher öfver Hans Kejserliga 
Majestät, Zar Nikolaj Alexandrovitsch, ))alla ryssars själfhär
skare», och Hans Kejserliga Höghet, elen lille sexårige tron
följaren och storfursten Alexej NikolajeYitsch , går författaren 
in på alt i ett inledande kapitel hemö la elen ås ikt, som från 
fl era h åll i Ryssland gjort sig gällande, att Ryssland såsom 
kontinentalmakt ej alls har behof af någon flotta, utan a ll 
det bästa- för Ryssland vore a lt ))ej slösa mera pengar på en 
så dyrbar leksak, utan förinta allt SJOVanu>. >>Mem>, säger 
födaltaren, ))man mås te se längre tillbaka ii n till de ny-
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1 igen så olyckliga sjökrigshändelserna; Hnnes det ej sjö
krig under gångna tid er i Rysslands hi storia, som hevisa. att 
man med fog kan säga tvärtom: att flottan är för Ryssland 
en oumbärlig och viktig sak, om också för tillfället hemsökt 
af missöden, men att den ovillkorligen m åste med tiden räll
[ärcliga sig och visa sig vara värd de förhoppnin gar, man 
fäst på den. Ty m an måste komma ihåg, ~tt ryska natio
nens lif mäte1; sig i hundratals år, och om m an förbiser att 
studera historfen om ryska rikets uppkomst och utYeckling, 
så glömmer man också de svåra läxor, som våra fäder och 
förfäder få tt vidkännas tör s ina begångna misstag, och vi 
blifn lätt utsatta för att begå samma misstag om igen. Så 
är det ock med flottan och dess Yiclmakthållanrle, ty intet 
annat än clPn allmänna okunskapen m ed vårt fäderneslanels 
historia är det, som är orsaken till att det ryska folket ej 
förstår att uppskalla vikten af en rysk floUa och en stark 
sådan». 

Härefter lämnas en Jlyktig studie af alla de krig a[ 
större betydelse, som Hyssland haft alt utkämpa från rikels 
uppkomst ända till och med rysk-turkiska kriget (77 - 78; 
rysk-japanska kriget beröres här ej alls), och framhålles då 
särskildl den betydelse, som herraväldet på ha[Yet haft för 
de ryska operationerna. Och efter denna hasliga expose dra
ger författaren sina konsekYenser. Att några få krig Yaril en
hart lancl l- eller enbart sjökrig, men att däremot det stora 
llerlalet at Hysslands krig haft karaktären af samoperationer 
mellan arme och flolla - detta heYisar, alt oaktadt Hyss
land är en kontin entalmakt, har det heho[ af en stark llolla, 
dels visar det Yikten af smnöfningar arme och !lolla emellan 
redan under fredstid, och s lutligen ger del vid handen, all 
för elt rätt bedömande af spörsmål, angående den viipnade 
makten, måste man stuelera landt- och sjökrigshistoria sam
Lidi crt i stället för all skil]'a dem åt, tv endast genom ell s[t-

;:,' • .J 

dant sams tudium kan man vinna klarhet i del Yikligaste af 
alll - den stora allmänna krigsplanen. 

Sedan denna inledning till de ryska sjöstridskrafternas 
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utvecklingshistoria blifvit afslutad, vidtager den egentliga his
toriska stuelien af ryska flottans beskaffenhet och dess bety
delse ända tillbaka lrån 800-talets primitiva skeppsbyggnads
konst och fram till våra dagar. Indelande sitt ämne i tolf 
tidsskeden, skildrar författaren här flottans tillstånd och upp
gift er under olika regeringsperioder och undviker så vidt möj
ligt att göra skildringen enbart facklig, ty nästan hnnj e sida 
prydes af reproduktioner af kopparstick, taflor etc. med mo
tiv från fartygsbyggnader , sjöslag, lifvet ombord o. s. v., så 
att allt tyckes vara gjordt för att popularisera boken så myc
ket som möjligt. 

Att författaren därvid gärna och länge dröjer vid sådana 
ti llfällen, då medgången fö ljde det ryska sjövapnet, må man 
j u ej förtycka honom - redan i andra kapitlet möter man 
helsidesplanscher öfver \Visby och Sigtuna, det senare visan
de en ömklig uppsyn efter ryssames härjningar där år 1188 
( segertrofeer från detta hätjningståg äro också omsorgsfullt 
afbildade). Tydligt är ju, att alla våra öfriga mellanhafvan
den med Ryssland, speciellt 1700-talets, få passera reYy; fram
ställningen är klar och tydlig utan onödiga detaljer, fastän 
naturligtvis synnerligen starkt patriotiskt färgad. 

Om en redogörelse för beskrifningen af dessa SYeriges 
krig med Ryssland kan ju här ej blifva tal, så mycket större 
skäl därföre att något närmare skildra bokens sista kapitel: 
))Flottan i våra dagar)). 

Sedan författaren lämnat en synnerligen utförlig beskrif
ning öfver de äreminnen, som skänkts åt Snutahafsflottans 
fartygsbesättningar efter deras h årdnackade försvar af Seva
stopol, hvilka äreminnen råkar i glömska, och Yicl llYilkas 
återuppväckande ur glömskan han själf spelat en framstående 
roll, kommer han änd tligen till den slutsatsen, !!atl det är 
nödvändigt, att inte endast äreminnen och [raser, utan fast
mera fakta berömma oss)), och han går så öl\·er till dessa 
fakta. 

))I det aH zar Nikolaus II:s regering fo rtsalte den före
gående regeringens skeppsbyggnadsprogram, blef Yår flotta 
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i1ndtligen ansenligt förökad. Medvetandet om nödvändigheten· 
af en sådan förökning uttalades icke h eller förgäfws i det 
kejserliga reskriptet i utrikesministerns namn den l januari 
1900, i hvilket Hyssland utkorades till !lDet stora sjöriket)), 
och våra grannländer, som sågo denna förökning af Ryss
lands sjömakt, började helt naturligt hysa ökad respekt för 
oss, och som en barometer, utvisande sanningen af detta , 
öppnades den utländska krediten allt beredvilligare för oss .. 
Vi byggde under denna regering en h el del fartyg, hufvud
sakligen på Yåra egna varf, m en mer än en gång måste vi 
ju, liksom tillförne, tillgripa utlåndska vart och verkstäder. 
Ti ll år 1906 byggde vi sålunda: sju pansarfartyg (brånenft's
sets) med en sammanlagd d~placementsumma af 221,417 ton; 
ar dem byggdes . utomlands endast tvenne om tillsamman 
25817 ton . Vidare byggde vi l:a klass kryssare (kn~jser per
vavå ra'nga) 15 stycken med 123167 ton, hvaraf 7 stycken 
med 53 590 ton byggdes utomlands, kanonbåtar 6 stycken (l 
u tomlands), jagare (mi'nnyi krejser) 30 stycken, af lwilka 4 
utomlands, torpedbåtar (minnånå'ssets) öfver 120 stycken m ed 
ti llsammans 289 320 ton. Dessutom byggdes undervattensbå
tar på ryska fabriker om 4 800 ton sammanlagdt och utom
lands sådana upp till 890 ton. En sådan förökning af flot
lan fordrade naturligtvis ansenliga summor, och för den skull 
u tgåfyos utom budgeten 90 millioner rubel (nära 173 mill. 
kronor) till förstärkning af skeppsbyggeriet under åren 1898 
1904 .)) 

Efter det att en del grafiska framställningar öf\er den 
ryska marinbudgetens fördelning på olika fartygstyper blifvit 
anförda, går beskrifningen in på krigshändelserna under se
nare år. 

))Från början förde ju .Japan krig med Kina och gick 
segrande ur striden, men vid uppgörelsen dem emellan beto 
s ig de europeiska stormakterna fast Yid hamnar på kinesiskt 
område. Vi bemäktigade oss den af japanerna eröfrade ham 
ne n Port Arthur, befäste den kraftigt, och invid elen byggde 
Yi en hanclelsham n , Dalnij, llYilken såsom sådan var obefäst, . 
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•och sålunda föll ett lält och välsmakande byte för japanerna 
Yid vårt senare krig med dem. Om vå rt deltagande i det 
kines iska boxarkriget enelast var hedrande för oss och Yår 
llotta, så kan tyvärr ej detsamma sägas om vårt nästföljande 
krig - med japanerna. Denna tilldragelse ligger oss så nära, 
alt den näslan ännu ej tillhör histori ens område, hvarföre den 
egenlligen ligger utanför ämnet, men det ~ir omöjligt att icke 
erinra sig en del sorgliga företeelser, som borde haf\·a myc
ket all lära oss, ty våra bröder och kamrater fingo betala 
.dessa felsteg, många millioner med silt blod och en hel del 
med si l t l i f. 

Vi hyggcle dyra pansarfartyg och fartyg af andra Lyper 
till hög kostnad men ekonomiserade under våra fredsöfnin
gar m ed kol, ammunition och dylikt och gåfvo icke perso
_nalen den stridsmässiga öfning, som är erforderlig, llYilket 
också gjorde sig pinsamt kännbart i den sista akten af vår 
sjökrigshistoria - slaget Yid Tsuschima. Vi glömde, alt strids
fa rtyg utan en Yii l öfvad personal är detsamma som en kropp 
utan anda och lir -- d. v. s. elt lik. Och kostnaden för ell 
,enda pansarfartyg var m ånga gånger större än underhåll et af 
hela vår officerskår, som lil\säl hade minskats i antal på 
grund af ekonomiska hänsyn, och llYilken kår sålunda redan 
frå n början var otillräcklig. 

I detta krig 1ingo vi en brådstörlad påminnelse om flol
lans betydelse, och själf\a vår fi en de kunde ej undgå att 
sam lycka därtill, alt om Yår flotta haft framgång och till
kämpat sig herraväldet på ha(\el, så hade J apan ej kunnat 
ulrMta något alls till lands. Ända till slaget vid Tsuschima 
hyste Yi ännu förhoppningar, m en efter det nederlaget bör
jade alla anse, att kriget i sin helhet Yar förloradL Tänk 
dock _endast på hvilka skador, som kryssareeskadern i Vla
divostok ku nnal åsamka j apanerna, om elen upplriidt mera 
energiskt och ot1'ensiv ll .Japanernas framgångar vid Porl Ar
thur wedo till en hörjan Yapnen ur händerna på oss, och 
sedan kunde vår fiende ju lugnl begagna tiden ti lls Hoschesl

•;o,-enskis eskader hann .ankomma. Men de begagnade också 
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denna mellan tid! Fartygen bytte ut sina dåliga kanoner och 
sparade icke på kol och ammunition, utan verkställde upp
repade skjutningar och hade öfningar med evolutioner under 
hög fart. Vi anställde inga skjutningar al' brist på ammuni
tion och för att ej slita kanonerna, och till och med från 
Hyssland kunde våra eskadrar ej afgå i tid på grund af brist 
på sådana förnödenheter som kol och ammunition - japa
nerna lågo hemma och gjorde allt klart, men vi m åste sno 
rnudt nästan hela jordklotet, innan vi ändtligen kommo fram 
- - till japanernas kuster! Det är på den grund, man endast 
djupt kan beklaga, att vi släppte ifrån oss det nordamerikan 
ska Alaska, som fortfarande kunnat vara Yårt, och som skulle 
\·arit oss till oerhörd nytta under detta krig. 

Men alla dessa motgångar skulle icke bragt oss att fälla 
modet. Icke gaf Peter den store tappt efter det för~kräckliga 
nederlaget vid Narva -- nej, så småningom började han etter 
hand slå syenskarne, och till slut åsamkade han sin högmo
dige och såsom oöfvervinnelig ansedde fiende det svåra ne
derlaget vid Poltava, 'ly', såsom han sade, 'om man fruktar 
motgången, får man aldr ig medgång'. För icke m ånga år
hundraden tillbaka krigade våra förfäder hängifvet för Itali ens 
intressen, och högt skattades då den ryske sjömannens mod, 
och det nuvarande släktet, som skall nydana den ryska flot
tan, behöfver endast bekräfta den öfvertygelsen, att det h estår 
a[ söner till Ryssland, llYilka liksom förr med h eder och ära 
förmå att h ålla Yårt lands flagga högl>l. 

Här är den historiska redogörelsen till ända, törfallaren 
sammanfaltar nu i ett slutkapitel sina bevis för Hollans nöd
Yiindighet; han skril'Yer: 

llDet finnes skeptiker, och de äro gunå's ej så få, so m 
anse, a lt Ryssland är uteslutande en konli nentalmakt, hehöf
w r sålunda ingen tlotta, och har inga intressen på hah·et. 
statistiken ötver vår utrikeshandel visar Jil<säl, a lt öl'Yer våra 
la ndgränser går en h andelsomsättning af i m edeltal ell värde 
af 50ö millioner rubel årligen, öfyer haf\-et till elt värde ai 
1,029 mil! . rubel, d. v. s. mer än det dubbla! Af detta går 

T iclsb·i ft i Sjöräsendet 27 
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importen nästan till lika värde land- och sjövi1gen, under det 
alt af exporten 220 mil!. rubels värde går landvägen, men 

683 milJ. rubel (mer än 1,311 mill. kronor) sjövägen, d. Y. s. 
mer än tre gånger så mycket - detta visar, att trots det, att 

Ryssland är en landmakt, så kommer dess rikedom tre gån
crer mera öfver hafyet än öfwr land. Om vi nu betrakta nao 
tionaliteten af dessa fartyg, som ombesörja vår handel och 
föra vår rikedom, så visar det sig, att enelast 8,3 procent af 
dem gå under rysk fl agg, och af dessa begagna sig många en

dast af ryska flaggen, men ägas af utlänningar, och det enda, 

som är ryskt på dem, är Ilaggen och lasten. 
Delta bevisar yttermera, huru vi själfva genom lätlja 

och ouppmärksamhet skänka bort våra rikedomar åt ullän

ningar, sålunda genom att våra blickar ej äro tillräckligt rik
tade mot hafvet, vare sig det angår vår sjöfart eller vårt 

sjövärn. 
Sjöhancleln kan j u naturligen enelast försvaras på ha f

vet, och man kan väl ej säga, att för att skydda 1,209 mil!. 

rubel det är för dyrbart med l 00 mil l. rubel (192 mil l. kr., 
till lwilket belopp sjöförsvarsdepartementets budget för när

varande uppgår), då vi därför erhålla både skydd för vår 
sjöhandel och direkt skydd för våra kuster. Emedan vi tills

vidare ägt en flotta, har penningmarknaden jämförelsevis lätt 
öppnats för oss, för tillfället är elen dock betydligt åtstrypt. 

emedan utlänningarna vänta för att se, hur det skall blifva 

med beslutet om återuppbyggandet af vår flotta. Om vi be
slötc oss för att flottan ej är nöclviinclig, utan skulle efter hand 

slopas, då skulle också all vidare kredit för oss helt och hål

let afklippas, ty hvem skulle väl våga låna pengar till ett 
land, som ej höll sig med ett godt försvar - det vore en 

allt för osäker kapitalplacering. 
För icke länge seelan ullalade tyska politici elen åsi kten,. 

alt ett land, som ej ägde en Halta, kunde endast komma att 

spela statistroller på v~irldscenen, och fastän Tyskland med 

mera rätt än vi kan kallas för en kontinentalmakt, så hafva 

tyskarue likväl blicken öppen för flottans världsbetyclelse, och 
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tysken hortom hafvcn i silt lands kolonier sänder villigt hem 
s in sly[ver för att bidraga till stärkandet al moderlandels 

flo tta under dess konkurrens med elen engelska Jloltan och 
dess byggnaclsprogram. Och detta sker midt inför våra ögon, 
utan att vi heröras däraf! 

Ja, hela Ryssland horde veta, att flottan ilr nödvändig 
för vårt fädernesland, då komme nog pengarnc af sig själfva, 

och den, som uppriktigt älskar sitt fädernesland, kan ej låta 
bli att vidgå, att vi Ycrkligen hehöha en flotta och en stark 

si\dan. ·Ty hela vår sjökrigshistoria bevisar endast sanninrren 
t> 

af Pe ter elen stores ord: 'Hva rjc härskare, som har en krigs-

här, har en hand, m en elen, som också har en flolla, har 
båda händer'. Och elen ryske h~irskaren bör ha båda hän

de rna, och endast då kan han nedslå alla sina Jlender, men 

om han endast hade en hand, d. v. s. en krigshär, då skulle 
snart det ryska väldet slörtas i fördäri\·et och upphöra att 
vara ti Il.)) 

Och författaren slutar sin bok, som helt säkert utgör elt 
vik tigt led i det pågående arbetet i Rysslancl för Holtans popu
larisering, med följande ord: 

))Och jag är öfvertygad om att dc ryska mil n, som wrk
Iigen hålla sitt fosterland kärt, om de också endast ha den 

ll ykligaste kännedom om den ryska sjökrigshislorien, skola 
siiga med mig : 

Ja, Hyssland behöfver olYifvelakligt en kraftig, oflensiv 
!lo lla, som kan under kommande tider försYara det dyraste 
vi iiga : Tron, Z aren och F~iderneslandet. 

Och till slut ännu ett sanningens ord af Peter den store, 
h\' ilket angående byggandel af krigsfartyg har sitt särskilda 
he rä LLigancle: 'Förlust at tid - är ovillkorlig död'». 

E. Biörklund. 

Sveriges skeppslista 1910, förd till den 1 j Ull i 191 o och 
ulgil\en af Kungl. Kommerskollegii fartygsregistreringsafdel
ning, har utkommit. 

Denna nya årgång ansluter sig, så till uppställning som 
innch~1 ll, i allt väsentligt till den närmast föregående skepps-
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listan. Listan innehåll er sålunda dels signalregister öfver sven
ska såYäl örlogs- som handelsfartyg, dels ock n ärmare detal
jerade uppgitter om den svenska handelsHotlans uti fartygs
reg istret införda fartyg, bland hvilka i allmänhet med tagils 
fartyg om minst 20 tons nettodräktighet samt dess utom ett 
mindre antal icke inregisterade fartyg. 

Fartygen äro uppdelade uti fyra särskilda grupper näm
ligen l) ångfartyg, 2) motorfartyg och segelfartyg med hjälp
m askin, 3) segelfartyg samt 4) s. k . pråmfartyg. 

Sammanställas de införda uppgifterna angående samt
liga handelsfartyg framgår det, att den svenska handelsflottan 
i si n h elhet upptager 2 \l84 fartyg med en sammanlagd brutto
dräktighet om l 0412il2 tons gentemot 3 035 fartyg om till
sammans l 039 697 tons i närmast föregående skepps! i sta. 

segelfartygen äro till antal fortfarande uti majorilet eller 
1 G5G seglare emot 1205 ångare, men de senares bruttoton
nage öfverstiger de förras m ed ej mindre än 590171 brutto

lons (resp . 803817 och 213646). 
Sveriges största handelsfartyg äro ångarne \' ollrath Tham 

om 5821 tons (rederi-aktieb. Lu leå-Ofoten), Hellenie om 
5 ~l95 tons ( rederi-akti eb. Transatlantic ), Kronprin s Gustaf om 
;)201 tons (rederi-akti eb. Nordstjärnan) samt Drottning Sophia 

om 5183 tons (rederi-aktieb. Nordstjernan). 

Vårt största segelfartyg är fyrmastade stålskeppet Suillziod 

om 2 096 tons (rederi-aklieb . Navigator). 

Hvad byggnadsorterna heträtTa äro alla ångare om mer 
än 3 000 tons m ed undanlag af svenska statens tågfärja Komzng 

Gnstaf" V om 3 OG2 lons, hvilken är byggd i Göteborg, byggda 
i utlandet, företrädesvis i England. 

Motorfartygen, af hvilka det största h ar en drbiktighet af 
318 Lons, äro med få undanlag byggda vid svenska varf och 

verks läder. 
De sjöfartsidkande s törre hamnstiidernas fartygstonnage 

(med öh·cr 10000 nellotons) äro enligt skeppslis lan följande: 
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Göteborg . . . .... .. m ed 302 fartyg om inalles l \J :J 0-!G nellotons, 
Slackholm .. .. .. )) il43 )) )) )) 140 438 )) 

Hels ingborg ... )) 111 )) )) )) 8627() )) 

i\Ja lmö ......... )) 32 )) )) )) 21877 )) 

Gäll e ···· ········ )) 28 )) )) )) l() 314 )) 

Oskarshamn . . . >> 4 7 >> » B 077 >> 

Enligt redareförteckninge11, i slutet af boken, finnas bland 
sa mtliga rederier 7 stycken, hvilka In-ar för s ig förfoga öfyer 
cn net todräktighet at öfver 10000 tons. 

Dessa äro: 
Ångf.-aktieb. Tirling, Göteborg, med 17 ång. om inalles 

:1-Hi7 1 nettotons; 
Rcderi-aktieb. Transallanlic, Göteborg, m ed 10 ång. om 

i n a lies 26 846 nettotons ; 
Rederi-aktieb. Svea, Stockholm, med 4-! ång. om inalles 

~3 -!-±3 nettotons; 
Reder i-aklieb. Nordstjärnan, Slockholm, med H ång. om 

in alles 21031 nettotons; 
H.ederi-aklieb. Luleå - Ofo len, Stockholm, m ed 7 ån g. 

om inalles 14008 nellotons ; 
Aktieb. SYenska Os t-asiatiska komp., Göteborg, med 4 

,mga re om inalles 12 04-G nellolons; 
Ångf.-aktieb. Thule, Göteborg, med 9 ång. om inalles 

l O :l J;) n ettotons. 
Priset på den Svenska S keppslistan 191 O, är 3 kronor. 
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Innehåll i åtskilliga maritima och krigsvetensKapliga 
tidskrifter år 1910. 

Artilleri och handvapen. 

Raising a 9,2-inch l'dark X gun out of th e 
sea at Trincomalie .... ......... .. .. .. .. .... .. .. . 

I-Iandgranater ... ... ... .. ...... ....................... . 
Teoretisk undersökning af gaffelbildning 

och gaffelkontroll vid nedslagseld med 
gröfre p j ä ser ........ 00 .. .. ...... 00 . . . .... ... .... . 

Skyteforsokene n1.ot ,, J ena» ............ ....... .. 
En Batteri-Hegnelineal ........ oo ................ . 

N og le Traok af de milita:n·e Spra-ngstoff e s 
Historie ... ..... ...... .... ........ ..... ............... . 

Atmospheric Hefraction . A neglected Fac
tor in Design of Automatic Sights, and 
Hang e Finelers ........ 0000 ...................... . 

Automaticity. The quality of being auto-
matic ............. .................. . ................. . 

R ifie sh o oting at sea .............. .... ...... .. 

strategi och taktik. 
The Strategical Situation in the N ort Sea 

and The Baltic .... .. .. .......................... . 
Kort murids af strategiens hovedtraok .... .. 
Verbandsgeschwindigkeit und fiott enkampf 
A Study of N a val Strategy .................... . 
A N e w Method for De terminin g the Final 

Diameter of a Ship .... .. ....................... . 
The necessity fo r Officers of all branches 

studying the problems involved in de-
fence of Coast Fortresses ................... .. 

Sjökrig·shistoria m. m. 

Historie offieielle de la guerre 111 ar i tim e 
russo-japon aise, publiee par l'Etat-l\'Iajor 
general de la marine japonaise (suite) .. . 

Les Grand Manomvres navales ................ . 

J . R A. , sid. 35. April. 
A. 'r., sid. 127. 

A. T., sid. 155. 
N . 'I'. f. S., sid. 175. 
N . T. f. S., sid. 187. 

D . 'r. f . S., sid . 261 o. 305. 

J. R A. , sid. 123. June. 

J . R A. , sid. 131. June. 
N. M., s id. 588. 

J. R A., sid. 21. April. 
N. T. f . S., sid. 166. 
l\L R., sid . 720. 
P. U. S. N. I. , sid . 391. 

P. U . S. N. I., sid. 501. 

J. R A., del 37, sid. 43. 

R l\1 ., del 185, sid. H, 351. 
M. d. l. F. N:r 23, sid. 3. 
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Memoire au Roi sur la reforme de la ma
rine par le vice-amiral comte d'Estain g ... 

Seretsdomme !644. Bidrag till Fiaadens 
Historie under Krigen 1643-45 .. .... .... .. 

Early Voyages of American Naval Vessels 
to the Orient ..................................... .. 

An Early >Globe-Circling» Cruise .......... .. 

Organisation och budget. 

Etat fi.'Lr Venvaltung der kaiserlieb deut
schen Marine auf das Rechnungsjahr 
19 10 ...... ........... ......... ................... ........ . 

Bericht der Budgetkommission i.i.b er den 
Voranschlag des französischen Marine-
nlinisterituns ... ........ . .................... ..... . 

Förslaget rörande underoffic ers befordran 
till offi cer ....... .. .. . .... .... . ............ .. .... .. ... . 

La flotte et la politique navale des Etats-
U nis ............ .. ..... ...... ....... ................. . 

Le budget naval anglais ........ .......... . . .... .. 
U . S Naval Training Service .............. . .. 
The Enlisted Personnel .. .. ...................... . 
'I'he D estroyer- Our Naval vVeakness .... .. 
'l'he U. S. Naval vVar College ................ . 

Fartygsbeskrifningar, skeppsbyggeri oclt 
t'artygsmaskiner. 

Das Schlachtschiffe der Zukunft .. ... .. . 
7owei, drei o der vi er Propeller? .......... .... .. .. 
Der Krieg- und Handelsschiffbau der W el t 

im J alHe 1909 .... .. .. . .................... .... .... .. 
15 Schiffe der »Braunschweig- »Klasse gegen 

8 ,satsuma» ................ .. ....................... . 
Le typ e ,Jean Barb .... ... ...................... .. .. 
'rhe Motor Drive ...... ...... .. ......... ........ .. 
'l'he Outler-Rammer Manufactoring Com-

pany's Differ ential System of Turret Trai-
ning Gear .. . ........ .... .. .... .. ... ...... .. .......... . 

.Jfethods of estimating .. . .......................... . 
Salvage pumps and their performances ..... . 

Navig·ation. 

Placlsbestemmelser i Sigte af Land .......... .. 

R. M., del 185, sid. 205. 

D . T . f. S., sid. 320. 

P. U. S. N. I., sid. 429. 
P. U. S. N. I ., sid. 481 . 

lVL G. S., sid. 629. 

M.. G. S., sia. 645 . 

I. M:., sid. 172. 

R. M., del 185, sid. 375. 
1 R. M., del, 185. sid. 402. 

P. U. S. N. r., sid. 343. 
P. U. S. N. I., sid. 375. 
P. U . S. N. I., sid. 469. 
P . U. S. N. r., sid. 55(J. 

M. G. s., sid. 609. 
M. G. s., sid. 619. 

l\1. G. s., sid. 679. 

M. G. S., sid. 684. 
M. d. l. F . N:r 23, sid. 3. 
P . U . S. N. I ., sid. 507. 

P. U. S. N. I ., sid. 543. 
N. M., sid . 576 . 
N. M., sid. 615. 

D. 'r. f. S., sid. 290. 
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Sur Ull probiEnne relatif a l'incluction mag

nctique et la compensation des compas 
Sm la sensibilite des compas. Rose Thomson 

a flotteur ............................................ . 
N o tes on the Solution of the Triangle of 

Position without TrigonometricaJ Com-

putation... .................. .. ....... . ............. . 
Ortsbestimmung im Polargebiete .............. . 
Astronomische Ortsbertimmung nach Hori-

. zontalwinkeln .. ............... . .................... . 

Astronom.ische Ortshestimmung bei unbe-

kannten Logge01·t ............................... .. 
Verhalten der Gronometer mit der Zeit in 

bezug au f Gitte; welchen Einflusz hat die 

Art der Kompensation auf die G(tte der 

Chronometer? ..................................... . 
Våra sjökort och chrmed förbundna arbe-

ten .................................................. .. 

~Ieteoro]ogi. 

Das Geze.itenphänomen im Hafen von Pola 

(Schluss) ........................ .. ... ..... ........ . 
\Vertere Untersuchungen i.'Lber die Ver-

dnnstung au f dem. :Jieere .................... . 

Uber die 'l'heorie der Entstehung der Ticlen 
in elliptischer Bah n ........................... .. 

i Jber die elementare Darstellung der fluter-

zeugenclen Kräfte ............................ .... . 

Undervattensbåtar, torpeder och minor. 
Submarine boats .......................... ... ........ .. 

Luftseg·Iing. 

N avigering i luftballon ...................... .. 

How Airschips are J_,ikely to affect vVaar 

Balloners og Luftski bes An vendels e i mi-

litaort 0jemecl og Forsvarsmicllerne imod 

clen1 ................................................... .. 

Unistsig·nalering och telefonering. 
Näherungsformeln fi.'t r Berechnung der Kon

stanten zweier induktiv gekoppelter Os-

zillationskreise ................................... . 

Uber Funkenpotentiale bei zwei hinterei
nander geschaltenen Funkenstrecken ...... 

Uber die Abh~lngigkeit der Permeabilität 

R. hl., del 185, si el. 

R. :M:, del 185, sid. 

P. u. s. N. I., sid. 
A. H., sid. 285 . 

A. H., sid . 288. 

A. H. , sid. 29±. 

A. H., sid. 297. 

N. 'l'., sid. 257. 

hl. G. S .. sid. 557. 

A. H ., sid. 267. 

A. H. , 274. 

A. I-I., sid. 281. 

N. :JI., sid. 57(i. 

N. T. f. S., sid. 162. 
J. R. S. I., s id. 555. 

D. T. f. S.,. sid. 20~J . 

J. d. T. '.r., sid . 329. 

306. 

337. 

52~f. 

J. el. T. T., sid. 334. 
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des Eisens von der Frequens bei Magne
tiserung dm·ch ungedämpfte Schwingungen 

'Cber die Rangung Hertzscher W ellen .... .. 

F unkentelegraphische Zeitsignale .......... .. 

Hanflelsflottan oc1I koloninlviisendet. 

La marine marchande a l 'etranger .......... 
Hvad ett rederi anser sig kunna fordra af 

en befälhafvare ................................. .. . 

Frånvarande s jömans rätt att deltaga i riks- . 

dagsmannaval ..................................... . 

Sam fär<lsel. 

Die grossen russischen und sibirischen Ka-
nalprojekte ........... . ............. ........ ....... .. 

E influsz des N "u en vVasserweges nach Rot-
terdam auf die Gezeitenlinie ................ .. 

Sjöolyckor. 

.\.ngpanneexplosionen på kanalångaren >>J o-
nas Ahlströmen ................................ . 

La Perte du »Pluviöse» .......................... . 

Le »Pluviöse» ........................... .. ............ . 

.\.ngpanneexplosionen å >J onas Alstl·ömer' 

Cyclops bärgning ................................... . 

Hälso- och sj ukvår!l. 

Ordnandet af svensk militärmedicinsk sta-

tistik ................................................. . 
.Johan \Vilhelm von Döbeln .................. .. 
l{ockstrok: J~idt om Pleje af syge og saa

recle Solclater i det 17. Aarhundrede ...... 
Explosionsgase und ihre vVirkung auf den 

:\I ensehen ..................... ... .................... . 

Rättsviisemle oclt författningar. 

Lov om sjemamd .................................. . 
Englands trnede Rettigheter paa Seen ..... . 

Rrltten att besiktiga gods till förtullning .. . 

niverse. 

I befordringsfrågan ................................ . 

J. el. T. '.r. , sid. 343. 
J. d. T. T., sid. 445. 
A. H., sid. 265. 

R. M. del 185, sid. 5. 

N. T., sid. 25!. 

N. T., sid. 256. 

M. R., sid. 73ti. 

A. H., sid. 271. 

T. M., sid. 221. 
1I. d. l. F. N:r 23, sid. 5. 
:NI. el. l. F. N:r 24 sid. ::l, 

N:r 25, sid. 4. 
T. ni., sid. 154 . 
N. T., sid. 260. 

T. H., sid. 113. 
T. H., sid. 158. 

T. H., sid. 162. 

hl. R ., sid 726. 

N. 'l'. f. S. , sid. J 37. 
D. T. f. S., sid. 234. 
N. T., sid. 246. 

I. M., sid. 163 och 209 . 



- 422- - 423 -

Argentinien und seine Stellung in der vVelt-
wirtschaft .. . ... ... .. . ... ... .. . . .. ... ... .. . . .. .. . .. . .. . :M R., sid. 705. 

Der wirtschaftliche und politische Stand 
Kanadas ............................................ . 

'The Creation of the J apanese National 
Spirit ............ ........................ ... ..... ..... . 

Electriciteten i sjöfartens tjänst ... .... ...... . 

:M. R., sid. 755. 

J. R. S. I ., sid. 687. 
N. T., sid. 236. 

Använda förkortningar : 

A. H. Annalen der Hydrographie und Maritimen :Meteorologie. 
A. T = Artilleri-Tidskrift. 
A. N. G. = Army and navy Gazette. 
D. T. f. S. = 'ridskrift for Sevresen, Dansk. 
E = Engineer. 
Eg. = Engineering. 
K. V. A. H. (T.) = K ungl. Krigsvetenskapsakademiens Handlingar (Tid

skrift). 
L . .l\I. F. 
I. M. 
J. d. T. T . 
.T. R. S. I. 
.T. R . A. 
1\L d. L F. 
'Il. R. 
'\L G. S. 
X. 

= .La Marine Franyaise. 
= Illustrerad Militärrevy. 
= J ahrbuch der drahtlosen Telegraphie und Telephonie. 
= J ournal of the Royal United Service Institution. 
= The Journal of the Royal Artilleri . 
= Moniteur de la Flotte. 
= Marine-Rundschau. 
= l\'i:itteilungen aus dem Gebiete des Seewesens. 
= Nauticus. 

1\". l\1. = The K a uticul :M:agazine. 
2\, T. = Kautisk Tidskrift. 
X. T. f. S. = Norsk Tidskrift for Sevresen. 
l'. U . S. N. I . = Proceedings of the United States Naval Institute. 
R. A. = Ren1e d'Artillerie. 
R M:. = R evue Maritime. 
fli. l\f. 
8. A. 

= R ivista Marittima. 
= Scientific American . 

.• -:.K. m. T.K. = Svenska Nationalföreningens mot Tuberkulos Kvartals
skrift. 

~.'l' . H. I. S. = Svensk Tidning för Handel, Industri och Sjöfart. 
<r. H. = Tidskrift i Militär hälsovår d. 
'l'. :M. 
''l'. T. 
l-. S. G. 
Y. 
Y. F. 

= Tidskrift för Maskinister. 
= Teknisk Tidskrift. 
= United Service Gazette. 
=Le Yacht. 
= Vår Flotta. 
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Rustade och till rustning anbefallda sjöstyrkor 
och fat·tyg m. m. 

I~arlsl..:rona b eväringsaf<lel:ning; 
från 27 juli till 17 september. 

Afdelningschef: Kommendörkaptenen Broman; flaggadjutant:· 
Löjtnanten Rosensvärd; stabsintendent: Marinintendenten Dahlgren. 

Pansarbåten Tapperheten. 
Fartygschef: Kommendörkaptenen Braman; sekond: Kaptenen 

Gisiko; officerare: Kaptenen Stackell, Löjtnanterna ::\IåhlEm och ·wallin, 
Underlöjtnanterna L'l.urell och Grefberg, Reservunderlöjtnanterna An
derberg och Anell; fartygsingenjör: Extra Mariningenjören Boltenstern;; 
fartygsintenclent: Marinintendenten Dahlgren samt fartygsläkare: ::\la
rinläkarestipendiaten vViclner. 

Pansarbåten Äran 
(endast till den 31 augusti.) 

:B~artygschef: Kommendörkaptenen Leubuscn; sekond: Kaptenen, 
von Syclow; officerare: Kaptenen J\Ialmgren, Löjtnanterna Braunerhielm 
och Olsson, Underlöjtnanterna Toren, J\falmqvist och Darin, Reserv 
underlöjtnanterna P. A. A. Hansson och Skölclebrand samt fartygsin 
genjör: Extra Mariningenjören Puke. 

Pansarbåten Wasa. 
Fartygsch ef: kommendörkaptenen Gyllenkrook; sekond: Kapte-

nen E. Hägg; officerare: Kaptenen Carlsson-Schenström, Löj tnantema 
Dehlgren och Frick, Underlöjtnanterna Ros, Christiernin och Alm
gren, Reservunderlöjtnanterna ilielin och Bang-l\Ielchior: fartygsingen
j ör: Extra ::\lariningenjören Löfven; fartygsintendent: Marinunderinten
denten Berg; fartygsläkare: ::\Iarinläkarestipendiaten Schröcll. 
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Stocl..:hol m s be v äringsaf<lelni:ng· 
från 27 juli till 17 september. 

Afdelningschef: Kom.mendörkaptenen J u el: flaggad j utan t: Löjt
nanten \Vester; stabsintendeut: Marinintendenten Carlsson. 

Pansarbåten Svea. 
Fartygschef: Kommendörkaptenen Juel; sekond: Kaptenen Odel

berg: officerare: Kaptenen Christers on, Löjtnanterna Fåhneus och Nu
m a. 1Jnderlöjtnanterna Enell, Ternberg och Beckman; fartygsingenjör: 
::\ la~·iningenjören Ståhlberger; far tygsintendent: Marinintendenten CarlE
:-; on : fartygsläkare: Marinläkarestipendiaten Cederberg. 

Pansarbåten Göta. 
:Fartygschef: Kommendörkaptenen Eneström; sekond: Kaptenen 

::\feister; officerare: Löjtnanterna :B'evrell, Vv. E. K. vV. Lilliehöök och 
Äberg, 1Jnclerlöjtnanterna \ Vallenberg, Lineler och \Vrede; Reserv nn
<lerlöjtnanterna Levander och H ellsten; fartygsingenjör: Mariningenjö
ren Kinnman; fartygsintendent: Marinunderintendenten Lander. 

Speciella skjutskoleesl;::adern 
från l septen'lb er till 31 oktober. 

Eskaderchef: Kommendören I~agercrantz: flaggadjutanter: Kapte
nen de Broen och Löjtnanten Bjurner: stabsingenjör: Mariningenjören 
Akermark; stabsintendent: Marinintendenten Pravitz. 

Pansarbåten Äran. 
Fartygschef: Kommendörkaptenen Leuhusen; sekond: Kaptenen 

Yon Sydo,1· ; officerare: K aptenen :Malmgren , Löjtnanterna_ Nerman och 
\'on Bahr, 1Jnclerlöjtnan terna 'l'oren, lVIalmqvist och Dann, R eservun
derlöjtnanterna P. A. A. Hansson och Skölclebrand; fartygsläkare: :Ma
rinläkarestip encliaten Heden lund. 

Pansarbåten Dristigheten. 
Fartygschef: Kommendörkaptene11 af Ugglas; sek~nd: ~{ap:e~len 

Lagercrantz ; officerare: L öjtnanterna Ornberg, von Arbm, l\ ahhtrom 
och l;nnerus, Underlöjtnanterna Calissendorffl) och Oclqvist'_): fa~·ty~s
. -.. "I · · ··· S l" " f ·t o .. ··r1tei1C'er1t· JIIIannunclermmgenJor: 11 armmgenJoren an'lze rus, at ~"'"! .L. • . 

1 
• 

00 tenelenten Hallelen samt fartygsläkare: MannläkarestJpemhaten BoJm". 

Pansarbåten Thule. 
Fartygschef: Komm.endörkaptenen Engström: sekond: Kapten~m 

Liljen crantz; officerare: Löjtnanterna Osterman, Palm, Stephenson-Mol-

1 ) Efter pitgående korpralskolas slut. 
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ler och Torelius, Underlöjtnanterna Neumiiller och Gr aaf: fartygsin
genjör: Extra l\Iariningenjören Grfmberg samt fartygsintendent: Marin
intendenten Lindqwister. 

Torpedkryssaren Clas Uggla. 

Fartygschef: Kaptenen Riben; officer: Unelerlöjtnanten }!:allström. 

Torpedkryssaren Jacob Bagge. 
Fartygschef: Kaptenen J_,eche; officer: Underlöjtnanten Lindgren . 

Kanonbåten Urd. 
Fartygschef: Kaptenen A. G. af Klercker; officerare: Underlöj t

nanterna l\fuhl och Strömbäck (målofficer). 

Torpedbåten Plejad. 
Fartygschef: Löjtnanten Aspenberg. 

Torpedbåten Orion. 
Fartygschef: Löjtnanten C. T. A. Cassel. 

Karlskrona rel .,;:ryt.afde l n i ng; 
från midten af november till slu tet af maj. 

Afdelningschef: Kommendören af Klint; flaggadjutant: K aptenen 
Gustafsson ; stabsingenjör: Mariningenjören Herlin; stabsintemlent: ~la
rinintendenten Bergelin. 

Pansarbåten Äran. 

Fartygschef: Kommendörkap tenen L euhusen; sekond: Kaptenen 
.t~..rneliu s; officerare: Löjtnanterna Örnberg och Nerman , u nderlöjtnan
ten Uggla; fartygsläkare: en marinläkare vid marinläkarekåren i flot
tans reserv. 

Pansarbåten Wasa. 

Fartygschef: Kommendörkapten en L. P. Hamilton ; sekon d: Kap
tenen Prytz; officerare: Löjtnanterna Flygar e och :i\iåhl6n , "Cnderlö:i t
nanten Öberg; fartygsingenjör: Mariningenjören Ståhlberger; fartygsin
tenclent: Marinunderintendenten Desthon. 

Pansarbåten Tapperheten. 

Fartygschef: Kommendörkaptenen Braman; sekond: Kaptenen 
]{raft; cfficerare: Löjtnanten \Vachtmeister, U nelerlöjtnanterna Ros och 
och Cali ssenclorff; fartygsingenjör: Mariningenj ör en Zetterström; far
tygsintenclent: 1Iarinunclerintenclenten Gynther. 

Pansarbåten Thule . 

Ji·artygschef: kommendörkapten en Akerhielm; sekond: K ap tenen 
J_,iJjen crantz; officerare: Löjtnanten Osterman och Stephenson-Möller, 
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Limlerlöjtnanten Hallström; fartygsingenjör: E x tra . ~IariningenjöreJt 

Gri'm berg; fartygsinten elen t : Marinunderintendenten Land er. 

Pansarkryssaren Fylgia. 
(::\Iiclten af februari till slutet af april. ) 

Fartygschef: Kaptenen Grafström; officerare : Löjtnanterna Zan
cler, Snnclblacl och ·Wahlström; fartygsingenj ör: Mariningenjören Schoer · 
ner; fartygsintendent: Marinintendenten E . B. E . Thörn; fartygsläkare: 
}larinläkarestipencliaten J ohan~ s on. 

Pansarbåten Dristigheten. 
(~Iidten af februari till slutet af april.) 

J<'artygschef: Kapten en Lybeck; officerare: Löjtnanterna :Mörner , 
K. G. Rudberg och Gnnerns ; f artygsi ntenclent: ::\I arinunderintendenten 
Rh eborg. 

Logementsfartyget Stockholm. 
Fartygschef: Kaptenen Posse; officerare: Löjtnanterna Åberg och 

C+rönberg , Unelerlöjtnanterna Ulff, Lindström, Spens och Skarin; far
i.yg~ intenclent: l\i arinnnclerintendenten Larsson; Fartygsläkare: Marin
l iikarest ipencliaten Olsson. 

Stoc l.,;:h o lnl s rekry tafde lnin.g 
från midten af novemb er till slutet af maj. 

Afdelningschef- Kommendörkaptenen Ulff; flaggadjntant: Löjt
ntmten Å.kerhielm; s tabsingenjör: Mariningenjören Kinnman; stabs
intendent: Marinintendenten Dahlgren. 

Pansarbåten Göta. 
Fartygschef: Kommendörkaptenen Ulff; sek ond: Kapten.:n G. de 

13run· officerare: Löjtnanterna F evrell och L indqvist, Underlo]tnanten 
Od q; ist; Fartygsintenclent: }1arinintenclenten Dahlgren; fartygsläkare: 
J\ I arinläkaren Asplund. 

Pansarbåten Svea. 
Partygschef: Komm emlörkapten en Ankarcrona; sekond: ~~aptenen 

Starck: officerare: L öjtnanterna Wester och Numa, Underlo]tnanten 
Enel l; fartygsingenjör: .\Iariningcnjören Samzelius; fartygsin tenden t: 
litarinunderintendenten Collberg. 

Logementsfartyget Freja. 
Fartygschef: Kaptenen vVahlberg; officerare: Löj~nanterna ,J olm

::~on och Frick; Underlöj tnanterna Gran;,h·öm och Afzelms. 
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Speciella signalskolan. 
Instruktionsbefäl: Löjtnanterna vVibom, N orlander, J'lllörner, l\'L E . 

Giron, Kroksteclt och Svenonius, från och med elen 5 sept. samt extra 
l\iariningenj ören Halldin. 

Karlskrona torpedberedskap. 
Instruktionsbefäl: Löjtnanterna G. D. IV. Lilliehöök, Lindberg, 

von Krusenstierna och Knafve samt Underlöjtnanten Flory. 

Stockholms torpedberedsli:ap. 
Instruktionsbefäl: Löjtnanterna vVijkmark, IC G. Rudberg och 

Sund blad. 




