
1912.
75:e årgången.

Häfte N:r 5
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Berättelse 
(>fver Kungl. Örlogsmannasällskapets verksam

het under det förflutna arbetsåret. 

S~illskapel har varit samladl till 8 ordinarie sammanträ

d ell , hvarvid nfgifvits 5 årsberättelser, nämligen: 

i »Minväsendc, Elektroteknik och Spräng~imnen >> af leda

moten Elmquist; 

i >> Sjölnigskonst och Sjökrigshistoria >> af ledamoten. \V . 

II a milton; 
i :> Navigation och Sjöfarl >> af ledamoten Leche; 

i >> Heglemente och Förvaltning samt I-Hilso- och Sjukvårcl» 

ar ledamoten Lindberg ; 

i »Skeppsbyggeri och Maskinviisendc >> nf ledamolen Falk

man. 
Sällskapels uneler det närmast föregående arbetsåret an

tagna förslag till ändring af vissa paragrafer uti dess sladgnr 

ha r den 24 november 1911 vunnit nådig fastställelse. 

Led a mot en N orden felt har bes lrid t reda k Lör.sbefa Ilningen 

fö r Sällskapels tidskrift , hvilken utgifvits efter samma plan 

~ om under föregående år. 

Tre täflingsskrifter haha till S~illskapet inliimnats, näm

ligen: 
>> En stud i e öfver automobiltorpedens framclrifning >> n f 

civilingenjören, fil. kandidaten Gunnar Linclmark, belönad med 

Siillskapets medalj i silfver; 

>> Några lankar rörande utbildningen af svenska flottans 

\ ignalmalroser», me~l valspråket »Flottan iir Sveriges första 

Tidskrift i Sjöväsendet. :28 
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försntrslinje >> , h vilken hiflingsskrifl, ehuru Sällskapet icke 
gillar en del däri gjorda uttalanden, dock erhållit Sällskapets 
hedrande omnämnande på grund af däri förekommande nya 
uppslag ; 

>> I hvilken utsträckn ing kan och bör landstormen använ, 
das vid kustförsvaret >> , hviH<en tiifl ingsskrift dock icke föran
ledde till någon Sällskapels ålgiircl. 

Till Sällskapets bibliotek h afva följande gåfvor öfver
Eimnats: 

Kungl. Kommerskollegium. Sveriges Skeppslista 1911. 
SLackholm 1911. 

Hedin, Suen . Ett varningsord. Stockholm 1912. 
Hildebrcmdsson, H . H. Vi:iderlekslärans ståndpunkt under 

forntiden och medeltiden. Uppsala 1912. Gåfva af författaren . 
förf allaren. 

Boustedt, B. I ., Kriget i Tyskland 1809. Slackholm 1912 .. 
A1erblom, F. Bulletin Mensuel de l'Observatoire Mete-

orologique dc l'Universite d'Upsala . Vol. XLIII. Upsala 
1911- 12. 

Lybeck, Ollo . Vårt sjöförsvar. Föredrag i Göteborg den 
7 mars 1912. Göteborg 1912. Gåfva af författaren. 

H ergeselT, H . Beobach L ungen in der Frei en Almasphere 
.Tahrgang 1910. S trassburg 1912. 

Generalstaben och Chefen för FJollans öfningar till sjöss. 
Berättelse öfver Armens och Flottans gemensamma skjutöf
ningar i Stockholms skärgård i juli 1911. Stockholm 1912. 

Meddelanden från Generalstaben. S tockholm 1912 . 
Civilingenjör. I PansarbåLsfrågan. Slackholm 1912. 
Holmgren, Björn. Några ord i PansarbåLsfrågan. Karls-

krona 1912 . Gåfva af författaren. 
Bförkquist, M. I Försvarsfrågan. Tal vid Försvarsmötet 

i Göteborg den 19 februari 1912. Stockholm 1912. 
Grenander, Suen. Uber das Erscheinen der Secbrise an 

der Schwedischen Ostkiisten. Uppsala 1912. 
Kungl. Sjökarteverkel. Hegister öfver Sjökort och Seg

lingsbeskrifningar. Stockholm 1912. 
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Inom Si:illsliapcl hafva följ ande förändringar ägt rum: 
Med döden afgått : 
Hedersledamot ... . .. . .... ... .. ...... ". . . . . . . . l 
Arbetande ledamöter 4 

Summa 5 

Tillkommit: 

Hedersledamöterna: 

Medlemmarne i Svenska Pansarbå tföreningens Styrelse: 
Justitierådet A. G. S. Borgström, 
f. d. Professorn, fil. cl:r J. G. B ich erl , 
Förutvarande statsrådet, häradshöfclingen, d :r O. Berger , 
Civilingenjören A. D. Bergman, 
Bankiren C. E. Cervin, 
Vice häradshöfdingen K. G. Herlilz , 
Häradshöfdingen, jur. doktor G. l'libbing, 
Direktören C. A. M. Virgin samt 
Ordföranden för Svenska PansarbåLföreningens fullm~ik-

tige, f. d. riksmarskalken , friherre F. Yon Essen och 
Hektor Manfred Björkqvist. 
Arbe tande ledamöterna: 
Kaptenen vid flottan K. vVesler, 

Cl. Lindström, 
I3. F: son Holmgren, 

Marindirektören C. E. Hichson, 
Kaptenen vid Kustartilleriet K. Z. Hönblom, 
Marinintendenten S. F. Lagerholm, 
Kommendörkaptenen H. A. M. Eneström, 
Kaptenen Yid flottan G. Unger , 

Kustartilleriet, frih. F . E. von Ottcr, 
Marinintendenten N. M. Hyden, 
Marinläkaren J. Lagerholm samt 
Kaptenen vid flottan J . Grafström. 
Korresponderande ledamoten, svensl;:e: 
Majoren vid Fortifikationen A. G. Norindcr. 
Korresponderande ledamoten , utländske: 
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Kommendören 1 danska fi o LLans rese rY , dir ek Lören för 
Skibbyggning och Maskinvresen vid Ötlogsvarfvet i Köpen
hamn J ean A. Tuxen . 

För n ~inarande utgöres Sällskapet af: 
Försie h edersleclamöler .. .. ....... . ...... ... . 
Heclersleclamöter, svenske . . . ... ....... . ..... . 

utliinclsl-> e .. ..... . ... . . . . . . . 
Arbelancle ledam öter . . . . .... . ..... .. . .. . .. . . 
Korresponderand e ledamöt er , svensk e 

11tl~ind sk e 

40 
2 

75 
17 

5 

Summa 142 

o 

Aminnelsetal 
(Upplästa Yid firandet af Kungl. örlogsmannasällskapE'ts högtidsdag 

den 15 nOYE'mber 1911 af s0kreteraren ledamoten 
f r iherre L. ,!lre1·hiel111.) 

Herr ordförande! 
J'viin e H errar ! 
Und er del sisiförflutna arbetsåret hal\·a fem Kungl. Örlogs

mannasäl lskape ls ledamöter för alllid Jämnat dess kre ts n~im-
1 igen h edersledamoten f. d. marinöfverclirek Lören Hjalmar 
Hu go Lilli ehöök saml arbe tande ledamöterna f. d . kommen
diirJ,aptenen Frans August Fachs, f. d. komm endörkaptenen 
O lt o Heinhold Nord enskj ölcl , k ommendörkaptenen i flo ttans 
reserv Ca rl Gustaf Augllst Victor Flach samt kommendör
kaptenen, friherre Gös ta Oscar Magnus af Ugglas, hvarjämle 
Yi här i a fton hafva all minna om hrllksägare Christian Luncle
hergs lifsgärning, hvilk en Sällskapels hedersledamot gick ur 
liden så korl före senas te högtidsdag, a lt hans minnesruna ej 
hunn i t Lill elensamma u tarhe las. 
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t 
Christian Lundeber~. '·:·) 

Den' 10 november Hill afled Första kammarens talman , 
l'i irul va ra n de stalsminis tern., bru ks~igaren Ch ri s lian L uncleberg 
ct'le r en någ ra dagar förul undergå ngen operation å Sofiahe m 
me t i Stockholm. 

Med honom gick en af del svenska slalslifvels mest bc
miirkla och dugand e personligheter uneler de senaste dece n
nie rna och en. varm fosl erlandsYän ur tiden. Bans klara för
s ta nd , han s s tora arbetsförmåga och hans starka Yiljekrart 
fra mträdde tidigt i det poliiiska lifve t och r edan Yid unga ~'tr 
,l od han i sin hembygel som ledare för en s tor bruks,·erksam 
he l. Hans krafler'logos em ellertid snarl i anspråk för offent 
liga förtroend euppdrag och a lltm era maklpaliggancl c Yiirf, till 
(' Il början i kommunen s och seelan iih·e n i s tatens tjän s t ; och 
fra n del genombrott för SYensk politik ,SOill pa s in lid be
nii mndes det nya sys teme t, bld han en ar SYeriges ledande 
mil n. Han hade såso m sådan el en b ely cl elsc fulla förul siitlnin 
!.!'en., a tt han Yiss le lwad han ,·ille, all han Yar en oriidd och 
ha nclfasl man och därtill en ,·iinfast oc h iilsk,·iinl man . 

Christian Lundebergs hda Higgning ~111Yisade honom <ill 
i del politiska lihel sliilln sig på el en konsenaliYa sidan. ~Ten 
ha ns konserva l ism Ya r af de l ga mma.lcln gs slag, som a n såg a Il 
de l i Yiirld en hiir finn as n~1got som h eter principer. Diirfö r 
ii r clct ingen hemligh e t, all den >> moderata konjukturpolitik en » 
icke i honom hade någon b eundrare. Icke minsl trädd e delta 
: dagen vid riisträllsfrågans lösning. 

Från och m ed rik sela gen 1886 till s ill fr:lnl'iille reprcsen
lcrade Chris ti an L undebe rg G~ifleborgs 1iin i Fiirsla kammaren. 
Badc inom del proleklionislisk-konserYaliva partiet , till hYilkcL 
han genast anslöt sig, och i riksdagen i öfrigt intog hnn in om 
kort en mycke t framskjulen sltil lning; redan 1888 blcf han 

- --
''' ) Skrifvet af ledamoten kommendörkapten H. Ericson. 



- 424 -

ledamot af sitt partis förtroenderåd. Snart ansedd som den 

synlige partichefen P. Reutersvärds högra hand, blef han se

nare partiels verklige ledare och var såsom sådan och gen 0111 

sin kraftiga, målmedvetna vilja och stora myndighet en Lid 

borlåt alt anse såsom rikselagens mäktigaste man. Han blef 

1887 ledamot af lagulskoltel och Yar 1888- 1889, 1892- 1904 

(då han afgick i följd nf sjukdom) ledamot af statsutskottet 

samt däruneler 1896--1900 och 1902- 1904 dess ordförande. 

Som elt yttre tecken p å sin framskjutna ställning mollog han 

1899- 1908 (med undanlag af andra mlima rikselagen 1905) 

vice talmanskapet och riksdagarna 1909-1911 ledde han som 

talman Första kammarens förhandlingar, 

Bland dc större politiska fr ågor, vid hvilkas behandling 

han genom sitt alltid vägande ord, sin stridbarhel och stora 

en ergi allLid spelade en viktig roll, voro unionsfrågan och för

svarsfrågan de miirkligasle. I unionsfrågan tillhörde han den 

Alinska riktningen och yttrucle sig 1895 i öfverensstämmelse 

med Reutersvärds uttaluncle i anledning af stortingels beslut 

rörande elen diplomatiska budgeten; samma år var han med

lem af hemliga utskottet. .\r 1900 uppträdde han å sitt partis 

Yägnar demonstrali,·L i flaggfrågan och riktade åren 1903 och 

1904 skarpa angrepp särskild t mot då varand e ut rikes m i n is tern 

Lagerheim i anledning af elen s. k. kommuniken och öfriga 

m1derhancllingar i konsulatfrågan. 1905 var Christian Lunde

berg leclumot i hemliga utskottet vid Iaglima rikselagen och var 

Yid första urtiman ordförande i särskilda utskotte t sumt inlade 

i denna egenskap stor förtjänst om kamrarnus enunde i fråga 

om elt svenskt program för en uppgörelse med Norge. När han 

seelan 11ncler del svåra afvecldingsskedet saltes i spelsen för 

landets regering och i denna egenskap ledde Karlstadsförhund

lingurna, visude hun sig också vara en man, som icke ryggade 

tillbaka för svårigheterna, u l u n som lugnt och bestämd t satte 

in sin kruft för ult vinna det mål, som luäfdes för upprätthål

landet uf Sveriges anseende och lifsintresscn. P å krafvet på 

den uf s,·erigc äskade uppriiltelscn ville hun icke göra n ågon 

afprutning. ?vfcn sam tidigt ville han icke kriget, ulan slräf,·acle 
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d ter all få fram en lösning, som tillvaralog vår ii.ra på samma 

gang elen innebar en fredlig uppgörelse. 

Huru lifligt minnas icke vi sjömiin septemberdagurna från 

arc l 1905. En svensk sjöstyrka s törre iin som någonsin förut 

varit sammandragen efter vår flottas nydaning, var förlagd i 

1\:aJfsuncl ula n för Göteborg för al L Y ii ma om viistkus ten och 

heredel till ögonblickligt uppbrott. Under det svenske m iin 

under Christian Lundcbergs fasta ledning lade råd i el en värm

liinclska höfdingesladen , brann den sjöstyrka af begär att få 

;.;a nord vart ö f v er. Så kom då ändlligcn en eftenniddug i sep

lember det efterlängtade budskapet; flottun bröt skynelsamt 

upp och redan följande morgon b efann den sig {t Sirielsfjorden 

några mil söder om Strömstad. Förhandlingarna i Karlslad 

ha de hlifvit alltmera kritiska och den svenske man, som ledde 

dem, J;:iincle och visste, att Sverige i sin örlogsflotlu ägde medel 

:11 L fram tvinga respek L för dess vilja. Han insåg, all flo l ta n 

rcclun genom sin tillvaro tätt inpå Norges kust sl;:ulle underlätta 

{'rnåendet af de m eclgifvamlen, som oundgängligen kriifcles för 

upprätthållandet af Sveriges heder. 

Utgången af förhandlingarna i Karlslad visade, alt Chri

;., lian Lundeberg molsnuacle sin konungs, rikselagens och fol

kels förtroende. Med stöd uf den svenska krigsmakten, men 

u lun all ett si;:arpl skolt behöft lossas, hade hans fasta beslut

samhel häfdat den riillsliga ordningen de forna broderlanden 

emellan. Hans insats uneler dessu skiåelsedigra dagar skall 

lända honom till evärderlig berömmelse. 

Den Lundebergska ministärens liberala medlemmar hade 

emellertid förbehållit sig rätt att efter unionsfrågans afgörancle 

a fgå; men då ministären på grund h~iraf den 28 oktober 1905 

ingaf sin afskedsansökun, mollog den af konung Oscar upp

maning att kvarstå. Försöken att rekonslrurera ministären 

s trandade dock och elen 7 november samma år afgick Luncle

l>cra som stalsminisler och eftertriidd es af Karl Staff. En ståt-
b 

lig hyllning från Gäfleborgs län egnad es honom , då med an-

ledning uf hans arbete som stutsminister till honom n yårsafto

ne n 1905 öfverlämnades en tacksnmhelsaclrcss , undertecknucl af 

rcprescnlanlcr för Jiincls alla komm11ncr. 
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Omsorgen om Sveriges förmaga att viirna sin själfsländig

h e t var nog den s ta rkaste driffj ä dern för Christian Lnndebergs 

:-.åv~i l unions- som rösträttspolitik. Unionsfrågan skulle lösas 

på e ll för Sveriges framtid betryggande siill, röslrbitlsfrågan 

sku1Je afföras från dagordningen för alt öka d värnkraft utå l 

skull e motsvaras af inre styrka, det var utan tvlfye] hans tan ke

gång. Denna syn på tingen k om honom ii f ven n t t i försvars

fr{tgan drifva en m ycket a kli v politik . Så lunda arbetade h an 

1897- 98 en ergisk t för en fästning Yid Boden som e tt oef ter 

gifl igl vi llkor för jårmägarna Boden-Ytter Morjän· och Gälli 

Yare-H. iksgränscn . T den stora befästnings kommitten 1897- 98 

nedlade han ett lräge t arbe te och 1899 Ya r han m ed om de 

Almströmska motion erna om v~ise ntlig iikning a f de af rege

ringen begärda anslagen till nya krigsfa rt yg, gevii r m . m . T 

1901 å rs särsk ild a försvarsutskott var han ordröra nde och med

verkade såsom såda n kraftigt till den kompromiss, som gaf 

lande t dess nuvarande härordning. År 1907 m ottog Ch r istian 

Lundeberg ef ter m yck en L\·ek a n Hppclragct all Yara ordföra nde 

i elen då sammankallade s tora försvarskommitten . Hans hä lsa 

had e de närmaste å ren dessförinnan va rit vacklande och det 

sakn ades på denna grund icke a frådan cl e röster. Men Christ ian 

L und eberg had e icke för sed at t s~itta det personliga före det 

han ansåg nua sin plikt. Arbe tet blef möclosm~1t och lönen 

ri nga. Djupt bedröfvade det honom att finna, alt fraga n om 

l:mdets försva r - medlet för upprätthållandel af s \'er ig·es ned

ii r fel a fri he t och sj ä l f s liincl ighe t - s~i n k t sig till en pari i fr åga. 

Den n ega tions- och uppskofspolilik , som fr å n vissa med lemmar 

· inom kommitten bedrcfs, ans{tg h an innebära elen s lö rs ta fara 

för lande l och fö rs t sedan dessa m edlemmar sommaren 1910 

liimnat kommil ten, h le f del för honom m öjligt föra a rbetet 

till e tl slut ; lack ntrc elen en ergiska ordförand en kund e hetiin

kand e l a flämna s till h. ung l. Maj :l före 1910 års utgå ng. För 

Yisso e rfor Christian Lund ebcrg uppriklig glilclj e öfYer den för

slaelsc af sjiiYap ncls betydelse fi)r vårt n a tionella förwa r , som 

Hl11 ars riksdag ga f ett ullryck ä t genom sill m ed s tor majo

rile t be\ iljade a nslag till hyggand e af en pansarbåt såsom bör-
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jan till en ersä ltning för den föråldrade materi elen. Kort fiir c 

~i n bor tgång talade han dock med s tort b ekymm er om den 

slnra fara för vårt sjöförsvars b es l:'\nd, som ett upprifnmdc nf 

detta Hiksdagens b eslut s kull e m cdförn. 

Li kso m så m ånga andra Uink nndc höge rm iin hade Chri 

'tian Lundeberg efter 1901 få tt klar t för sig all dc bördor, som 

sY enska folket i vi:irnpliktsh iinsee nd e genom el en ny a h ä ro rd 

ningen å tagit sig, m åste följ as af ulstrii.ckta m edborgerli ga r iil 

ligheler. E n till bredare sam h ii ll s lager 11Lvidgad politisk riisl

riilt fra m stod för h ono m som en nöd,·iincligh el. De far or , h an 

liinkle s ig förknippade med den allmii.nna riislriitten, Yil lc h a n 

riirebygga medels garan li er , sådan a so m dc hckanta Lundc

bergsk a v illkoren , om lwilka han ,·id 190-! ars rik sdag viickiL' 

fi irslag. Dessa afsågo all unelandraga fr ågor om progressiY 

inkom stskatt de gemensamma YOteringarnas Om rude för all 

diir igenom bereda trygghet mot , att en radikali se rad andra 

ka m marmajoritet skulle .kunna i delta afseend e fiirf~tra alllfiir 

hii nsynslös t. J full öherenss liimm else m ed denna si n uppfatl 

ning om garantierna s liimpliga a rt hiill han p:\ , al l Förs ta k am 

maren borde bevaras om möjligt oföriindracl fiir a tt kunn :1 

l" ungera som en verklig broms i samh ~illsmaskin er i e t. Thrfiir 

lago hans sy mpat ier snaras t för e n lösning af ri.islriitlsl"r~tgan 

p a major il e tsvalens gr u n d och han va r ingalunda obeniigc n a Il 

u nderstödja del S ta a ffska förslage t, som läm nade F örs ta kam 

maren orörd, om han tillika fall s ill kral" på ga ranti er Lillgocl o

sL'd l. I de l kritiska ögo nblick 1907 , da Förs ta kammaren al' 

c·xcellensen L indmans s tarka h and [\·angs all rös ta emot 1\.ung\. 

\ la j: ts ege t fö rslag, talades del iippe l om a lt Christia n L un rlL'

Ill' rg skull e sätta sig i spelsen rör fr on den . \'are hiirmecl hur 

\tlm h els t, sa skedde ej , ehmu han nog i sjiil och hjii.rla in 

~liimdc i landshöfcl in g Lngerhrings o rd i el en hisloriska dc

hal teln: »al lt flyter , u tom Fiirs la kammaren , som befinner s ig 

i sjunkand e». 
Christian Luncleberg född es pa Forsbacka br uk i. Giifle

horgs län den U juli 18-!2 . Han lillhiird e en frän Tiotkyrb 

i S tockholms hin härstammand e sliikl och var son lill lwuk s-
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ågaren August L undeberg och hans maka, född Eckman. 
Hans ungdomshåg låg åt sjömansyrket, men närsynthet hind
rade honom alt följa denna sin böjelse. Han ägnade sig emel
lertid först åt elen miliUira banan och blef underlöjtnant vid 
Dalregementet 1861 samt löjtnant 1865, men tog afsked 1874. 
Uneler ären 1865- 72 var han förvaltare å det fadern tillhöriga 
Oshillfors bruk och blef sedan verkställande direktör i släkt
egendomen Forsbacka jänwerksaktiebolag 1885-1907. Bland 
manga förlroencleuppclrag , som lämnades den skicklige och 
arbetsamme mannen, må hiir nämnas alt han 1869- 1910 till
hörde GiHleborgs Jiins hushållningssällskap, att han åren 1881-
1909 Yar ledamol af länels landsling och åren 1893- 1909 dess 
ordförande samt han 1900- 1904 v:u e. o. fullmä ktig i Järn
kontoret. 

Dc senaste {n·en af sitt 1if fungerade Christian Lundeberg 
som preses i Landtbruksakademien (sedan 1909) samt såsom 
ordförande i styrelserna för Konungariket Sveriges hypoteks
kassa (sedan l 909 ) och i försäkringsbolagel Skandia (sedan 
l 910). Han Y ar jänwäl ledamot af Land lbruksakadem ien och 
sasom en erkiinsla för nitiskt arbete för vårt sjöförsvar kalla
des Ch rislian Lundeberg ~'lr l 910 till hedersledamot af Kungl. 
Ö rlogsmannasii Il s kapet. 

De yttre utmärkelser, som här i landel kunna lämnas åt 
en framslående personl igh et, hade alla konunit honom ti ll del. 
Han Yar kommendör med slora korset af Wasnorelen och ut
nämndes, då han afgick från exccllensvärdigheten, till Serafi
m crri del are. 

Till sitt Yäsen Yar elen bortgångne särdeles fin och älsl;:
'itrd. Det praktiska, klara förstånd , som utgjorde det mest 
framlriiclancle draget hos honom i hans offentliga uppträdande, 
\at" förenadl med en karaklärens soliditet och en sinnets 
nobl ess, som gjorde honom till en utomordentligt vinnande 
personligheL 

Ingen har någonsin förutsalt annat iin alt Christi an Lunde
berg i all sin pol i liska gärning leddes af varm fosterlanclskärle l;: 
och r edbart uppsåt. Därför Yar han alllid högt aktad inom 
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alla liiger, därför kunna också hans molståndare i dc politiska 
~ l ri derna göra full honnör för hans minne, nu sedan vapnet 
fall it ur hans hand. 

Till denna korla minnesteckning må hiir fogas elt ulln
Iande af biskop Billing och presidenlen frih. L. Åkerhiclm. 
l\\ilka håcla i del politiska lifvct slåll Christian Luncleberg niira. 

,, .:\.fven detl>l, siiga de, '' som endasl på afstånd såg Christian 
Lundeberg eller blott kom med honom i mera tillfällig b erö
ring undgick icl;:e inlryckel af all ha' framför sig en person-' 
Jinhet full af manliahcl och Juafl. Som en Idar karakliir 

b ' '-' 

Ilar han framståtl både i sitt enskilda Jif och vid offentliga 
. Yiirf. - Den kraft, han inlade i sill upplriidanclc , man skulle 
, viil kunna siiga den myndighet , m ed hvilken han unders tun
' dom i frågor, som l å go honom va rm t om hjiirlat, gjorde sin 
· n1C11in o- aä lJande kunde noa hos en eller annan, som ej liirl . b b ' v 

närmare känna honom, väcl;:a den föreställningen, att hans 
kynne icke var frill från en viss h å rdhet. Men de, som lwm
mo i nitnnare beröring med honom , och som han upptog i 
kre tsen af sina förtroliga Yiinncr , hade rika lillfiillen att er
fara, hum varmhjiirlacl, för att icke siiga ömhjärtad han var . 
-- Hvad han kände fö r dem, Hit han komma Lill synes fram
för alll i s in brcfväxling, där han tyekles gifva sig mera hell 
och fritt , än vid den personliga samvaron. - E n trofast och 
varm Yiin var han , som hjärtligt deltog i sina Yänners både 

>. glädje och so rg. - Allra innerligas! visade sig hans vänskap , 
niir smiir lsnmma erfa renheter lad e sig tyngande på hans viin 
ners hjärtan. 

,, För alla är del. kiindl, alt Christ ian Lundeberg i clel offen t
liga Iifvet under en. lång följd af ~1r varil en af land ets mest 
he tydande män. - Låter man lank en stanna vid hans poli
lisl:a. bana, kan man ej annal iin med tacksamt erkännande 
se tillbaka på, huru han· redan frun sin riksdagsverksamhels 
he"Ynnclse och intill dennas afslulande öfval stort inflytande t>. 
pa r ik sdagsarbetels resultater. - Del dröjde ej länge, innan 
han hlef ledamot af s lalsutsl;.ollcl, för att slnlligen bli dellas 
ord förande. Och under större delen af sin verksamh et cliir 
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"nll' han h ell visst en af utskottels allra mest inflytelserika leda

>> möter. - Så naturligtvis i all synnerhet under s in ordförande. 

,, tid , ly han ledde då icke blott förhandlingarna formell så

>> som ordförande, utan insatte hela sin kraft för att dirige ra 

»besluten i den riktning, som han ansåg lända till fäclernes

»>ande ts bästa. - Dörvid kunde del nog hända, all en och 

>> annan lyclde, att han. något hårdhändt begagnade ordförande

" klubban, om än alla erkände den obestriclli cra sk ick li<>l1e t t> t"l , 

»med hvilken den l'ördes. - Tidigt insatte Första kammaren s 

»prolektionistparti Lundeberg såsom ledamol i sill förtroende . 

' råd, och han blef snarl uneler Patrik Reutersv~i rds presidium 

»dennes u~irmasle man och mest förtrogne. Unde r Reuter

x sv~irds senare riksdagsår, då åldern började alt malla dennes 

»kral'l er, ansågs Luncleberg vara icke bloll Reutersvärels l'riimste 

>> råd g i f vare och generals tabschef, u ta n också partiels egen tlige 

»ledare, en uppgift, hvilken sj~ilffall et blef hans ocksn till 

>' namnet, när Reutersvärd h ell drog sig tillbaka. 

»Skulle man söka att med ett enda ord karakliirisera 

>> Lundebergs offentl iga verksamhet, torde icke något mera 

>> lr~iffande ord kunna väljas iin: »foslerliindsk »; svenskt nä

H ingslif och Sveriges försvar - del ,·a r hvad han framför 

' all L ville v ä rna om. - För nu! n~irin gsli f s u L veck l i ng , för

" st~irka nclel' af landels försvar arbetade och bimpade han kon

>> sckvenl och målmedvetet. D~irför ,·ar han uneler Lull strider

"nas dagar den öfverlygade protektionisten, därför drog han 

"sig aldrig 11nclan, då man af honom hegärde något arbe te, 

'' som syftade till förb~illrand e l af landets försvar. - Under 

-- hans senaste lefnadsår koncentrerades hans politiska intresse 

>> kring försvarsfrågan, och omsl~indighcter na medförde, all det 

»hlcf framför allt sjöförsvaret , som uneler denna tid ga[ fiirg

»al lians slriifvandcn likasom :H hans farhagor, och so m 

>> sp~inde hans krafter l'ör all medverka till, hvad han i det 

>> afsecndet ans~tg ounclgiingligl och för landel möjl igt. 

>> Dc rtes las blickar stanna hell visst , n ~i r del giiller Lunde

>· bergs politiska gärning, vid hans verksamhet 1905 och i all 

:· synnerhet vid , ll\'acl han da ulriilladc sasom statsminister. 
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, lia n cf lerslriifvade icke värfvet, all i en sa allvarlig tid bli 

, kon m1gens främste rådgifvare, men när pliklen all påtaga 

,sig den Lunga och ansvarsfulla uppgiften låg klar, drog han sig 

, he ller icke unelan. H vad han ,·id underhandlingarna i Karl-

stad såsom Sveriges främste man be tydde och uträttade, hör 

,,iin nu till det mesta ti ll den oskrifna historien. - ·Men få 

,to rde de vara i vårt land, som ej ~iro öfvertygade om, all 

>>in gen svensk man , i de dagarna och under de gifna förul -

sii llningarna, bällre än han ell er lika kraftigt som han kunnat 

\iirna om s,·eriges iira och r~ill. 

»Stor lack är Yårl land skyldigt Christian Lundeberg fö1 

ha ns trofasta lifsarbele till dess gagn och värn, och framför 

nl lt för hans gärning 11ncle r det allvarslunga året 1905. » 

Christian Luncleberg var svensk och han satte Sveriges 

iira och välfärd öfver allt annal. Följd af de t svenska folkets 

n 1 i nnesgocla lacksam hel har han nu ef ter slutad t, hedersam t 

nrhe le gåt t till hvila i den svenska jorden. 

Hjalmar HuSo Lilliehök. 

Son till f. el. majoren Fredrik Gustaf Lilli ehöök och dennes 

llla ka, friherrinnan Augusla Fredrika Charlolla YOn Nolcken, 

fiidclcs Hjalmar Hugo Lilliehöök på Odenslad i Gillberga 

~oc ken, Värmlands län elen 13 mars 1845. 

Redan vid sexlon å r s ålder had e han besl~imt sig för den 

il'fnadsbana, å hvilken han sedermera uneler mer iin 50 iu 

n~t• d ständig t ökade hmskaper och erfar enhet samt ou llröttlig 

l'lll' rgi och aldrig svikande intresse p å elt stilla och anspråks-

'l iis l sätt arbetade sig fram i ädel sträfvan att gagna sitt land. 

lia n började nämligen 1861 arbeta som elev vid Lindahl & 

Huners mekaniska vPrkstad i Gi-ifle blef därefter 1862 elev vid 

'l\'knolog iska institutet, där han den 7 juni 1865 aflacle exa

Ille n fackskolan för maskinbyggnadskonst och mekanisk 

l<'k nologi. 
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Efter denna examen begaf sig L. omedelbart utomlands 

för alt där söka vidgael praktisk utbildning och s tannade då 

fö rst i London, där han under åren 1865 och 66 var anställd 

först ä Mansby Son & Field sjömaskinverkstad och därefter 

som ritare å samma firmas skeppsbyggeriafdelning. Under 

:-~r 1867 var han konslrui.;Lör hos Emery Press Comp. i New 

York och under det d~irpå följande åre t blef han biträdande 

superintendent hos firman John Jen·ell & Son i samma stad. 

Hemkommen till Sverige blef han 1872 konstruktör vid 

Motala verkstad, 1874 maskiningenjör ~id Gefle- Dala jiirnväg, 

1877 ingenjör vid fl olians kons truktionsbyrå och nnn elen 9 

november sistnämnda å r ans l~illning :'t mariningenjörs la ten. 

Såsom mariningenjör t.Finstgjord c L. å Slackholms station som 

verkst aclsförcs t{mclare och som lärare i ångmaskinhi.ra vid 

Kungl. Sjökrigsskolan , hlcf el en 10 september 1889 elirektör 

vid marin ingenjörslalen, h varcfler han den l oktober samma 

{a· blef ch ef för ingenjörcleparlemen lel i Karlskrona. 

Den l jun i 1896 tillträdd e han befallningen som öl\·er

direklörsassislenl samt utnämndes den 11 augusti 1898 till 

öfverd irektör och che f' för m ariningenjörstaten och slutligen 

den l jan nari 1906 till ch ef för den då nya mariningenjörkåren. 

I denna befattning kvars tod Lilliehöök till den 13 mars 1910, 

d::i han afgi ck med p ens ion. 

Efter sitt afskeclstagande tillträdd e L . ch efsskapet för 

Ludvigsbergs och Lulh & Rosens nrkstäder, hvilken chefspost 

han bes tred till fram i september månad detta å r, d tt han på 

grund af hälsoskäl drog sig tillbaka . 

Varmt intresserad af fädern eslandels historia och ·dess 

stora minnen , närde han nog då äfven en lifli g önskan att 

få m era tillfäll e all Eisa och studera denna historia, m ed hvil

ken clet namn, han bar, är förknippad sedan århundraden. 

Denna hans önskan skulle dock ej gå i uppfyllelse, ty endast 

ett ·par veckor efter slutad offentlig verksamhet träffades L. 

nian förgående sjukelom uneler sömnen natten till den 12 ok

tober af ett slaganfall, som ändade hans lif. 

H i:ir ofvan har jag angifvit några lmfvuddala uti f. d. 

öfyerdirek tör Lillichööks verksamhet och vill nu enelast ytter-
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li••are omni:imna en del af de helydelsefulla uppdrag och an 

s~..,a rsfulla värf, i hvilka elen kunnige och erfarn e mannen m ed 

sjitl l"skrifven rätt deltog. Främst m å Jå h iir ni:imnas, att han 

cklt og i samtliga dc utredningar beträffande sj ökrigsmalerie

lcn, som anbefalldes åren 1892, 1901 , 1906, 1908 och 1909 

sa m t äh· en uti omorganisationen af mariningenjörstaten. 

Under åren 1894- 96 var h an ledamot af Riksdagens andra 

J;:ammare och unel er år et 1899 siadsfullmäktig uti Slockholm. 

I delta Sällskap inYald es Lillieh öök såsom arbetand e leda-

111o t 1889 och blcf år 1905 en a[ dess hedersledamöter. Kungl. 

Kr igsvetenskapsakad emien tillhörde han seelan år 1893. 

Som chef för marinförvallningens ingenjörafclelning hade 

Li lliehöök ledningen vid ularbe landel af konstruktion erna till 

alla de fartyg, som under ärcn 1898- 1910 h~·ggdes för S\·enska 

flo ttan, näm ligen pansarbå tarnc Dristigheten, Aran , \Vasa , 

Tapperheten, Manligheten och Oscar II , pansa rkryssaren Fylgia 

sa m t ett antal jagare, lorpedbftlar och undervattensbå tar . 

Med öppen blick för teknikens och ingenjörvelenskapens 

11lveckling förstod L . att sofra ut del bästa 11r alla cle nya 

uppslag, som bjödos, hvarigenom m~mga dyra experim ent unel

Ye kos och m ånga s tora kostnad er inhesparndcs. Sålunda var 

de l han, som genomclref in förandel af Yarrow -panna n i vår 

f'lo tta, ehuru denna pannlyp på den tiden ~innn ej vnr så all

miin t uppskattad, som den munera blifvit. Likaså var det 

un el er h an s tid , som införand el af ång turbiner såsom propell er 

maskiner b eslutades för våra far tyg. 
Mekaniskt in tressera d och b cgåf,·ad framkom han med 

manga uppslag till konstrul' l i on er, 11\·arigenom det hl c f möjligt 

a ll: inom små deplacement ås tadkomma sådana fnrlyg som 

1. ex. vå r Äran-typ . Och han var Jif'ligt intresserad af sin:a 

skapelser, ~if.ven sedan de länmat varhen. FörfaUnren till 

dessa rad er påminner sig Yiil en april-dag, när öhcrdirektör 

L illiehööök kom ombord å F~·lgia, som då jus t h emkommen 

f"ran sin första långresa till Os tindien låg på Stockholms s tröm. 

!lan förhörde sig ch\ om fartyget, so m om det varit en kär 

dotter, hur hon skö tt sig i sjön , hur hon manövrerad e och ville 
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n~la ll\·ad man sagt om henne diir 11Le i de friimmande ha
111

_ 

name. Niir han då fick höra, atl vi sjömän voro stolla öfver 

del \ackra och vii! inredda fartygel och i alla afseenelen beund

rade del s:nnl att del öfverallt clär ute i stora världen äfven

ledes \·iickl beundran och erkännande, då tårades hans ögon 

nt stollhel och inre glädje. 

Adel och rä!Lskaffens Y~H han , älskad af alla dem so m 

hade Jiinm)nen all tillhöra hans viin - och lllngiingeskrets och 

viiniad af alla, som slatt i heröring m ed honom uti tjänsten 

.och därvid kommit i lillhill e all beundra hans stora förtjäns ter, 

arhetsförmäga och goda hjärta. 

F. d . öh·e rd i rek tör Lilliehöök efterliimnad e " id s in död 

maka , född Enell, samt fem söner och en doUer. 

frans August facks 

!"öddes i Ned erkalix den 26 augusti 1830 och var son till kap

tenen vid Kungl. Veslerbollens F ii lljiigareregemenle Gustaf 

Erik Facks, född i Finland samt dennes maka, född Lindbeck.. 

Som 14-å rig vann Frans Augus t Facks anställning vid 

l(ungl. Krigsakademien , seglad e som kael e tt å korvetten .Jarra

mas ' sommarexpeditioner a ren 48- 50 sa mt utnämnd es den 30 

november Lill sekundlöjtnant vid Kungl. Maj :Ls FJolla, blef 66 

kaplen vid Kungl. Skiirgårc!sartilleri e t, 75 komm endörkaplen 

och öfverflyttaclcs 1885 till permanenta r eservstaten samt er

iliill den 21 september 1888 nacligt afskecl. 

Efter all som nyblifYen officer under å ren 51- 53 hah·a 

ljiinslgjorde å exerciskorvetterna »Josephine » och >> Najaden >> , 

omhm:cl :l. lwilken senare han deltog uti en 9 m ånaders lång

resa l1ll Meclelhahet, ~ignade sig Facks å L sjökarteverke l, där 

han från il r 1855 ljänslgjorcl e unel er 11 å r i oafbruten följd, 

och vi aterfinna honom uneler denna p eriod hvarj e sommar 

under en tid af omkring 5 m ånader embarkerad å någon af 

<le d{t.varancle sjömiitarefartygcn, skonarue >> I-Iilda >> och >> Ajax >> , 
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[111gfar tyget >> von Sydow >> m. fl. dellagande i sjömätningarne af 

,·{lra lmster från Bohus Skärgård till Bottniska viken. Under 

ån'n 67-75 förde han uneler somrarue såsom chef befäl å en 

el d a f flottans 2. klass kanonbåtar und er deras expeditioner 

och minöfningar kring rikets kus ter samt var under åren 

77- 81 afdelningschef för de årliga minafdelningarne. 

I land tillhörde Facks under hela sin tjänstetid Slackholms 

station och tjänstgjorde där från 1876 så goclt som hela tiden 

a varfvet såsom ch ef för mindepar tementet 

Men den kunnige och samvetsgrann e mannens krafter 

togos äfven i anspråk för andra arbeten än dem som direkt 

fiill o inom varfvets verksamhetsområde. Så beordrades han 

elen 16 oktober 1878 att i frågor rörande minväsendet biträda 

beficistningskommitten samt satt 1879- 80 såsom ledamot i 

komm itten för förslag t ill lämplig fartygsmateri eL 

Ar 1876 invaldes kommenclörl.;apten Facks i delta Säll

~ kap såsom arbetande ledamot och 1879 blef han ledamot af 

l\ ung l. Krigsvetenskapsakademien . 

Efter sitt afskedstagande 1888 drog sig kommendörkapten 

1·acks så godt som helt och håll et inom h emm ets lugna krets, 

diir lill ledd, som jag tror, af en medfödd böjelse för enkelh et 

och obemärkthet, en siräfvan efter att aldrig lå ta tala om sig 

utan att alltid själf ställa sig så mycket i bakgrunden som möj 

lig t. En bidragande orsak till denna ti llbakadragenhet torde 

ock ha varit att han 3 å r tidigare förlorat sin hustru, född 

Lindgren, hvilken afled 1885 samt den smärtsamma förlusten 

ar icke mindre än fem barn, hvilka aHa afledo i späd ålder. 

l nom det stillsamma hemmet ägnade han dagligen några tim

mar åt sammanförandel och tabelliserandet för Meterologiska 

Byråns räkning af från Sveriges kuster inkommande rapporler 

iifver hafsytans höjning eller sänkning. 

Vid sin död elen 26 sistlidne juni efterlämnade han en dot

ter, nyligen gift med civilingenjören .J. Holmin samt en son , 

nu anställd såsom kassör vid Holmsunds Aktiebolag i Väster

bo tten. 
För att nu försöka nämna något om elen aflidnes karaktär , 

hPcler jag här få anföra, hvad en min äldre kamrat, som tjänst -

T idskrift i Sjöväsendet. 



- 436 -

gjort under honom, därom meddelar. Han siiger: »Det kanske 
mest framträdande dragen hos Facks Yar hans utomorden tliga 
samvetsgrannhet. Denna visade sig icke al lenast i all hans 
egen verksamhet uLan äfven i hans bedömande af underly
elandes arbete. Han fällde nämligen sällan ett ord af gillande 
och aldrig af ogillande . Men y ttrade han någon gång ett er
kännande så var det efter den mest ingående pröfning. Hade 
denna pröfning utfallit underkännande, märktes de t endast 
därpå, att nästa gång utförde chefen själf, det som den under
lydande förra gången ej u tf ört tillfredsställande. Trots denna 
försynthet vid behandlingen a f underlydande - eller kanske 
just till följd däraf - Yar a lltid Facks djupt respekterad af 
dem, som han hade hefäl öfver och han blef alllid å tlydd utan 
vare sig hot eller krigslag. Och dock var han på intet sätt, 
hvad man kallar en imponerande personlighet. Enkel och 
anspråkslös i hela sitt väsen, gjorde han intet slorl intryck i 
början, men man kom snart under fund med, all under elen 
lugna ytan bodde en orubblig fasthet, stor förmåga och fram
för allt samvetsgrannhet. » 

Otto Reinhold Hordenskjöld. 

A elen naturskönt belägna »Fårebo villa >> ulanför Oskars
hamn afsluLacle den 10 januari delta år f. el. kommendörkapte
n en af l. gr. Otto Reinhold Nordenskjöld lugnt och stilla sin 
nära 80-åriga lefnacl. 

Med detta dödsfall bortgick en på sin Lid här i Karlskrona 
mycket känd och afhållen officer och kamrat. Genom födseln 
tillhörande en gammal släkt, som räknat m å nga inom vårt 
Yapen kända män, inskrefs Nordenskjöld redan vid 13 års 
ålder 1846 såsom kaelett vid Kungl. Krigsakademien . I april 
1854 utnämndes N. till sekundlöjtnant och i augusti 1863 till 
premierlöjtnant vid Kungl. Maj :ts Flolta. Nordenskjöld erhöll 
således premierlöjtnants grad först efter mer än 9 års tj~inste tid 
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oc h var under sin sekund löjtnantstid sjökommenderad nära 
G4 manader. Nordenskjöld begärde och erhöll i likhet m ed så 
nwnga andra unga sjöofficerare unel er denna tid tillstånd a ll 
inga i någon utländsk marin och Lillbrakle han und er år en 
1861- 63, öfver 2 1

/ 4 år ombord ft olika engelska krigsfartyg, 
mes ladels stationerade i Stilla Hafvet. 

Und er sin kaptenstid tjänstgjorde N. i m ångahanda be
fa LLn ingar dels ombord und er t. ex. tvänne långresor om 10 och 
g månader, l väslku stv·akt såsom chef å kanonbåten Gunbild 
under 6 månader etc. och dels i land såsom bland annat skepps 
g -.sekomp .-chef och chef för Tjusts och Smålands bå tsmans
kom pan ier, alltså jusl i den trakt där han uneler sin ålders 
daga r slog sig n ed för att njuta ell långt lifs stilla ·afton. 

A.r 1881 utnämnd till kommendörl,apten af 2. klassen be
lrocl rades N. 4 år senare till kommendörkapten af l. grad en. 
Norde nskjöld var under sin regementsofficerstid flera år tjänst
görande antingen såsom chef [t rekrytfartygens sommarexpedi
tioner eller afdelningschef för skeppsgossebriggarna, hvilka se
nare fartyg han såsom fartygschef under ett tidigare skede 
8rundligt lärt sig känna hvar för sig . Lägges så härtill diverse 
befa llningar under längre eller kortare tider såsom ch ef för 
st a tionens skolor, för sjötrupperna , för skeppsgossek å ren och 
ordförande i Förvaltningsdi.reklionen så synes att kommendör
kap ten Otto Nordenskjöld var flitigt upptagen af och anv~ind 
i sill yrke. 

Nordenskjöld tillhörd e under hela ,sin tjänstetid Karls 
krona station och blef år 1881 m edlem af detla Sällskap . · Då: 
h~m den 18 apri l 1890 vid 58 års ålder afgick med pension, 
kunde han se tillbaka på en ö!'ver 4-!-årig sjömannabana , som, 
vm den än ej YlH af särskild , m era ingripande natur , dock hos 
alla, som kommit i beröring m ed honom, kvarlämnade minnet 
af den alltid plikttrogne, vänsälle, oförbränneligt godlynte och 
Yiilmenand e kamraten och förmannen. 

Nordenskjöld ingick 1864 ~iktenskap med Edla Wendela 
Liiwenborg, dotter till kommendörl<apten Carl Fredrik Löwen
borg samt efterlämnade vid sin död jämte henne l son och 
h·ii nne döllrar. 
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I det N ordenskjöldska hemmet i Karlskrona fördes t . 

- ·r· e t 

~~1er an v.an 1gt gästfritt och otvunget sällskapslif och många 

:en·? de mmnen som 1880-talets unga officerare erinra sig om 

,, f abror Åttans>> oförlikneliga gemyt. 

... Efter afskedstagandet lämnade N ordenskjöld Karlskrona 

!or, att bosä.~ta sig å och öfvertaga skötseln af Wirbo egendom 

l halmar lan . Fastän naturligtvis föga hemma i jordbruk 

salte han sig förvånande fort in i samtliga detaljer och a 1
• ord 

-r o 

5. e 
<1 ven sm organisatoriska förmåga gällande så att denna förut 

rätt försummade gård väsentligt höjdes i ordning, häfd och 

a~kastning. H vad som i hög grad var honom till tjänst här

VJdlag, var hans utomordentligt lyckliga sätt gentemot under

hafv~nde och hans sällsynta förmåga att »ta' folk» på e tt god

modigt maner utan att disciplinen därför blef lidande. 

De sista 12 åren af sin lefnad bebodde N. Fåreho villa utan

för. Oskarshamn. Här tillbrakte elen raske med ovanligt stark 

~yst~ och med aldrig tröttnande verksamhetsbegär försedde 

alclrmgen sin dag brytande sten och planerande de villan om

gifvande bergknallarna. 

På aftonen elen 9 januari detta år hade han humoristisk 

och vänlig och sig alldeles lik haft några gäster i sitt hem. På 

morgonen den 10 märktes vid 7 -tiden ljus i hans rum, men då 

han ej infann sig vid den vanliga frukosttiden såg man efter 

och fann elen gamle mannen h elt fridfullt inslumrad i den 

sista sömnen. Smärtfritt och ögonblickligt hade döden in

funnit sig. Ett afunclsvärdt slut för en man som så goclt som 

~ldrig hade varit sjuk och som alltid haft en sådan motvilja 

för och rädsla att orsaka sin omgifning besvär. 

En nära anhörig till Norclenskjöld sluef för n ågon tid se

dan till författaren af dessa rader: »För mig personligen var 

han elen faderligaste vän, det trofastaste stöd och elen ridder

ligaste förebild och aldrig skall hans bild gå ur mitt minne ». 

Lika 1it·et tror jag Otto Norclenskjöld skall gå ur hans vän

ners på flottan minne och vänner voro alla de som kommit 

i nbirmare beröring med den gamle sjöofficer~n och gentle

mannen. 
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Carl Gustaf Ausust Victor Sixtensson flach. 

Den 15 oktober 1860 föddes Carl Gustaf Flac;h på den 

J,ckan ta egendomen Svensksund i närheten af Norrköping. 

Föräldrarna voro kabinettskammarherren hos Konung Oscar II 

Si xten Flach och hans maka, född Frestaclius. 

Carl Gustaf gick i skola i Norrköping och fick såsom skol

sosse sina första lärospån till sjöss ombord på en kutter, där 

lo! ska pten V\T erner g af pojkar tillfälle a t t pröfva deras lust och 

fa llenhet för sjöyrket. Carl Gustaf Flachs anlag i den vägen 

\i sade sig så tydligt, att det ick e fanns någon tvekan om till 

I!Yil ken lefnaclsbana han var kallad. På hösten 1874 tog han 

sin inträdesexamen till sjökrigsskolan, knogade där fem Yint

rar i skolans gamla lokal vid Rörstrandsgatan och den sjätte 

v intern i den nya skonokalen på SkeppshoJmen. Uneler de 

tre första somrarna var han på kadettkorvetten Norrköping, 

den gamla präktiga seglaren, samt de tre sista somrarna på el en 

mindre lyckade ångkorvetten Saga. Den intressantaste kadett 

expeditionen var år 1876, då färden ställdes via Madeira till 

Filaclelfia, där det 100 :de året af N orclamerikas frigörelse från 

t> ngelskt vä ld e firades med en lysand e internationell utställning . 

Det var väl delvis el en omständigheten att Prins Oscar Yar 

sjökadett, som gjorde att kadetterna fingo bland sina minnen 

inrangera denna oförgätliga exped ition öfver Atlanten. 

1880 tog F la ch sin sjöofficersexamen och eröfracl e pla ts 

~åsom n :r 2 i ordningen. 

Däreft er vidtog befälskurser i exercisskolan i Karlskrona, 

där elen tid en de unga officerarne började såsom halftropp

chefer och buro gevär. 

De sjökommenderingar, som kommo Flach till del under 

hans officerslicl, voro följande: 1881 korvetten Eugenie och 

kanonbå len Skulcl, 1881- 82 korvetten Balder, 1882 briggen 

Falken, 1883 monitorn John Ericson, 1884 minfartygel Ran, 

1885 minfartyget Ran, minbåtarna Seid och Rolf, 1889 kanon

h~iten Biencia och minbå ten Freke, 1889- 90 korvetlen Freja, 

1891 pansarbåten Göta och logemen tsfartyget Eugenie, 1892 

rekognosceringsexpedition i Mälaren och Hjälmaren för gene-
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ralslabens räkning, 1893 minbåten Gere och pansarbåten Thule 
1_8~5 flaggadjutant i eskadern , 1897 adjutant hos konteramirai 
hhntberg på Göta unel er expedition till England. samma år 
~hef på kanonbåten Hota, 1899 chef på logem entsfartyget 
Stockholm , sa mma år sekond på pansarbå ten Oden 1900 el f o , 1e 
l.)a torpedkryssa ren Psilander, 1903 led a re af b efälsöfninga. 
c l el a <anonbåten Rota, 1904 chef på korvetten Freja, ·1905 embar-
kerad å torpedkryssaren Clas Uggla såsom afcl elningschef för 
torped skolan. 

~f t jän.stgöring i land m å nämnas att Flach 1883- 84 ge
n?mgicl~ mmskolans högre kurs och all han 1890--98 tjänst
gJorde 1 flott an s stab m ed unelantag af de tid er , då han var 
Lill sjöss eller tjänstgjorde i gen eralstabens kommunikationsaf
delning, hvarjä mte h an unel er år 1894 genomgick kurs vid 
United States' Na val \Var College. Han tjänstgjorde seder
m era vid sjöinstrumenl- och sjökarteförråclet i Karlskrona och 
dler a tt hafva haft a fsked från lön under lO m ånader , blef 
han först l;:ompanich ef sedermera adjutant och stabchef hos 
benilhafvancl e amiralen i Karlskrona och frånträdde d enna 
befattning, då han tog afsked år 1906. 

Såsom .framgår af förestående var det en m ångfald sjö
komm endenngar, som Flach fullgjorde , m en i midten af 1880-
lalet ~i r en luck a i sjökommenderingarnas rad , b eroende på att 
han under år en 1885- 88 var i engelsl< örlogstjänst Under 
sagda Lid tjäns tgjord e han på korvetten Hover 8 m ånader ba
hattfartyget T emeraire 16 m ånad er, slagskeppet Duke of ~el
linglon 3 m ånad er , tran sportfa rtyge t Tamar l 1

/ 2 månad och 
pansa rfregatlen Audacious 5 )/2 m å nad er. Han ha de sålunda 
sammanlagdt 34 m å n.ader sjölid å engelska örlogsflottan och 
gen omgick därjämte en minkurs i Malta och en minkurs i 
Honkong, lwarvid han bland annat förvärfvade k ä nnedom om 
l;:ontraminering, som engelsmännen flitigt öfvacle, men hvars 
utförande elen Licl en var så godt som okändt hos oss. 

Flach blef löjtnant å r 1884, kapten 1890, komm endörkap
Len af 2. graden 1901 och kommendörk apten af l. graden 1905. 
Ar 1906 tog F lach afsked från sin officersbeställning. En bi-
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<l ragand e or sak till a ll han så tidigt afgick ur tjänsten torde 
]J ·

1
f va varit att hans hälsa understunelom var vacklande, an-

l
'l"lin·en såsom en föl ]. d af klim atsjukdom, som han ådrog sig 
(. t't b • 

nncler vistelse i Japan då han tjänstgörande ombord å engelskt 
örlogsfartyg besök te ostasiatiska fan· a tten. 

Ar 1911 den l december dog kommendörkapten F lach och 
diirmed afslöls en m yck et hedrande lifsgärni11g, som är värd 
all m ed tacksamhel minnas; ty en af de varm aste vännerna 
af sjöförsvar et har örlogsmannasällsl;: apet infört i sin m a trikel, 
da F lach år 1902 valdes bland detta sällskaps arbetande leda-

möter. 
Sitt intresse för sjöförsva ret har Carl Gustaf Flach omsalt 

i handling genom all verka för spridande af kun skap om denna 
"ren af försvaret och genom inträngande forskningar om hvilka 
rii rdomar hislorien bjuder OSS Yicl •Ordnande af vårt försvar. 
D ~i rjämJe har han ägnat s~irskilcl uppmärksamhet åt studiet 
~d· st rategiska och taktiska spörsmål inom sjöförsvarets område. 

Det fanns ju en tid, då sjöförs va r e ts b etydelse va r .så godl 
~ om förbisedel af en s tor del af dem , som bygga och bo inom 
~ veriges h afomflu Lna landamären . 

Det var bistra ticler för sjöför svare t på 1880-talet, då Flach 
!Jör jade sin verksamhet såsom officer och det behöfdes väl a tt 
alla goda krafter en ades för a tt bryta de fördomar, som stodo 
h indrand e i vägen mot sjövapnets utveckling. · 

Med glädje drog Flach ut i härnad för de åsikter, p å hvilka 
han så fast trodd e, mol del mål, till hvilket han m ed orubblig 
konsekvens sträfvade, flotLans utveckling. Det var icke med 
tomma fraser som han sökte blända utan h an sökte att m ed 
lefvand e exempel fr ån sjöluigshislorien, tillämpade på landels 

Lra tegiska grunclbe tingelser , klargö ra de .allvarliga, vägande 
skälen för behofvet af en s tark flo tta . Han försökte öfvertyga 
och öfvertala till alt inse h vilken förlust i försvarskraft, som 
fl o ttans försummande inn ebar, hvilket tillskoll i värnkraft dess 
förs lärkande skulle medföra för fosterlandet. Vi behöfde så
dana kämpar som utan tanke p å sin egen berömmelse e11er 
fö rdel m ed ihärdighet streclo för sjövapn ets utveclding, och vi 
h ade en sådan i Carl Gustaf Flach. 
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. Den tid, som Flach hade lyckan att få tillbringa i engelska 

floHan beredde honom både glädje och nytta. H vilken härli 
t'd d. . k f g 
1 var et IC e ör den, som så varm t älskade sjön, som så helt 

gick upp i flottans intressen, att under flera år å rad på nära 

hå ll få lära känna Englands mäktiga flotta, som stödjande 

sig på århundi'adens traditioner och nationens orubbade tillit 

vuxit och växer starkare dag från dag, buren af den inre, lif

gifvande kraft, som en skicklig och plikttrogen personal skän

ker. Det var för Flach som att blifva förflytlad till sagans 

land, där alla önskningar blifva uppfyllda. Af hans ullalanden 

från denna tid framgår likväl huru djupt han vid jämförelse 

med dessa förhållanden kände smärta öfver den tillbakatränoda 

ställning den svenska flottan intog inom eget land. Icke så 
0
att 

han hade n ågra fantashska funderingar på en flotta lik den 

engelska för vårt fattiga land , utan det nedslående låg däruti,. 

att de i öfrigt upplysta i Sverige icke ville blifva upplysta om 

att flottan måste efter måttet af våra krafter utvecklas, om vi 

slmlle kunna tillvarataga landets vi tala intressen och värna dess. 

oberoende. 

Under sammanvaran med de engelska vapenbröderna 

Y ä ck tes hos Flach en stark beundran för Albions stolta land 

och de seder och bruk , som där råda. Denna beundran bibe

höll han alltjämt, dock utan att därför blifva en mindre god 

svensk eller slappas i sin entusia•st iska fosterlandskärlek. 

Han medförde från sin engelska tjänst vidgad erfarenhet 

inom sitt fack och nya impulser till att verka för spridande af 

kännedom om flottans betydelse för försvaret. Både i början 

af 1890-talet och i början af det nya århundradet var det kri

tiska stunder för sjöförsvaret och bland de ifrigaste kämparna 

mot dem, som ville trycka flottan tillbaka, stod Carl Gustaf 

Flach. Han var vid sistnämnda Lidpunkt ännu bättre rustad 

iin för u t till att föra talan för sjövapnet, ty under en kul's vid 

den amerikanska sjökrigshögskolan hade han haft tillfälle a tt 

under studier vid det uneler Cap la in Mahan's egid tillkomna, 

Lidsenliga sjökrigsvetenskapliga universilet tränga in i sjökrigs 

histoira, strategi och taktik . Var han diirför en af de ifrigaste 
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kiim parna för fioLLans utveckling, gick han ock till strids m ed 

uoda kunskaper, och var väl skickad att föra dem fram. Med 

~ Ila , som arbetat för att sprida kunskap om floHans betydelse 

o·Jadcle sig Flach odeladt åt den omsvängning i opinionen till 

~örmån för flottan, som det första decenniet af det nya år

hundradet medfört. Han hade rättighet att känna med sig att 

han varit en af dem, som medverkat till elt lyckligt resultat i 

saclan t hänseende. 
Bland de sätt, på hvilka F lach lade sitt intresse för Yapn el 

i dagen, må här nämnas om att han n edlade ett ytterst bet~·

dancle arbete på ordnande af sjökrigsspel, som under lång tid 

omfattades med synnerligt inträsse inom sjöofficerskretsen och 

jtim väl af vapenbröderna inom armen. Det var ett vidlyftigt 

organisationsarbete som fordrades för ordnandet af dessa spel 

och ett tidsödande tank e- och skrifarbe te för utöfvandet a f lecl 

IJingen. 
Af arbeten, som F la ch u lgifvi t af trycket, må erinras om 

iii'versätlningen af Amiral Columbs stora verk >> Naval warfare, 

samt flera broschyrer. 

Under sin vistelse vid amerikanska sjökrigshögskolan hade 

Carl Gustaf Flach lyckan att till sin maka Jörvärfva Miss 

Pauline Bancroft från Boston, utgången från en familj , som i 

Förenta staterna intog en mycket framskjuten plats, tack vare 

hög bildning genom generationer. Fru F lachs farfar Yar el en 

högt ansedde vetenskapsmannen Bancroft. Carl Gustaf Flachs 

itk lenskap blef utomordentligt lyckligt och för en h var som haft 

liirmånen att gästa det Flachska h emmet står detta såsom en 

idealbild för ett lyckligt hem. Den vackra in ram n in g, som detta 

hem fick genom familjens inflyttning på Ållonö ståtliga slott 

'id B rå viken, var icke nöd vändig för a L t göra hemmet fullän 

dadt men förlänade gifvelvis ytterligare behag. 

Det var på Ållonö, som Carl Gustaf Flach dog efter en 

sj ukelom med hastigt förlopp . Straxt före honom hade hans. 

ii l d re broder, ,skicklig land t brukare och ägare a f Svensksund 

~ d'J idit, och deras åldriga moder öfverlefde dem icke länge. Det 

' ar djupa fåror , som döden på kort Lid plöjde i familjen Flach. 
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Bibehållande medvetand et ännu i sjukdomens sis ta skede 

mölle Carl Gustaf Flach döden utan fruktan. Ända in i det 
s ista samtalad e han kärl eksfullt m ed sin ä1skade maka , som ömt 

Yårdade honom och djupt sörjer honom , delande sorgen med 2 

söner och 2 döttrar. I den vigda jorden vid Konungsunds 
kyrka hvila hans jordiska kvarlefvor. 

Carl Gustaf Flacl1 var, då d et gällde sjövapnets intressen, 
~n s irid ens man , m en en ä rlig kämpe, som leddes af höga 1110_ 

raliska grundsatser och använde rena vapen, hvarför han för

tjiinade äfven m olståndares aktning. I det enskilda lifvet var 

lwn glad och had e öppet sinne för humor. Öfver hans arbe te 

likasom öfver h ans sinnelag h vilade något säreget l j u st och 

Tent. Minnet af den bortgångne är därför mer än vanligt kärt 
för kamrater och v~inner , som i sin krels sakna Carl Gustaf 

Fl a ch och ta d: sam t erinra sig hans varma intresse för den 
·o..;venska flottan. 

Gösta Oscar Masnus af USSias. 

Gösta Oscar Magnus af Ugglas föddes i Linköping den 5 

december 1861. Fadren , frih erre Curt Gustaf af Ugglas, gift 

m ed Theresia Ulrika E lisabeth \Vilhelmina Björnstjerna, var 

vid denna tid lanclshöfding i Östergötlands län, från hvilken 

befattning han afgick några år senare på grund af kallelse a tt 

iaga plats vid konungens rådsbord. Efter· afgången från stats

rådsämbetet ~ignade han sig e LL par år å t privat verksamh et 

till s dess han år 1874 tillträdd e posten som öfverstå lhållare i 
'S Lockholm. 

Det h em , i hvilket el en nu aflidne kommendörkaplen af 

Uggla s uppväxte, var i bästa m ening hvad man betecknar med 

ttllryd:el »ett goclt h em >> . In gen , som hade lyckan a tl komm a 

inom dess viirmegifvande verkningskrets, kund e undgå a tt 

Eigga märke till elen kärl eksfulla omsorg dess m edlemmar 

iignade hvarandra . Den gedigna bildning och det fina lefnads-
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-rctl som diir voro hemmastaelda verkade tilldragande på en 
]l \ ar, och helt naturligt komm o n f Ugglas hj ärtevinnande 

~j=ilsegenskaper att i en dylik omgifning utvecklas på ett syn

nerl igen lyckligt sätt. 
Vid 14 års ålder be lr~idde af U. den lefnadsbana på h vil

J.; cn han sedan skulle komma att m ed aldrig svikande intresse 

fortsätta till sin död. Han embarkerade nämligen då såsom 
c~d ra kael ett på korvetten Balder , ch ef nuvarande vice amira

len K. P eyron , och besökte på denna expedition elt flertal ham-

11 ar i Medelhahet, bl. a. KonstantinopeL Sedan föreskl·ifven 

sjö tid förvärfvats , sökte och vann af U. hösten 1878 inträde i 

sjiikrigsskolans tredje klass - en väg för inträde i skolan, 
:,om då ännu förefann s, m en endast i undantagsfall anlitades. 

1\:adell-ticlen förflöt på vanligt sä tt med träget vinterarbele, 

lika träget men beydlig friskare sommararbele på kadettkor
,·etten och så den eft erlängtade ].;arta ledigheten på hösten , 

{li1 tillfälle gafs och äfvel'l. flitigt begagnades alt idka ett upp

fri skand e fri lu ftslif på d et gamla stamgodsel Lennartsnäs, be

liiget i en natm~skön trakt vid Mälaren i närheten af Stockholm. 
Hä r idkad es då - ofta i s~illskap m ed inbjudna kadettkamra

ler - framför allt jakt ,som utgjord e elen unge kad ettens och 

sedermera äfven elen unge sjöofficerens favoritnöje. 
Den 18 oktober 1882 aflacle af U. sjöofficersexamen och 

placemd es därefter, såsom •sed då var, jämte öfriga nyvordna 

unelerlöjtnanter på Karlskrona station , där befälskurs i exer

cisskolan skulle uneler vintern genomgås för att påföljande som

mar å tföljas af tjänstgöring såsom s. k . backsofficer å någon

dera af de lwarje sommar på exped ition utgåend e r ekrytkor

Yel tlerna Eugenie och Norrköping. På höslen sistnämnda år 

liilj de så en s. k. långresekomm end ering och denna blef för 

af U. af lika oYanligt som Y~ilkomm e t slag. Det var nämligen 

lregatl en Vnnadis jordomsegling, som då tog sin början , och 

lyckan all få medfölja på denna intressanta och lärorika färd 

uppskallades ej minslaf den unge af U. 
Sedermera följd e omväxlande tjänstgöring i land och om

hord. År 1887 förflyllad es nf U. till Slockholms station men 
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u lervände till Karlskrona år 1897 . . Redan å r 1903 skedde emel
lertid ånyo förflyttning till Stockholms sta tion. 

För a tt öka sina kunskaper och sin erfarenhet sökte och 
erhöll af U. kommendering till flera olika kurser och u tbild 
ningsa nstalter. Sålunda genomgick han å r 1885 intfanteriskjut
skolan å Rosersberg, och vintern 1886- 87 militärinstruktörs
kursen vid gymnastiska centralinstitutet i Stockholm. År 1894 
utverk ades tillstånd för af U. samt för dåvarande kaptenen 
Carl Gustaf Flach att genomgå Förenta staternas sjökrigshög
skola i Newport, bekant för sin framstående organisation och 
för den praktiska läggningen h os dess af skickliga lärare ledda 
studier. De r ika erfarenh eter , som h emfördes från denna kom
mendering, kommo väl till pass vid det snart därefter skeende 
upprä ltandet af vå r egen sjökrigshögskola. Det starka vän
skapsband , som under vistelsen' i Amerika knöts m ellan a f 
Ugglas och Flach, slets år 1911 genom Flachs då inträffade 
fråi1fälle - ett dödsfall som djupt grep den kvarlefva nde 
Yännen. 

De sista åren af sin tjänstetid tillbrakle af U. såsom chef 
för mobiliseringsardelningen i marinstaben, hvilken ansvar s
fulla post han tillrädde år 1906. I öfrigt bu ro milstenarna på 
hans militära bana följ ab de årtal , nämligen: befordran till 
löjtnant 1887 , till kapten 1892, till komm endörkapten af 2. gr. 
1903 och till kommendörkapten af l. gr. 1909 . 

I detta sällskap invald es han som arbetande ledamol 1899' 
och år 1898 kallad e Konung Oscar II honom till tjänstgöring 
i s in personliga närhet i egenskap af adjutant. 

Romendörkapten af Ugglas var en man m ed framstående 
egenskaper på såväl hufvt1dets som hjärta ts vägnar. 

Hans allmänna själsläggning präglades af en sällsynt sin
n ets j ~imnvikt och godheten och flärdlösh eten voro måhända 
h ans mest utmärkande karald~i r sclrag . Såsom sjöman Yar han 
lugn och orädd , och h ans inneboende böjelse för idro tt kom 
öfvervinnand et af sjölifvets svårigheter a lt fö r honom synas 
mera intressant än besvärligt. Han tillhörde de sjömän , som 
lrifvas ombord - ofta till säker t tecken på att mannen och 
yrk et passa för hvarandra. 
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E n varm fosterlandskärlek i förening med en liflig öfver-
1,gelse om sjövapnets betydelse för häfdandet af vårt lands 
.c;l;eroend e framkallade hos af Ugglas ett starkt intresse för 
all t som rörde detta vapen. Särskilcll voro frågor af strategisk 
nr l samt organisationsfrågor föremål för hans uppmärksam
heL Men äfven fr ågor rörande såväl vår yttre som vår inre 
poli tik voro fiir honom omtyckta diskussionsämnen , och. ej 
heller de l;:ommunala angelägenheterna föll o utanför hans m -

l resesfer. 
Ar 1897 ingick af Ugglas äklqnskap m ed Alfbild Laura 

Wallenberg, dotter till bankdireklören A. O. Wallenberg och 
hans maka, född von Syclow. I detta äktenskap föddes tre 
siiner och en dotter. Att dröja vid den sällsynta familjelycka, 
som präglade detta h em, synes knappas t erforderligt inför delta 
siillskap, af hvars m edlemar m ånga varit i tillfälle att själfva 
bevittna densamma i makarna a f Ugglas gästfria hus. Jämte 
hemm et tog det gamla fädernegodset Lennartsnäs, hvilkel af 
Ugglas sedan n ågra år ensam inneh ade, brorslotten af hans 
intressen såsom privatman i ansprål.;; . Han ägnade en ständig 
omsorg åt det gamla godsets förkofran och satte såväl corps
de-logiet som öfriga byggnader i godt skick. En omfattande 
r estauration af hufvudbyggnaden hann just afslutas till elen 5 
december 1911 , då af Ugglas där i kretsen af släktingar och 
,·änner firade sin 50-årsdag, lycklig öfver a tt se det gamla kära 
hemm et i en föryngr ad gestal t. Kort därefter n edlades h an 
på sjukbädden , gripen af elen tärande och obetvingliga sjukd~m, 
som shille ända hans lefnadsbana. Han afled lugnt och s tilla 
den 19 maj 1912 i Bern i Schweiz, elit han förts för att söka 
hjälp h os en framståend e specialist. 

Han begrafdes vid Näs kyrka i Uppland i närheten af 

Lennarlsnäs. 



Anförande på högtidsdagen af Sällskapets 

ordförande vid nedläggandet 
af sin befattning. 

tlen 15 Novemb er 18 12 af ledamoten G. af Klint. 

Enligt föreskrift erna i § 22 af Kungl. Örlogsmannasäll 

ska.~ets s tadga r åligger det mig att vid presidiets nedläggande 

afg1fva n ågo t anförande, hvilkeL jag nu anhåller få fullgöra. 

För att svenska flottan skall med litsikt till fram<~åno 
1 r·· t> t> 

~unna ut ora de uppgifter, som vid fäderneslandets försvar 

tillkommer henne måste hon vara sammansatt af elt tillräckliot 

antal lä~11p~iga och fullgoda fartyg, bemannade med en dugli~, 

y~·kesskickllg och väl disciplinerad personal samt vara så orga

mserad , ruslad och förlagd att hon städse innehar bög krigsbe

redskap. 

Vårt lanels ekonomiska tillgångar hafva knappas t någon 

gång medgifvit, alt dessa fordringar blifvit tillräckligt tillgodo

sedda, och dock Hir oss sjökrigshistorien, att svenska flottan, 

då hon icke varit öfverl ämnad till förfall , ensam eller i förening 

~~l ed en allierad flottan flerfaldiga gånger verksamt bidragit 

ull landets försvar i.ifven mol öfverlägsna fiend er. Allas vår 

iinskan är dä rför, att det lyckas dc nu arbetand e försvarsbered

ningarna att lösa dem förelagda uppgifter så att en planmässig 

utveckling af fiollan möjliggöres i elen om f a ltning, alt of van. 

nämnda fordringar uppfyllas . Blir så förhållandet, äro yj för

vissade om att fiollan skall kraftigare än någonsin tillförene 

kunna främja fäderneslandets försYar. 
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Af de här uppställd a fordringarna ~ir det a f ekonomiska 

skiil gifvetvis svårast att få flottan sammansalt af e tt tillräck 

Ii"t a ntal lämpliga och fullgoda fartyg. Mångfalden af de upp

g ~·Le r , som vid krigsutbrott kunna föreläggas flottan , h ar or

sakat a tt m eningarna beträffande såväl antalet behöfliga fartyg 

50 m de lämpligaste fartygstyperna hinge hafva vari t delade. 

Under år et har dock , dels genom ullalanden och föredrag inom 

som ulom Örlogsmannasä llskapet, dels genom de af kustflottan 

u tförda krigsöfningarna tydlig t påvisats 1och ådagalagts , att 

flottan vid utförandet af h enne tillkommande försvarsuppgifter 

ii r i oundgängligt behof såväl af kraftiga och snabbgående ar

tiller ifartyg som af Lorpedfartyg. H~irom tord e också al la nu

mera vara eniga. Det iir endast om själfva fartygs typerna 

som ännu tvekan å vissa h åll är r ådande. Frågan g~iller väl 

niirmast, hvilket är alt föredraga , ell större antal svagare fartyg 

eller ett mindre antal kraftigare. Försvarsberedningarnas 

fiirsla och förnämsta uppgift i hvad angår sjöförsvaret torde 

cl ii rför vara att söka klargö ra den lämpliga samnums~ittningen 

ar erforderliga lokalstyrkor och en kraftig, snabbgående knsl

fl olla . 
Att flottan s betydelse för försvaret allt mer inses af alla 

sa mhällsklasser i vårt land, därom Yittnar det s torarlade och 

enas låend e resultat, som ernå lls Yid den under åre t företagna 

insamlingen till en pansarbå t. Genom denna insamling har 

icke allenast vunnits utsikt för flottan att inom en snar framtid 

erhålla en välbehöflig och kraftig förstärkning ulan ~ifven , 

11\·i lket må hända är viktigare, sYcnska folket visat alt hos. 

detsamma finn es vilja till försvar. För fiolLans m~in har pau

sarbåtsinsamlingen varir en eggelse till a tl i om möjligt större 

u ts lr~ickning än förut ~igna alla sina krafter och a ll sin för

måga å t att sä lta flottan i stånd alt allt bättre fylla de kraf, 

som s tällas på h enne och såmed elst sök a befästa och stärk a 

dl' t för troende, som land et visat dem. I afvaktan p~t resultat 

a r det utredningsarbete betriiffande försvarets ordnande, som 

ka n sägas hafva oafbru tel fortgå LL sedan 1906, kan delta göra s. 

icke blo tt genom målm edvetet och plikttroget arbe te vid tjänste-
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ulöfningen· utan äfven genom alt söka åstadkomma förbätt
ringar i sådana förhållanden inom flottan, som oberoende af 
niimncla resultat kräfva ändring. 

Förut är sagd t att vår flotta måste vara bemannad med 
.en duglig, yrkesskicklig och väl disciplinerad personal samt 
Yara så organiserad, rustad och förlagd att hon städse inneh ar 
hög krigsberedskap. För en liten flotta är det af alldeles sär
skild betydelse, att den har en i alla afseenelen utmärkt beman
ning och hög krigsberedskap . Om i en stor flotta alla eller 
en del fartyg hafva besättningar, som icke fullständigt fylla så
dana fordringar, betyder detla mindre, åtminstone vid strid 
med en underlägsen flotta, enär det större antalet fartyg kan ut
jämna inverkan af den sämre bemanningen. Inom en flo tta 
bestående af ett mindre tal fartyg däremot måste, för alt den
samma skall kunna göra sig gällande, hvarje fartyg vid hvarje 
tillfälle kunna till fullo utnyttjas. Då ett fartygs mer eller 
mindre riktiga användande vid utförandet af erhållna uppd rag 
i första hand är beroende af dess besättning, så torde betydel
sen af en god bemanning klart inses. 

Lika tydligt torde vara att ju mindre ett lands flotta är 
i förhållan1de till de staters, med hvilka det ],an råka i krigiska 
förv ecklingar, ju högre måste dess flottas krigsberedskap vara . 
En stat med en stor flotta har nämligen redan 1 fredstid i all
mänhel ett relativt stort antal fartyg rustade och ute på expe
dition för öfnings- eller andra ändamål, hvarför det är för den
samma lätt att, ulan att i förväg ådraga sig uppmärksamhet, 
plötsligt kunna i fientliga afsikter uppträda invid ett ann a t 
lands l.;uster redan före ett krigsutbrott och oskadliggöra eller 
förstöra där befintliga krigsfartyg, för såvidt desamma icke 
innehafva en krigsberedskap, som meclgifver dem att omedel
bart utföra för strids fördelaktiga upptag-ande erforderliga 
·operationer. Med nu för ticl en allmänt förekommande höga 
farter och stora aktionsradier å krigsfartygen är ett dylikt 
oväntad! uppträdande invid våra kuster både möjlicrt och san-. . . b 

nolikt. Ar vår f1otta då icke krigsberedd, hafva vi föga gagn af 
densamma, den må bestå af hur kraftiga fartyg som helst. 
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En hög krigsberedskap å flottan är icke möjlig med mindre 
personalorganisationen kan bereda tillgång på fulltaliga, väl ul
]Hldacl e och d isciplinerade besättningar. Säkraste sättet att 
haha ständig tillgång på tillräcklig och väl utbildad personal 

1 
orc gifvelvis, att fast ans tälla sådan på så fördelaktiga villkor 

alt anställning vid flottan under alla förhållanden blefve efter
~ökt, samt att bereda den så anställda personalen systematisk 
och grundlig utbildning under förhållanden, som i största möj
liga utsträckning likna de i krig förekommande. Hänsyn till de 
~tora kostnader, som iiro förenade med en dylik organisation 
och utbildning, har gjort att vi vid vår flottas bemanning endast 
l'ii r dc viktigaste befallningarna ombord kunnat afse fast an
ställd personal under det a lt bemanningen i öfrigt utgöres af 
viirnplikliga, hYarjämle dc mera k r igsmässiga öfningarna med 
flo ttan måsl inskränkas till att pågå kortare tid under elen 
mildare }uslidcn. Genom omfattande utredningar har denna 
1 ar flottas personalorganisation allt mer utvecklats, h varvid 
man sökt afhjälpa de brister, som visat sig förefinnas i den
samma. I många afseenelen har man lyckals härmed, men 
i fråga om flottans hållande i hög krigsberedskap året om och 
personalens krigsmässiga utbildning ä f ven vin Lertid erfordrar 
den nuvarande organisationen yt terligare utveckling. 

Sedan 1912 års riksdag i sin skrifvelse till Konungen an
f.i[tende regleringen af u tgiftcrna under femte hufvudliteln fram
halit , alt Riksdagen anser det vara af stor viM att tillräckliga 
medel ufses för flottans öfningar, på det att personalens utbild
ning och j"lotlans krigsbereclsl-.:ap må kunna som sig bör vid
makthållas >> , så torde ett af de förnämsta skälen, det ekono
miska, till förutnämnda otillräckliga krigsberedskap och ut
bildning yara i princip unclanröjdt. Det gäller därför närmast 
att söka utnyttja den nuvarande organisationen eller om be
höfliut förändra densamma så a ll förutnämnda brister med 

b 
tillbörligt iakttagande af de ekonomiska förhållandena blifva 
afhjälpta. Mer eller mindre utarbetade förslag härtill hafva 
uppditlats gående ut på antingen aU med bibehållande i huf
vudsak af den nuvarande organisationen åstadkomma mera 

l 'iclsk!·ift i Sjöväsenclet. 30 
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permanens fartygsrustningarna genom uppdillandel af en: 
permanent kustflotta eller att förändra organisationen till en· 
för banclsorgcmisa tio n. 

Jämföras de båda förslagen sinsemellan, torde det visa sig· 
att förbandsorgan isationen måhända lättast låter sig anpassas. 
efter våra förhållanden och medgifva Löjligare organisation 
samt större krigsberedskap och cl~inned förenad bättre discip
lin än en permanent kliStflolta . Teoretiskt kan viii s~igas, att 
den permanenta kustl'lollan iir elen riktiga viigen för upprätt
h ål landet af hög krigsberedskap, men i praktiken möter en 
~aclan organisation afsev~irda olägenheter, hvilkas afhjiilpan cle 
skulle kräfva större omhiggningar inom fJollans, under senare 
lider häfdvunna arhetssiill än en förbandsorganisalion. 

Ett axiom inom det militära sj6mansyrket iir, all befälet 
öfver vare sig del enkla fartyget eller större styrkor omedelbart 
måst e utöfvas från halfdiick, icke fr ån land. Skulle cliirför en 
permanent kustflotta anordnas, skulle äfven dess Högste be
l'ii.lhafvare vara embarkerad året om. Men Y:lr nuvarande or
ganisation, hvilken upplager inspektören af fioLLans öfningar 
Lill sjöss såsom utsedd Högste befälhah·are öf\'er kustflottan 
vid mobilisering, hvilkcn post han i regel äfven bekbder lmcler 
fredslörhållanden, skulle en permanent kustflotta, med den ut
sedde befälhafvaren som chef förhindra det vikLiga samarbete t 
mellan marinstaben och inspektören med afseende på plan
higgning af flottans upplriidancle vid förvecklingar af olika slag,. 
fl ollans öfningar m. m., som u l gör ett af inspck törens åliggan 
den. Ty ett sådant samnrbcle vid skriJbordeL kan icke sam
mankopplas med befiilsulöfning ombord. Af de tta skäl bör icke· 
elen u Lsedcle Högste befälhaha ren året om ulöfva befäl öfYel· 
kustflottan. Genom sin inspekt ionsskyldighet al' rustade sjö
s tyrkor iir han likväl alltid salt i tillfälle att ingripa i öfningar
nas beclrifvande m. m. Huru än en permanent kustflolla skulle 
komma att organiseras skulle iifvcn det Yiktigastc medlet fö1· 
uppammandet a f dugliga befälhafvare, i afseviird grad reduce
ras genom att själfstäncl ighelen, med åtföljande iniLiatiY och 
ansvar vid befiilsutöfning icke skulle kunna komma kustflot
tans unelerlydande bef~ilhnfvarc till del. 
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Dc anförda olägenheterna vidlåda däremot icke förbands 
organisationen, hvilken icke blott mcdgifver den utsedde Högste 
Jw f~ilhafvaren att under större eller mindre delar ar året, då 
.te ruslade styrkorna icke äro sammanförda till kustfloLLa , egna 
sig åL sina viktiga åligganden beträffande arbeten med plan
Jiiggn in g af flottans upptr~ida n de och öfningar, utan möjliggör 
ii f ven alt kustflottans unclerafclelningar lwar för sig eller sam
m anförda i stör·re förband unel er befäl af sina respektive chefer 
k unna lämnas tillfälle till sjiHfsLändigt uppträdande. Tillämpas 
fö rbandsorganisationen Yid styrkors rustande för öfningar är 
mycke t nmnet för krigsberedskapen och det stora förbandet 
kusWotlan iir Yid behof eller för öfningsänclamål lätt samman

fö rcl. 
Denna väg är äfven innevarande höst delvis belrädd och 

m:'\ elen till höjande af flottans krigsberedskap fullföljas och 

ttLYccldas. 
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Arsberättelse i skeppsbyggeri och 
maskinväsende. 

Afgihen vid Kungl. örlogsmannasällskapets sa mmanträ lic 

elen 2 oktober l912 af ledamoten l . J. Ji'alkman. 

Redogörelse för nybyggnader inom krigsmarinerna. 

Sverige. 

Under femte hufvudtiteln har 1912 års rik sdacr fö r nyb""'''-o - J tlt> 

nad och underhån af fartygsmateriel dels på orclinarie dels 

på extra stat beviljat följan de medel: 

Marinens I riksstaten för 1913 har till reservationsanslacre t för flot

n}d·bygglg- lans nybyggnad och underhåll öfverförts dels fr~n r eser va-
na sans ag . . . .. . 

v id 1912 års liOnsanslaget till fl ottans ofnmgar 155,000 kr. och dels fr ån 

riksdag. för slagsanslaget till sjöbeväringens vapenöfningar samt bekläd

nad och ersättning därför 91 ,000 kr., eller tillhopa 246,000 

kr. samt följaktligen uppförts ett anslag till fl ottans nybyggnad 

och underhåll , nu 2,416,000 kr. m ed ett till 2,662,000 kr. för

höjdt belopp. 

I riksstaten för 1913 har reservatiOiisanslage t till under

håll af kustartilleriels byggnader och m ateriel, nu 4 71 ,500 kr. , 

höjts med 35,200 kr. till 506,700 Ju. 

För nyanskaffning af fartygsmateri el har på extra s tat 

för år 1913 beviljats 3,500,000 kr. , hvaraf 2,500,000 kr. af

sättas för att an vändas på sätt framdeles närmare må bestäm

mas. De öfriga 1,000,000 kr. äro jämlikt Kungl. proposition be

vilj ade för nybyggnad af 2:a kl. undervattensbåtar. 
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För anbringande af askejektorer å Aran, Wasa, Tapper

h eten och Dristigheten har på extra s lat för 191 3 beviljats 

56,300 kr. 
För anskaffande af två kolpråmar för varfvet och en mo

torbåt för torpeddepartementet i Karlskrona har på extra stat 

för 1913 beviljats 35 ,500 kr. 

För anskaffning af ett fyrskepp, att förläggas vid Ölands 

södra udde, har på ex tra s tat för 1913 b eviljats 190,000 kr. 

Nybyggningarna af 1 kl. torpedbåtarna Vega och Ves/a Vega och 

hafva afslutats. Från profturerna m eddelas följande resultat : Vesta, 

Kolmätningsprof vid c:a 14 knop. 

Varaktighet, hälften med hvarder a pannan 

Medelfart . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . knop. 

Maskinhvarf .............. . ............. per min. 

IHK ................. .. ........ ........... . ............ . 

Kolförbrukning under 8 timmar... kg. 

, per timme . . . . . . . . . kg. 

, per timme o. IHK kg. 

Fyllning i HT-cylinder .. ....................... . 

l 
Medeldjupgående .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . meter. 

Medeldeplacement .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . ton 

Forceringsprof 

l Varaktighet .. .. .... .. .... .. .... .. .. .. ... tim. 

Fart på rak kurs.. ...................... knop 

D:o cl :o, r educerad till 17 kg. ång-

tryck .. .... ......... knop 

Maskinhvarf på rak kurs ...... ...... per min. 

Kolförbrukning p er timme .... .. .. kg. 

Medeldjupgående .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... .. meter 

[ Medeldeplacement .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . ton 

Vega. Vesta. 

8 timmar 8 timmar 
14,35 14,3 

182,67 188,16 
393,2 36i,5 

2098 1906 
~62,25 238,25 

0,67 O,G5 
0,63 0,63 

1,224 1,244 
99,7 102,2 

3 21/• 
25,62 26,01 

25,55 25,GV 
332,14 339,54 

2087 2290 
] ,21V 1,223 

98,9;, 99,5 



Munin. 

Skäggald. 

Rindö. 
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Vid senare proftur för att utröna maskinkraften vid force

ring u tvecklad e Ves /a 2280 II-IK vid en fart af 25"'" knop och 

3~7 ,r. hvarf per min. å d islanslöpning med vincl. Mecleldjup

g~cnde t var 1,26t m . och m edeldeplacemente t 104,
2 

ton. Löp

nmgen verkstä lleles på distansbanan Alm ö udide - Källaskären 

d~ir Yallendjupet ä r 11- 14 m. Vindstyrk a = 4. ' 

F .. d ega anvan e under profturerna propeller af Normands 

k ons truktion med en medelstigning af 2,'"" m. , medan Vesta 

använde propeller af Bergsunds k onstrukt ion m ed en medel

stigning af 2,6 5 m. 

Vid samtliga proflurer anviindcs vValcska kol. 

Nybyggnadsarbe tena å jagaren .lfunin hafva fra mskridit 

så långt, a tt fartyget torde blif\ .. a färdigt a tt påbörja sina le\·e

ranslurcr under im1e\·arande år. 

Förändringen af kanonbåLen Skiiggald till moderfartyg för 

under va ttensbålar har framskridit , så att fartyget kan beräknas 

vara färdigt till nästa å rs öfningar. 

F rån Bergsunds m ek. verkst. A.-B. levererad es i februari 

i å r motor transportfartyget Rindö, afsedt för trafik m el'lan 

Vaxh olms och Oscar Fredriksborgs fästningar. 

Dimensionerna ~iro : liingd: 23 ,1 m., brcclcl: 5,,H, m., djup

gåcnJe: 1,, m. , deplacem ent: 70 ,;; ton . 

Far tyge t, som ä r afsedt all kunna transporlera 200 man, 

tre h ~islar och elt fordon, framdrifv es medelst en fyr-cylindrisk 

marin-polar-motor om 120 EI-IK af A.-B. Diesels motorer i 

Stockholm tillverkning. Motorns hvarfan lal är 300 hvarf per 

minut och fartyge ls fart d~irvid 9, 5 kn op. Brännoljeförrådet 

rymmes i lre cistern er om sa mm anlagdt 1,7 00 kg. Und er å tta

limmarsprof i verks taelen indikera de motorn vid 300 hva rf 

per minut 182,.1 hkr. och bromsades till 121 ,, hkr. Briin sle-
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t'iirbrukningen var 213 gr. per EHK och timme. Värmeled

ning iir anord nad m ed tillgodogörande af värm e från moloms 

:t floppsgaser. 

Enligt slatsråclspro lokoll et den 13 jan. 1912 rörande femte ·F-Mlten>. 

hu fntclli teln h ade ch efen för sjöförsvarsd epartementet h em-

stiUlL oc h K Ma j :l, på tillstyrkan jämväl af statsrådets öfriga 

ledamöter, besJul at al t m ed Yidare åtgård i anledning af r iks-

dagens a r 1911 fattade bes lut om beviljande pt\ extra stat för 

ar 1912 af elt a n·slag till nyanskaffning af krigsfartygsmateriel 

a f -!,630,000 kr. , skulle, hvad auginge påbörjandet af en l:a 

klass p a n sarbå t (" F-båtem), ans lå i a fbi dan på dc resullat, som 

ku nde framgå a[' den påbörjade utredningen ar frågan om för-

s \·a r s Y ii sende L 

De11 del af niimnda anslag, som beräknats för påbörj aneJ et 

a f sagcla pansarbåt, 3,880,000 kr., skulle enligt sa mma protokoll 

förblifva reserverad i el en m ån el ensamma ick e Loges i anspr åk 

dels för t~ickand ct af dc af K. Marinförvaltningen till förbere 

da nd e å lg~ircler förskoLLsvis redan utgifna b elopp m . m. , dels 

ock för utbetalningar på grund af det med akliebolaget Borors

Gullspång slutna kontrakt, i hvad det afsåg leverans af fyra 

28 cm . kano ner med lavellager m . m. , därest för sta len antag

lig öfverenskommelse med bolaget rörande nämnda kontrakt 

ick e skulle l.; omma i stånd . 

Fosterlandsälsk ande och framsynt e män , som ansågo, a lt 

e tt sa dant uppskjutand c på obestämd l id af på börjandet af 

crsiittningsfarlyg för våra iilcl sla , öfv er 25 år gamla, l :a 

].;lass pansarbåtar inn ebure ett försvagande af fJ o llans effek

liYilcl , Y~idjade tlå till SYcnska folkels offervillighet och 

fö rsYarsinlresse samt Yllnno ell sällspo rdt gensvar, i det atl 

redan Yicl m id ten a f april månad de för byggande af en pan sar

bå l al' , F- lyp » erford erliga mecl eln voro tecknade. Den 7 maj 

iifvcrhimnacles dessa till Konungen, hvarpå K. "Nf:t den 15 

samm a m ånall bes l ö l a t t inh ~im la riksdagens m ening i frågan. 

r rikselagen behanellades frågan m ed all önskv~ird skyndsamhet. 

Den 18 maj var stalsulsk olte t färdigt m ed silt enh älliga till

s tyrk ande af gåfvans moltagande och el en 21 sa mma m ån ad 

goclkiinde båda kamrarna ulskotlets förslag. 
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Den 29 maj fastställdP K. M:t ritningarna till den nya 

pansarbå ten, öfverlämnade dem till K. Marinförvaltningen och 

anbefaUde ämbetsverket a lt så skyndsamt som möjligt från 

inhemsk a verk s täder infordra anbud om leverans af fartyget 

m ed tillbehör, undantagande 28 cm . kanonerna, hvilka enligt 

förut upprättadt leveranskontrakt nu snarast möjlig t skulle 

bringas till verkställighet, samt delar a f pansare t, som finge re

ställas u tomland s. Enligt senare förändradt b eslut få anbud 

Mven på dessa delar af pansare t infordras från sven skt s tål

verk. 

Marinförvaltningen har numera fullgjort detta uppdrag 

och den 16 september inlämnades från skilda verkstäder anbud 

på olika delar af det stora byggnadsarbetet och torde ur speci

fikationerna och ritningarna följande vara a f intresse (fig. 1) : 

Fartygets längd 

bredd 
• • • • • • • • • • • • o o • • • •• • •• •• 

o • • •••• •••• o •••••••• • •• • 

120,oo m . 

18, 60 n1. 

djupgåend e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,
20 

m. 

>> deplacem ent .. ...... . . .. . .. .. . 6,880 ton. 

Kolförråd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600 ton. 

Förråd brännolja ...... . .. .. .... . . .. .. . 100 ton. 

Maskinstyrka, ång turbiner . . . . . . . . . . . . . . . . c :a 20,000 BHK. 

Far t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22,
0 

knop. 

Fannsystemet skall utgöras af 12 st. Yarrow-pannor med 

en sammanlagd eldyta af 3,900 kvm . och en r os tyta af 66,r 

k vm .; ångtryck 18 kg. cm 2
• De skola va ra anordnade för såväl 

koleldning som för blandad eldning med kol och tung olja . 

Propellermaskinerna skola utgöras af två af hvarandra 

fullt oberoende turbinaggregat, lwarje aggregat m ed tillhörande 

kond ensor m. m . födelade i två rum : turbinrummet och kon- . 

clcnsorrummet. 

E lektrisk ström genereras af tre d ynamos, drifna a f D iesel

motorer. 
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Norge. 

Den nyligen afslu Lade behai1C.ll ,·11!!eJ1 f ... r·· l 
u 

v a S.JO orsvarsrms a ue11 

har fått en svnnerli~ten r?·vni1SUI11 v 

J v v J c utgång med hänsyn 

till utvidgningen af Norges flotta. S~t Yiil större som mindre 

la rl yg . skola byggas. De t\·å nya pansarbåtarna, för lwilkas 

bygm:de .. anbud infordrats frå n elt flertal utländska varf a tt 

Yara miamuade den 15 oktober, skola hafva följand e elimen

sicmer m. nl.: 

Länge!: 90,o m., brede!: 15 ,,. m. , djupg{\ende: 5,
0 

m. , depla

cement: 4,000- 4,500 lon·, artilleri: 2 st. 24 cm., 4 st. 15,
2 

cm. 

och 6 st. ~O cm. kanoner, torpeclbesLyckning: 2 si. torpedtuber , 

pan.~_ar:o gorclel- 175- 120 mm., cHicks- 51 mm. , fart 17 knop , 

koltorrad 175 ton. 

.. Fö1:slag ~nå inlämnas s:h·äl :1 kolfmaskineri som :'tngturbin

a~laggnmg; I senare fallet skola backturbinernas effekt vara 

mtnst 50 ;/; af framåtlurbinernas; eventuellt må dieselmotorer 

föresWs. 

Jiimle den nuYarande typen undervallensbåLar med 200/255 

lons deplacem~nt föreslås anskaffande af en något mindre typ , 

afsedel att anYandas på särskilda platser å kusten samt till stöd 

för befästningarna. 

. . U_ncler by.?gn~d äro i IIorten: en jagare af samma typ och 

stotlek som toregaende, Draug och Trolcl, således mecl ett de

placement af 550 ton , fart 27 knop, beslyckn·ing: G sl. 7,a cm. 

kanon_et; och. 3 st. ±5 cm. torpedtuber ; en torpedbåt, sjösatt i 

mars J ar, af· samma storlek som Skarv och Teist, således med 

ett deplacement af 90 ton , fart 25 knop, hestyckning: 2 st. 4,
7 

cm. kanoner och 2 si. 45 cm. torpedtuber. 

Dessutom byggas Yid Germania-Yarfvet i Kiel 3 st. under

n1tl.ensbåtar af samma storlek som Kobben, med Jn·ilkens pre

s taltoner man lär Yara synnerligen• belåten. Dimensioner m. m. 

torde sal_ecles vara: d eplacement: 200/255 ton, hingcl: 39,;j m., 

bcs lyckmng : 3 st. 45 cm. tor!)eldtnber fa1·L· 1')/9 1· 
, L • _ ~nop. 
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Danmark. 

Någo t nytt pansarfartyg har ~innu ej påbörjats, men pla

ner iiro under utarbetande, hvarvid tagils under kraftigt öfYcr

l·iigan cle 1iimpligheten att anviinda Dieselmotorer för framdrif

ni ngen. Med h~insyn till det stora intresse som för n~irvaranclc 

fi nnes i Danmark för motorer af denna typ samt på grund af 

drn ingående erfarenhet om sådana motorer , som torde stå de 

cl~m ska marinteknici till förfogande , måste resultatet af ofvan

niinmcla undersökningar emotses med del största intresse. 

Uneler 1911 och 1912 hafva de n ya 6 torpedbåtarna af 

:z ;:,o tons deplacement blih·iL färdiga och med dem Yerkslällts 

en hel del jämförande försök. De viktigaste resultaten fram 

gå af nedanstående tabell: 

Data för danska marinens nya torpedbåtar. 

l 

Söridcle- 1 Flyve- l s·· l l Tumle- l Spook- l Vlind-
. ou ven. l lUll-

ren. fisken. leren. mggeren den. 

'l l .. 
Fartyg, byggd t af . . . . . . . . . Yarrow Burmeister & vVain Schichau Orlogsvarfvet. Kpn 

Skroftyp ........ . .... ... ..... Yarrow Yarrow Schichau Schichau 

TtU'biner, byggda af . . . . . Yarrow Burmeister & \Vain Schichau Schichau 

l ~urbintyp .. ......... . ...... Br-Curtis Brown-Boveri-Pars M-Pf-Sch. 1\:t:-Pf-Schichau 

AugpaJme-typ ........... Yarrow Normand Schichau Örlogsvadvet 

Ångpannor, byggda af ... Yarrow Normand Schichau Örlogsvarfvets 

Läng,[ öfver allt . ..... m. 55,4 55,4 55,4 56,3 56,3 56,3 

Största breeld ......... m. 5,4n 5,49 5,49 G, o G,o 6,o 

Depl. . fullt rustad ... ton c:a 250 c:a 250 c:a 250 c:a 270 c:a 270 c:a 270 

Medelfart under 3 tim. 

full kraftsprof . .. . . . lm. 

Mask ineffekt ... .... .. AHK 
27,22 

c:a 4800 
986 livarE pr minut ........... . 

B:varf pr min. vicl 14 lm. 452 

!(olförb mkning pr dist.-

27,G3 
5300 
1025 
430 

27,65 
5300 
1025 
403 

27,55 
c:a 5000 

825 
381 

l1lin. vid full fart ... kg. c:a 200 c:a 200 c:r 200 c:a 200 

ll:o]förbrukn. uneler expe

dition v id 14 lm . ... kg. c:a 60 

I(olförracl . . . . . . . . . . . .. . . ton 42 
c:a 50 

42 
c:a 60 

42 
c:a 60 

47 

27,8 27,7 

c:a 5000 c:a5000 

830 830 

371 371 

c:a 200 c:a 200 

c:a 60 c:a 60 

47 47 
l 
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. Såsom. sjögående torpedbåtar skola fartygen vara synner_ 
l1gen lyckade, men kolförbrukningen vid lägre farter har vis . at 
s1g vara betydligt större än beräknadt. 

Ytterligare torpedbåtar med 160 tons deplacement äro 
under byggnad i Köpenhamn, hvilka skola förses llled 
ång-kolfmaskiner, då man icke ansett ångturbiner lämpliga 
för framdrifning af så små fartyg. 

Med hänsyn till undervattensbåtar har danska marinen 
öfvergåll från , L cmren:ti-typen » (,Fiat- typen , ), r epresen terad 
enelast af Dglrkeren, till »Electric Boat C:y-lypen », hvara f de 
två första: Haumcmcfen och The/is , byggda h os \ iV hitehead i 
F iume, redan und er nu förflutna sommar levererats , medan 
fyra andra äro und er byggnad, nämligen : Havfruen (nyligen 
sjösall), Najad'en1 och N ymfen på ör1ogsvarfvel i Köpenhamn 
samt Triton hos Whiteh ead i Fiume. Dimension er m. m. för 
dessa båtar äro: !deplacement: 163/202 ton, längd: 38,9 m., be
styckning: 2 st. 45 cm. torpedtuber, fart: 12,,/8,, knop. Till 
jämförelse må nämnas, all motsvarande siffror för Dykkeren 
äro: deplacement: 105/132 ton, längd: 34,7 m ., bestyckning: 
2 s t. 45 cm. torpedtuber samt fart 12/7,0 knop. De tre först
nämnda af de n ya b åtarna framdrifvas vid ytgång m ed Diesel
motorer af Augsburg-Niirnberg-tillverkning, de tre öfriga med 
Dieselmotorer, tillverkade af Fiat i Turin. 

Holland. 

Under byggnad äro: 
3 kanonbåtar om 540 tons deplacement, bestyckade med 

4 st. 10,5 cm. kanoner och 2 s t. maskinkanoner ; farten beräknas 
till 16 knop ; b åtarn a lära komma atl framclrifvas m ed olje
motorer ; 

4 jagare om 510 lons deplacement, afseelda för kolonierna 
sa mt 2 undervattensbå tar af , Whiteheacl-typ )), af samma typ 
och storlek som en unel er 1911 färd igbyggd sådan . 
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Dimensioner m. m. fö r d.essa bålar, som äro något mindre 
:in de danska nya båtarna af samma typ, äro: längd: 32 m. , 
;Jrcdd: 3m., deplacement vid ytläge: 130 ton, dito vid u.-v.-läge: 
J60 lon, bestyckning: 2 st. 45 cm. torpedtuber; maskineri: för 
.
1
,r-111 o· en Dieselmotor om 300 AHK , för u.-v.-gång en elektro -

\ n( n 
·
1110

tor af samma effekt, hvartill ström erhålles fr ån elt accumu-
Ial orha lleri af Hagens tillverkning ; två periskop , 6 m . höga 
och anordnade för att delvis indragas. 

F r[m profturerna med den första båten meddelas: 

Kontrak- Uppnåd t 
ter ad t 

11 11 .2 

8 ll,o 
Högsta fart vid ytgång ....... . .. .. .. . ... knop 

D:o vid UV-gång ........... .... , 

Aktionsradie, vid ytgång, lO knops fart.. ... 500 min. 1000 min. 

D:o vid UV-gång, 7 knops fart... 35 , 44 
" 

24 ,, 2G , 
(8,6 knop) 

D:o vid d: o 8 knops fart ... 

Kontraktet medgaf variationer i djupgående vid undervat
lcn..,gfmg af 5 dm.; und er profturen begränsades de till 1 dm. 

SYängningsdiametern i n edsänkt läge uppmättes vid 8 

knops far t till 160 m. 
E n SJ.öduo-lio-hets-proflur företogs med 10 knops fart i yt-. o b 

lii ge under 2 timmar, hvarvid båten ulan svårighet manövre-
rades från bryggan ofvanpå tornet. Denna proflur företogs 
ulanför holländska kusten i Hård NV vind med en styrk a af 
U med motsvarande sjö. Slörs la krängningen uppmättes till 8° . 

Baten är byggd vid Sche1de-varfvet i Vliessingen. 

De större marinerna. 

Till kompletterande af i senaste årsberättelse meddelade 
uppgi fler angående antal och deplacement af under åren 1905 
- 1910 sjösatta krigsfartyg torde följande vara af intresse: 
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Tablå 

öfuer under är 1911 påbörfade och sjösatta, större krigsfartyg. 

Nationalitet och l Skrofvet l P~bör- 1 S"ösatt l Depl., l H.-K. 1 Fart, l 
nnmn bygges af ]adt l ton knop Maskiner l o l Maskineri 

Angpannor byggdt af 

l 
slagskepp och pansarkryssare. 

Storbrittanien. l 

Conqneror Beardmore - l maj 23500 27000 21 Pars. turb. Babeock Bearclmore 

JVIonarch Elswick -- 30 mars 23500 
" 

21 d:o cl:o Hawthorn 

Thunderer Thames T\V l febr. " " 
21 d:o d:o 'l'hames IW 

Princ. Royal Vickers - 29 april 25000 70000 28 d:o Yarrow Vickers 

Centurion Devonport 16 jan. 18 nov. 31000 21 d:o d:o Hawthorn l 
.... 

,, m 

King Georg V Portsmouth 16 jan. 8 okt. 21 d:o Babeock d:o 
Cll 

,, " 
Aj ax Scott 27 febr. - " " 

21 d:o cl:o Scott 

Audacious Laircl 23 mars -- " 
., 21 <l:o ? Cammel L. 

Queen Mary Palmer G mars - 28860 80000 28 d:o Yarrow Clyclebank 

Tyskland. 

Fr. der Grosse Vulcan -- 23 mars 23000 270001 20,5 Pars. turb. Schulz IVulcan 

Go e ben Blohm & V. - 28 mars 
" 500001 28,o d: o d:o Blohm & V. 

Kaiser Kiel - 10 juni " 
27000 20,5 d:o d: o Kiel 

KaiRerin Ho·waldt -- 11 nov. ,, 
" 

20,5 cl:o d:o Howaldt 

s ·wilh.-haven maj -- -- d:o cl:o \Vilh.-haven 

E. K. I<'. Wilhelm Vulcan juli - - - cl:o d:o Vu l can 

E. \V eissen b. \\reser l juli -- --
l 

- ol:o d:o \Veser 

K. Bl ohm & Y. sept. - - 28,o tl:o d:o Blohm & V. 
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l Nationalitet och l 
S.krofvet l Påbör- l S ösatt liDepl. ,l H.K. I Fart, l .Maskiner l Å · l l\Iaskineri , 

l namn bygges af Jadt J ton knop ngpannor byggdt af 

l 
Frankri ke. 

Jean Bart Bres t - 22 sept. 23500 29000 20 Pars. turb. Niclausse -
Courbert Lorient - 23 sept. 

" 
, 20 d:o Belleviile -

Paris La Seyne nov. -
" " 

20 d:o d:o La Seyne 
France St. Nazaire nov. - " 

, 20 d:o Niclausse St. Nazaire 

Italien. 
C. iii Cavour Spezia - 10 aug. 21500 24000 22,5 Pars. turh. Blechynd. Orlando 
G. Cesare Odero - 15 okt. ,, 

" 
22,5 c1: o Babeock Odero 

L. da Vinci Ansaido - 14 nov. 
" " 

22,5 c1:o 
1
Bl echync1. An saldo 

F . Gastellamare okt. - 26000 - 22 - Yarrow -
G. Spezia dec. - , - 22 - cl:o -

Österrike . 

Virib. Unitis Stab. Tecn . - juni 20000 26000 21 Pars . t urb . Yarrow 1 st.c1~ecn. VI d:o aug. -
" " 

21 cl:o d:o 

Ryssland. 

Sevastopol Baltic W . - 29 juni 23300 42000 23 Pars. turb. Yarrow Baltic W. 
Pol ta va Amiralit. vV. - 10 juli 

" 
, 23 cl:o cl:o Amiral. W. 

Petropavlovsk Baltic W. - 9 sept. 
" " 

23 d:o cl:o Baltic W. 
Gangut Amiralit. \V. - 7 okt. 

" 
,, 23 d: o cl:o Amiral. vV. 

Imp. Maria Bunge 30 okt. - 22500 25000 21 Tur b. ? Clyclebank 
I. Alexancl. III cl:o d:o -- 21 d: o ? d:o ,, 

" I . E katerin . H Nikolaieff cl:o - 21 d:o ? Vickers 
l l 

,, 
" 

--

N ation:1litet och l Skrofvet · l Påbör- l s·ösatt l Depl., l H.-K. I Fart., l 
namn bygges af Jaclt l J ton knop Maskiner l Å 1 Maskineri, 

ngpannor byggilt af 

Spanien. 

Don Jaime Ferrol 1911 - 15700 15500 19,5 Pars. turb. Yarrow Elswie k 

Alfonso XIII d:o - 1911 " " 
19,5 cl:o el: o cl:o 

Turkiet. 

Rech ad V Elswie k dec. - 23000 31000 21 Pars. turb. ? Elswie k 

Rech. H amiss Vickers de c. - " " 
21 d:o ? Vickers 

Argentina. l l 

Rivadavia l<'ore Riv. - 26 aug. 25000 39500 25 Curtis turb. Babeock Fore Riv. 

Moren o N. Y. Shipb. - 23 sept. " " 
25 

" 
d:o N. Y. Shipb. 

Brasilien. 

Rio de Janeiro Elswick 14 sept. - 27500 ? l 22 Pars. inrb. Bab eock Ha"·thorn 

Chile. 

Constitucion E ls\\' i Ck 27 nov. -- 27500 45000 23 Pars. turb . ? ') 

Libertarl Vickers dec. - l 23 cl:o ? Vickers 

" 
,, 

Engelska kol o-
nierna. 

Australia ClyLlebank - 25 okt. 19100 440001 25 Pars. turb. Babeock Clydeuank 

New Zealand Fairfield - [ l juli 
" " l 

25 c1:o d:o Fairfield 

l l l l 

l l l l ' 

..,._ 
G:l 
m 

.... 
~ _, 



Nationalitet o sh l Slo:ofvet l 
namn bygges af 

Påbör- 1 s·ösatt l Depl., l H.-K. l Fart, l Jadt J ton kn<;>p Maskiner l Å ·l Maskineri, ' ngpannor byggdt af 

japan. l 
l 

Settsu Yokosuka - I l april 20750 25500 20 Pars. turb. .M:iyabara ? 
Kongo Vick ers 17 jan. - 27750 64000 25 d:o ? Vickers 
Hi-Yei Yokosuka aug. - 25 d:o Mi ya bara 9 ,. ,, 
Fu-So K u re dec. - ? ? ? ') ? •) 

Förenta staterna. 
Arkansas N. Y. Shipb. - 14 jan . 26400 28000 20,5 Pars . turb. Bab eock N. Y. Shipb. 
vVyoming C ramp - 25 maj ,, ,, 20,5 cl:o cl:o Cramp 
Ne"· York N: Y . Yard jan. - 270001 02000 21 cl:o cl:o cl:o 
Texas Newport N. jan. - " ,, 21 d:o d:o Newport N. 

Opansrade fartyg. 
Storbrittanien . 

Chatham Chatham 'l. - 19 nov. 55;x;l 25000 26 B-Curt. -turb. >YalTO\\' 'rhames IvV. 
Dartmouth Vickers 1-1 febr. 'Y Pars. turb. 

l 
d:o Vickers - 52o0 , - 0 

Yannouth ,London oeh l I~ondon och 
l Glasgo·w - 12 april , , 25 B-Curt.-turb .l d:o Glasgow 

Active Pembroke - 14 mars 3400 18000 25 Pars. turb. cl:o Hawthorn 
Amphion l d.o 

- de c. , 
" 

25 C-Curt.-turb . cl:o d:o 
Maidstone Vi cker,; - - 3600 - l .f Kolfmaskin cl:o Vi ckers 
Adam an t Laird - -

l 
V 50 - 14 d:o cl:o Lainl 

Alecto 1 d:o -
: 

- D 50 - 14 tl:o l d:o cl:o 
A. E ls,\· i ck oH. - l 5500 25000 26 T urb in l cl :o .Ha w th orn l l l 

l l 

Nat ionalitet och 
namn 

Skl·ofvet l N bör- l Sjösatt l Depl. , · l H.-K. I Fart, · l Maskiner bygges af Jadt ton knop 

o \ Maskineri, l Augpannor byggdt af 

B. 
c. 
Scout 

Tyskland. 
1 Breslan 
1\ Magdeburg 
Strassburg 
Stralsund 
E. Seeadler 
E. Geier 

Ital ien. 
Quarto 
Nino Bixio 
Marsala 
Sebast. Cabot 

Österrike. 
G. 
H. 

Holland. 
Hydra 
Medusa 
.A. 
B. 
U. 

l l 
Vicker8 
Beardmore 
Pembroke 

Vulcan 

\
.\Ve ser 

cl:o 
'vVilh.-haven 
Krupp 
Hown.ldt 

okt. 
okt. 

Hi nov. 

11 juli 
okt. 

!
Venedig 
Gastellamare 

d:o 

Palermo l 

1911 
1911 
1911 

Malfoncane 
IFiume 

Amsterdam 
d:o 
cl:o 
Ll:o 

cl:o 

l9ll 
1Vll 

lUll 
Hlll 
1811 

16 maJ 
13 maj 

r!~~~· 
19 aug. 

1911 
1911 

55001 25000 

" l " 3360 18000 

4750: 30000 
l' ,, 
,, ,, 
" ,, 

33001 22500 
3600 25000 

?' l 
35001 
" 
670 
670 
540 
5-!0 
5-IO 

,, 
? 

2~CXXJ 
" 

12000 

" 

26 
26 
25 

28 
28 
28 
28 
2S 
28 

28 
28 
28 
9 

27 
27 

10 
10 
16 
16 
16 

Tur b. 
d:o 

Pars. turb . 

Yarrow 
d:o 
d:o 

A.E.G. turb . Schulz 
Bergman trb. d:o 
P ars. turb. cl:o 
Bergman trb. d: o 
Pars. turb. cl :o 

d:o cl:o 

Pars. turb . 
cl:o 
cl:o 

Pars. turb. 
d:o 

Kolfmaskin 
cl:o 

Oljemotor 
d:o 
Ll:o 

Blechynden 
9 

? 
9 

Yarrow 
d:o 

Yarro"v 
el o 

Vickers 
Beardmore 

9 

Vulcan 
vVeser 

cl:o 
Vilh.-haven 
Germani a 
Ho,\·aldt 

? 

? 

Damtbiu~ 

d:o 

Diesel 
d:o 
cl:o 

;!>.. 
o en 

;!>.. 
O> 
0.0 
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slagskepp. 

England. 

För under byggn ad varande slagskepp m eddelas följande 

hyggnadsdata: 

l 
l 

Byggnads- P " Sjö- Prof- l 

Fartyg l Depl. 
a-

l ort börjad satt turer 

l l 
l -

22860\Dalm.uir \April 

l 

Conqueror . .. · · · · · · ···· ·· 
10IMaj 11 Maj 12 

Thunderer .. .. ··· ··· 22860 Thames I . w .IApril 10\Fehr. 11 F ebr . 12 

King Georg V .. .. . .. .. . 23370 Portsmouth Okt. JO' Okt. 11 -

Centurion ... ·· · ··· . . . . . . 23370 Devonport Jan. 11 Nov. Il -

Ajax ... . ... · · · ···· ·· ······· 23370 Greeno ck Febr. 11 :Mars 12 - l 

Audacious .. . . ······· ·· 23370 Birkenhead Mars 11 Sept. 12 --

l Iron Duke ···· · · · · ··· · · .. 25400 Portsmouth Jan. 12 Okt . 12 -

Marlborough ... .. ... 25400 Devonport \Jan. 12 - - l 

Benhow .. ... .. ·· · · · ·· 25400 Dalmuir l Maj 12 - -

Delhi .. ···· ···· ·· ··· ..... l 25400 Bar ro w Maj 12 - -
l l 

Orion-klassens fartyg h a fY a samtliga afslulat sina prof

turer, och medelas härifrån följande: 

Orion .Mon are h l 'l'hunderer l C,mqueror l 

P•·ofvot""'ktigbet,t.im l 3D i 8 i 3D l 8 l 30 l 8 l 24 

1

1 8 '; 
Hästkraftantal .. .. .... ... 18866129108\19128128555 18927 27 426 18081 !28430 

Hvarf per minut .. .. .. .. . 298 \ 3-W - \ - 265 300 286 322 
1 

K olåtgang,kg. pr HKjt im 0,82 1 0,7·1 1 0,83 0,86 . 0,81 O,;s ' 
F art, knop ... .... .. .. .. .... 19,5 1 21,o 

1 
'J 

1 
21,9 18,s 20,8 19,36, 22,rs1 

Fa rtygen lära hafva dåliga sjöegenoskaper ; Orion sk all sär
~kildt vid profskjutningarn a hafva slingrat på ell för goda 
skjutrcsnllat synnerligen ofördelaktigt sätt, på gr und hvaraf 
slörrc slingerkölar k omma all anbringas . 

O rion
kl assen. 



King 
Georg r
klassen. 
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Dessa h ä fl iga rörelser hos de moderna slagskeppen bero ti ll 
slor del därpå, a lt farlygen s bredd efter hand gjorts större, utan 
alt djupgåendet ökats i lämplig proportion. Medan såväl slag
sk epp som kryssare förr ofta hade allt för · !ilen stabilitet -
sasom y lledigh et m a anföras franska slags keppet Magenta , 
.~om vid rodrets läggande diU kränger ända upp till 16° -
hafva a lla nyare Dreadnoughts till följd af deras stora bredd 
rör stor stabi lit et. Vid rodrets higgand e dikt und er högsta 
fart kränga fartygen ej mera än 2 ~'t 3°. Afl ossningen af hela 
bredsidan af grofl artiller i ås tadkommer likalecles endast en 
kriingning af om),ring l 0

. Melacenlerhöjden, som ;förr på 
denna typ fart yg sällan var mer än l m. , uppgfu· numera vanligen. 
till mer iin 2 m . Denna afsevärda begynnelses tabililet vid så 
stora deplacement föranleder vid viss sjöhäfning häftiga och 
oregelbundna slingrin gar , ll\·iiJ,a naturligtvis försämra träffre
sultalen . Enda möjligheten att förbättra fartygens sjöduglig
het är all förse dem m ed v~ildiga slingerkölar eller alt inbygga 
slingertankar. SlingerkölanKl öka emell ertid våta botlenylan, 
och således friktionsmolsl å ncl e t, samt inYerka störande på 
Ynltcn strömmarnas gång und er fnrlyget. · S lingertankar~ när
mare b cskrifnn i senasie årsredogörelse ~ åter blifva vid dessa 
deplacementförhålla n den ganska stora sa m t förorsaka till följd 
af d~iri rymd:1 stora vatlenk ,·anlilct ökmiL djupgående. Denna 
oliigenhcl behiifvcr dock enelast förekomma vid svår sjögång, 
enär tank:1rna i nnnat fa ll ktmn<l vara lomma. Del har äfvcn 
föreslagi Is all i twym ma h ela ell er dela r af brännoljeförrådet 
i s l i ngcrtanka rna, lwa rigenom d j u pgåend el icke skulle behöfva 
ö kas. En annan ltlviig all minska slingringarna har fram
kn s tals , nämligen :111 gifva spantformen ett skarpare slag, så 
a ll de lln komm e atl ' 'e rka so m slingerköl. 

Dc i föreg:lcnclc å rsberättelse Himnacl e prcliminiirn uppgif
terna om denna klass hira enligt senaste m cddelnnd en börn 
iindras och fullsliincli gas till följ :1 ncle : 

lä ng d: 169,1 m. , brede!: 27, 1 m ., d j upgåcnd e: 8 ,< m ., depla
cem ent: 2:3,:~70 ton ; artill eri : l O s t. 34," cm . L/45, 20 st. 10," 
\'11l. L/50. ell er 16 st. 15 ," cm. , 5 s t. masl,inkan oner; lorpeclbe-

- 47 :-3 -

1 . 3 ·L 53 cm . pans·H" oördel- 305 mm., svårt art - 254 sl \'C d1mg : s . ., • L • b f" ' .. o l· 2 700 - at·t.- 102 mm. , d~i cks - 70 mm. ; lwl ou ac. , nun., med. sv. -
]l ril nnolj eförråd : 1,000 ton . .. . . 00 Ylaskineriel ~ir Parsons-Lurbincr, b craknad e att nvJd 31,0 
11 1\ kunna fr::nnclrifva fm·tygen med 21 !mops fart. Anga gene; 

[. B 1 1· ~. vVilcox's t)'P uton1 a re nt 18 st. angp<'~nnor a a )COC ~ ex , , 
(; enturion, som h<lr Yarrow-pannor. . ... ' . 

I . . o Geor(l i ' och Cen turion komma att torses med n) ss 
\tn, ' '-' h"f. .. 1 e ·na qm nämt~cla sli nger lanknr fiir <lit minska de a llga rore s I • 

sjö. f ], unna ick e Iron Duke-
Fullt säkra lipgifter angåend e dessa artyg klassen. 

torde så myck et num era vara viss t, all det m edel
lii mnas, m en . . r ]· noner i st. sv[tra ·ntillcri et kommer a lt bhha 16 sl. lQ cm. ~ a . 
liir 20, si. 10 ,1 cm. , del m edelsv:ha artilleriet fortfarand e huf -

\. llcis<'~l · li n·en lär vara af sed t för afvärjande af torpedfartyg. 
' ~ t> ·f ] " crd · 17 6 m F·utycret dimensioner uppgifvas bh va: anb · ,R ., 

' "' . . •r 400 ton· 5 torpedtuber ; ' . 1 1· '>7 m deplacem ent : c :a _;) , , ,n et c . - '" ., . d d ta« af . JT · g Georg i' klassen , n1e u n an 'b • pansar: s:1mnu1 som un.. ' . 
a ll. det medelsvåra artilleriels ökas tJll 203 mm . 

Ytt erJicr<lrc 4 sl<lgskepp äro b evilj <ld c och b eräknas ku.nn<l Typ 1912. 
b . . 1 P . Nåcrn upp<'lfter pahörjas före u L gången at mn cvaranc c Lu . b L b 

om dem hafva icJ, c h ck nnt gjor\ s. 

Tyskland . 

l \l!tt·ai'cle slaaskepp meddel<l s följand e För under byggnac - ' ~ 

Fartyg 

\

K. w. Kiel \okt. 1909!\ juni 1911 \laug. 1912 Kaiser .. .... .. .. .. 1911 t 191~ Vulcan, Hamh. okt, Hl09 mars , sep . :Friedl'. der Gros~e " , . . 'H owaldt Kiel lapr. 1910 nov. 1" 11 1 - i 
KmsE'rll1 .. l.l ............ \Germani:, Kiel apr . 1910\febr. 1\312 \ - - \ 

l Pr. LUltpo c ...... .. .. .. .. 18 l. l , \apr 1910 apr. 1912 \ König Albert .............. · c u c mu . : 
Ers. \Veissenburg ........ IWeser, Brernen JUI11 1911 \ 
Ers. Kf. F .riedr. ·w ....... Vulcan , Ha.mb.\JUlll 1011 1 
«S. » ............... .. ...... Kl~'. Wilh.-h;v. ma] 191 1 

l b . . IGermania. Juel 1912 Er~. Bramen mg ....... 



Ostfriesland
klassen. 

- 474 -

De till denna klass hörande slagskeppen hafva samtliga 
afslu ta t sina profturer, ehuru ännu inga andra uppgifter hit
tills iiro kända från profturerna med Oldenburg, än att en fart 
af 21, 0 knop uppn å tts . Från öfrigas profturer meddelas: 

l Ostfriesland l 

.1 35500 Hästkraftsantal 

Hvarf per minut .. 
Fart, knop ... ·:···:· ·· ·:.J 12G,o 

21,24 
l 

'rhi.lringen 

349-1-1 

114,2 

2l,os 

H elgoland l 

31258 
125,1 

20,81 

Dessa äro ji.imte Oldenburg de sista tyska slagskepp, som 
framdrifvas med kolf-ångmaskiner. 

Kaiser- Dc i senusle årsberättelse liimnade preliminära uppgifterna 
klassen. om denna klass böra enligt senaste meddelanden ändras och 

fullsUindigas till följande: 
Uingcl i kvl.: 172 m., s lör sta bredcl: 29 m ., djupgående : 

8, 3 m ., deplacement : c :a 24,500 ton ; artilleri : 10 st. 30,5 cm .. 
kanoner , 14 st. 15 cm. kanoner, 12 st. 8,8 cm. kanoner, 2 st
maskink .; torpedbestyckning : 5 st. torped tuber ; kolförråd: 
3,600 ton. 

:Maskineri et i.ir Parsons-turbiner , med unelantag af Fried
rich der Grosse, som får AEG-Lurbiner De äro beräknade att 
vid 25,000 HK gifva fartygen en fart af 21 knop . Ånga erhålles 
från 16 Schulz-pannor. 

I\ais er har vid profturerna uppnått en högsta farl af 23,6-
knop, och skulle således för n ~1narande Yara Yi.irldens snab
baste slagskepp. 

Typ 1911 För de under 1911 och 1912 påbörjade slagskeppen hafva 
och 1912. inga uppgifter bekantsgjorts. 

Frankrike 

Förutom dc i senaste årsberättelsen omnämnda i septem 
ber 1911 sjösatta Jean Bart och Co ub ert, från lwilkas prof-
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Fig. 2. 

Fid. 3. 



Jean-Bm·t
kl assen. 

B ·retagne
kl assen. 
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turer docl\ 

hyggnnd: 
in le l n r h eka n l, ii ro följnndc sl:Jgskepp under 

F11,rtvo· 
v b 

P aris .. .. .. ......... . 

Byggni\,ds
ort 

.. /La Seyne 

St. Nazaire France 

Bretagne 

Provence 

LotTaine 

.

1 

Örl.-~·a rf. , Brest 

. . . . . . . . . . . . . . D:o Lori en t 

l 
På bör-

l 
Sjös11,tt 

l 
ja d 

nov. 1911 sept. 1912 

nov . H:Hl 

j nli 1912 

1 

maj 1912 

aug. 1912 

Fiirulom i sena s te arshe6iltelse meddelad e uppgifte r om 

dessn slagskepp , är följand e bekant : 

Anordning af SYåra tornen och b epansringen framgår af 

fi g. 2. Diimf synes, all man frångått den {t senaste slagskepp 

n 1wii n dn mHlervn Il ensbepansringen mot torped er . ]\olförråd: 

2,700 lon , brännoljcf'örråcl: 1,000 lon . 

.-\ ngpan nennlägg nin gen utgöres pa Jean Hart och Paris af 

2.J- BellcY ill c- pnnnor snml på r:ourhe t och Fwnce a r lika många 

N iclau sse-pannor. 

Uppsliillning nf arti ll eri samt bepansring m. m . framgå af 

fig . :3. 

Fnrlygsskrohens dimen sioner iiro sammn som för Jean 

Bart. 

Bes tyckningen utgöres ar: 10 st. 34 cm. kanoner uppställda 

pa rvi s i farlygens midlpla n , 22 s l. 13, ~ cm. kanoner i kasemat

te r, 4 sl. .J-7 mm. kanone r saml 4 sl. 45 cm . torped tuber . 

12 s t. 90 cm. si ralkas tare finnas , af hvilka två iiro upp

s liillcla i mas terna , medan d c öfriga iiro placerade låg t för an

Yiinclning Yid med elsvåra artillerie ls elcl gifning. 

Del i grupper om 2 ~~ :3 kan oner uppställda m ed elsvåra 

ar till eri e t har erh{lllil synn e rligen stora bcstryknings vinklar . 

. -\nununilionsfö rdtcl c l nigöres ar 25 0 skolt per kanon , hvaraf 

24 s l. fiirvara s i kanon e rnas n ii.rhcl sasom bercclskapsammu-
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nit io n. För de fyra torped tuberna finnas 24 s l. torpeder om

burcl . E lden ledes an Lingen från de l hög l slående kommando 

to r nel - endast ett sådant finnes - som fö·r d e tta ändam ål har en 

, , id lJa r huf af 8 mm. stå l för afstånclsmälui ngsinst rument med 

:1 ,nn Jll. bas, eller från n ågot ar. d c tre midlersta torne n . Från 

dt'l förligasie nf d essa kan äfve n fartyge l manövreras, om s lyr 

tor ne t ska dats. På denna klass hafva torpednät å te r införts , 

~n i a n dc 1905 togos ur bruk . D c nya torped näten hafva 5G 

111111 . maskor , i st. f. 150 mm. , iiro bubbla, 8, 5 m. höga och 99 

11 1. langa samt ul sällas p ~1 e ll afstånd af 9 m . frå n fartyge t. 

Dc Yi iga 60 lon . 

Till följd af a ll sicl otornen bortfalla , haha longitudin cla 

skoll kunnat sl6ickas genom h ela fartygel i kolbox.skotllens för 

lii ng ning . Till isolering kring amm unitionsd urkarna använd es 

~laggul i stä llet för ,såsom hittills , korkplattor. Bollenventilerna 

lu r rartygels sältande under vnllcn kunna manövrera s frå n e ll 

cen tr um på dä ck. Kolboxar, inYentarie- och proviantrum iiro 

fii rsedda m ed sHic kningsa nordningar för ånga . För all minska 

sli ng ringarna inbyggas slingertankar. 

Ritningar till d c slagskepp , som skola stapelsä llas 1913, T yp 1913. 

iiro ii nnu ej fastställda , men enligt förs lagen lära de få e ll depla-

ce ment om 25 ,000 ton . D et grofva artilleriet om 12 st. 34 cm . 

kanoner lär komma att uppställas i 3 torn om hvardera 4 l..:a -

llOlll'l'. Medelartilleriet uppgifves skola beslå af 24 st. U c m. 

k:mo ncr, upps tällda i grupper inom kasematten . Fart 21 ,,, 

k no p. 

l tcll i e n. 

För linel e r byggnad varand e slagskepp m cclclelns följande 

l •yggn adscla la : 

Fartyg Byggnudsort l P å b b J'] ad i Sjösatt 

.. l l 
Co n te di Cavour .............. Ol'logsvarfv. , Spezia l aug HJl0

1
au g. 1911 1 

Ginlio Gesare .. .. An saldo. Sestri P onen. IJuni HJlO okt. 1911 

L. cla Yin c i ... ,Odero, Ses tn Poneute JUl t 1910
1
okt. 1911 



D on te 
A lighieri. 

Conte <li 
CavonT
kla,sen. 

Dinlio
klass en . 
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Fartyg Byggnadsort l Påbörjad l Sjösatt \ 

Andrea Do ria .. . ..... . . ..... . 1Örlogsvarfv., Spezia mars 1912 
Diulio. . .. 

1 

D:o Gastellamare april 1912 
Dandolo .... . .. . ... . . . . .. ..... Orlando, Livorno -
:M.orosino . . . . . . .. . . . . . . . 

1

Ansaldo, Sestri Ponen. -

Profturerna med delta fartyg, som fortgått sedan slutet af 
1911 , afslutades i juli månacl. Vid elen officiella 6-timmars 
profturen uppnåddes i medeltal en fart af 23 knop med 32,250 
ARK och en kolförbrukning af 0,68 kg . per tim . och ARK. 
Under 24-timmars uthållighetsprofvet uppnåddes med naturligt 
drag under flera timmar i medeltal 22, 2 " knop m ed 23,000 ARK . 
Vid forcering under denna proflur var högsta farten 2±,," knop 
med 34,700 ARK. Vid kolmälningsprofvet med mod ererad 
fart - 6 pannor påeldade, hvaraf 2 med brännolja och 4 med 
kol, 12 knops fart samt i medeltal 3,000 ARK - var bränsleåt
gången sammanlagdt 1,0 1 kg. per timme och ARK. 

De i föregående årsberättelse meddelade uppgifterna an
gående dessa fartyg hafva visat sig böra ändras och komplet
teras sålunda: 

Längd: 169 m., bredd: 28 m., djupgående: 8,, m., depla
cement: 22,500 ton , maskineri: Parsons-turbiner om 24 ,000 HK, 
arbetande på 4 propellrar; turbinerna för de båda yttersta pro
pellrarna ligga i !war sin vattentäta afdelning, medan de båda 
öfriga turbinerna ligga i ett gemensamt maskinrum ; hacktur
binerna kunna ut ve elda 14,000 HK ; kolförråd: 3,000 Lon; 
bränsleförbrukningen får icke öfverstiga 0,8 ,, kg. per HK och 
timma. 

Dessa fartyg skulle enligt tidigare uppgifter hafva haft ett 
artilleri af 12 st. 34 cm. kanoner, men enligt senaste medd elanden 
lära dc få samma grofva artilleri som föregående klass , såle
des 13 st. 30," cm. kanoner, men dessutom eU medelsvårt artil
leri af 15 cm . kanoner. Deras bepansring skall äfYen blifva 
starkare och deplacementet till följd häraf ökas till c:a 
25,000 ton. 
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Förslagsritningarna till dessa slagskepp visa fartyg om 
_6 ,000 a 27 ,000 tons deplacement m ed ett svårt artilleri af 35,r. 
eller 38 cm. kanoner. Samtidigt föreslås farten ökad till 25 
knop, h vadan fartygen således skulle blifva en ny typ slagskepps
kryssare. Anga genereras a.f 20 Yarrow -pannor. 

Dando!o
klassen. 

Ryssland. 

De 1908 beviljade och i senare hälften af 1911 sjösatta 4 
~lagskeppen tillhörande denna klass äro ännu icke färdiga till 
profturer. Den långa byggnadstiden är enligt officiellt medd~
lan cle hufvudsakligen heroende på att de ryska varfven t1ll 
följd af saknaden af någon flottlag uneler de senare åren blifvit 
oj ämnt belastade, en omständighet som nu efter nya flottlagens 

antagande dock skulle vara bortröjd. 
Till i föregående årsberättelse lämnade uppgifter om dessa 

fartyg meddelas vidare, att farten beräknas blifva 23 knop, 
a tt de 25 Yarrow-pannorna äro anordnade för blandad kol
och o11· eeldnina samt att fartygen få ett brännoljeförråd af 

. b 

t, 170 ton. 

Oangnt
klassen. 

I öfriot bvoaas j Nikolajew 3 st. för Svarta-hafsflottan af- Alexander 
b " b b · _ . ~1 .. · l J ]rata- III-klassen. 

sedda slagskepp, Alexander III , lmperatnza d m w oc 1 e' · 

rina Il . 
För dessa gälla följande uppgifter: längel 168 m.; b~·edc~: 

27,
3 

m .; djupgående: 8, 4 m.; deplacement: 22,860 ton; artlllen : 
12 st. 30,s cm. kanoner uppställda i 4 st. trillingtorn, samt 12 
st . 15 cm. kanoner i kasematter ; torpedbestyclming: 3 st. tor 
pedtuber- maskineri: Brown-Curtis-turbiner om 25,000 HK, 
arbetand~ på 4 axlar, byggda hos Brown, Clydeba1~k ; å~~p:n
nor: 20 st. Yorrow-pannor ; fart: 21 knop; bransleforrad : 

3,000 ton. 

Österrike-Ungern. 

För under byggnad varande slagskepp m eddelas följande 

byggnadsela ta : 



-- 480 ~ 

Fartyg Byggnadsort l Påbörjad l-;:; 
Viribus Unitis ...... .. ... . Stabilim. Tecn. , Triest juli 
Tegethoff .......... ...... . D:o D:o aug. 
Admiral Sterne ck .. . D:o D:o jan. 
Admiral Petz ............. . Danubius, Fiume jan. 

1910 juni 1911 
1910 mars 1912 
1912 nov. 1912 
19 12 l 

Dessutom har ombygnad a f ~ildre slagskepp påbörjats, 
hvar vid börj an gjorts med Habsb urg. Ombyggningen omfa ttar : 
borttagande af öfvers la däck , sänkning af bå ld äck och kom

mand obrygga samt fö rbä tt ri ng af tornkan onernas bes trykn·ings
vinkla r. Nästa far tyg, so m skall und ergå om byggnad blir 
Arpad. 

Viribus Uni- Förutom i sen as te årsberä ttelsen lämn ade uppgifter om 
tis-klassen. dessa fa rtyg m edde las, aU s tröm till elektri ska anHiggningarna 

komm er a tt Hin111 as a f 4 s l. lurbo-dynamos om hva rd era 300 

K\V samt en diesel-d yna mo om 75 K\V; torped bes tyckningen 

utgöres a f 4 s t. 53 cm . torpedtuber, en i h varcl era s täfv en och två 
breds icl es; strålkasta rn a b lifva ej fä rre än 11 s tycken . 

Viribus Unilis afs lutade sina profturer den 12 a ugusti 
de lta å r m ed , enlig t uppgift, m ycke t gyn samm a r esulta t, }war

vid vid ett 4 cm . större d jupgåend e än berä knad t u ppnåddes 
en 0,8 kn op högre fa rt ii n k onlrakteradt. 

Fö renta S tal erna. 

För under byggnad vara nde slagsk epp meddelas följ ande 

byggnadsdata: 

Fartyg Byggnadsort l Påbörjad l Sjösatt ; 

~ew York .. . .. . . : Örlogsvarfv., )fe,\- York[sept. 1911 okt . 1912 
'['exas .. . .. .. .. .. . .. . Newport N e"·s april 1911 maj 1912 
:N e vada. .. .. ... . . . . . . }'ore R i v er våre n 11:!12 

Oklahama ...... ..... 1 N~:~n~e~~-k Shipb. C:o, cl:o 
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Dc i senas te årsber ä ttelse beskr ifna slagsk eppen af denna 

]dass, A.rkansas och W yoming torde nu mer a afslulat s ina prof-

ture r. 
F rå n Arkansas· profturer m eddelas följ and e resu lla l : 

hiigs la l'a rt på d istans ................... . ....... 21,,, knop , 
medelfa rt . ....... ... . . . . .. . . .... . . . 21,1 » 

uneler 4 limm ar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 ,r. 

.Hl K .. ... . .. . . . . ..... . . . . .. . ....... . .. . .. . . . 29 ,2 71. 

W yoming skall h afva up pn:l.ll den anm ärkningsvärd a far 

lt'n a f 22,,, kn op . Und er 2-! limm a rs p roftur m ed 19 knops 

fa r ! b rändes 350 ton k olmo l 369,6 Lon på Ark an sas sa mtlimler 
ulhå lligh e tspro( vid 12 kn ops fa rt 144 ton m ot 157 lon pa 

A rl~a n s as. 

Ytterligare uppgifter om dessa fa rtyg, T exas och New- York . 
iin som finnas i senaste å rsbe6iltelse, hafva icke beka nt gjorts. 

Denna klass, l 911 år s program , om fa ltar slagskep pen N e

Pu r! u och Oklahonw. 
Deras konstruktionsda la ii ro: liingd : 176,,, m .; bredd : 2 ~) ,., 

111. ; djupgåend e: 8,7 m .: depl acement: 27 ,940 t<m: a rtilleri : 10 

sl. 35 ,n cm. kanoner L j-!5, uppsliilld a i två trilling- och t d 1 

d ubbellom , 21 st. 12, 7 cm . kan oner L/5 1 sa mt -! st. 4,, cm ., 
2 s l. ~ , 7 och 2 st. m askinkanoner ; lorpedbes lyckning: 4 s t. 5~ 
<·m . torpedtuber ; görd elpansm : :366 mm .; st~Tlo rn • och svår a 
ka nontorn s front: 406- 45 7 mm .; maskiner : Nevad a: Curli s

lu rb in er , Oklahoma : koHma skin er ; a ngpannoma iiro endast al'
~ed d a för olj eeldning ; hri innolj el'ii r råd: 2,000 lo n: far! : 20,,, 

knop. 
Dessa fartyg fr a m visa be tyd liga föriindringa r m ol fi.i r e-

g:J emlr typer , såsom fram ga a f fi g. -!. Deplacemente t ii r ökad! 

med omkring 500 ton , lwnrfl f del m es ta ko mmit pa nsa ret til l 
godo. Anmärkningsv ~irclt iir sii rskildt , a tt hepan sringen ickt· 

liingre omfa tta r h ela fa r tyge t, ut:1n endast dc viktiga re delnrn a, 
saso m svårt ar tilleri , s lyrlom , mel lers ta delen af va ttenlinj en , 
lil askin er och pa nno r. Den m inskn ing i ,·ikl , som h ii rigcnom 

Al· kansas
klassen. 

Texas 
klassen. 

Nevuda
klassen . 
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vunnits , har kommit pansartjockleken till godo. Citadell- och 

I.;asema l !pansaret h ar försvunnit, enär man ansett, all det m e

dels t::nka pansaret icke utgör n ågot skydd mot direkta träffar, 

ula n endast föranleder en icke önskvärd detonation. Splin

tcrs kycld synes man ej bry sig om. De underliggand e af

delningarnas skydd mot träffar utgöres af två pansarclä ck , 

:tf lJyi]ka det Öfre, 76 111111. tjockt, ligger direkt på gördel

I':I IISa re ls öfverkant och är h elt plant, medan det undre, 51 mm. 

I_Jockl , bi r horisontell ungefär 2
/ 3 af fartygets breeld för ~lt sedan 

slu tta ned mot gördelpansarets underkant, således som på de 

flesta nuvarande k on struktioner. Anmärksningsvärd är dess 

utom den kraftiga bepansringen af skorstensl{appen och af 

~ t y rtorn e t och dellas förbindelseskald till kommunikationscent

ru m. Gördelpansarets höjd ~) r icke mindre än 5,3a m., hvaraf 

:.!,,,[ m. öfver vattenlinjen och 2, 59 m. under. Det afslutas för 

<ch akter af e tt tvärskeppsskott af samma dimensioner som 

stdopansarel. För och akter härom utgöres skyddet endast af 

de t hv~ilfda undre däckspansaret Såsom ytterligare egendom

lighet kan nämnas, att plåtarna i gördelpansaret äro uppställda 

på högkant och således räcka från gördelns öfver- till dess 

underkan t ; förut hafva plåtarna uppställts i två s trål< , hvarige

nom i vattenlinjen kommit att finnas en långsgående 

sk arf, där pansarets motståndskraft Yar betydligt försvagad. 

T ill skydd mot torpeder finnes ett starkt, 2, 4 m. från ytterskrof

,·c t löpande långsgående skott . 

Såsom ofvan angifvits, äro ångpannorna endast afsedela för 

oljeeldning. Härigenom hafva pannorna kunnat ställas betyd

ligt närmre hvarandra, så att pannrumslängden kunnat minskas 

med c:a 50 % och rökupptagen kunnat samlas till en enda 

!-, ko rsten, hvilk et å terigen minskat den yta, som fordrat bepans

ring. Siclo-kolboxar saknas; till följd häraf har såväl gördel~ 

pansaret som däckspånsaret måst ökas, men ·den härför erforder

liga vikten har invunnits p å viktbesparingar i bränslet. Bränn

oljan förvaras i: innerbotten. Eldarepersonalen har minskats till 

omköng hälften . 

Öfverbyggnaderna hafva reducerats 

iiro uppställda vid sidan af och akter om 

l'idshift i Sjöväsenrlet. 

afsevärd t. 

skorstenen. 
Båtarna 

Mellan 
32 
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dt> båda båtgrupperna finn•es en kraftig båtkran, uppbärande 
2 strålkastare, medan de öfriga 12 äro uppställda parvis i 
rpasterna. Dessa äro på ritningen två och af gallerkonstruktion 
rnen i amerikanska facktidskrifter framhålles, att detta ännu ej 
skulle vara helt afgjordl. Efter en beskjutning, som företagits 
m~d såväl gröfre som lättare kanoner mot Florida synes man 
n~mligen ej längre vara så belålen med gallermasterna. Mot 
d,em anföres, att vibrationerna i dem äro så starka, att de men
Jigt verka på oqservalionerna ; att de på grund af sin stora yta 
erbjuda ett godt mål; att de icke kunna motst~ beskjutning i 
dep grad, ri1an förut förmodat; at de verka som grm}atfångare 
s~PlH alt de, om de skjutas ned, utgöra större Nnder på däck .och 
!'i-ir kaqon er än vanl~ga master. Därför föreslås nu att endast 
~1afva en galler~nast å hvarje fartyg samt att förlägga eldled
ningsstationen, såsop1 på de engelska slagskeppen, till två vä l 
)~,epansrad~ platser i höjd med de högst uppställda kar~onern.a. 

Af synnerligen. stqrt intresse är slutlig~n beslutet att å Ne
uada ~ter pröfva tprbiner som framdrifningsmedel för slag
:;kepp, r1ä111liger). Curtjs-turbin~r. Orsakpn härtill säges 
Y~~ra, att 111311 ~nset .t de förbättringar af elen ursprungliga typen, 
sqn1 utförts P.~ engelska J-,ryssaren Bristol - s~hecles i hufvad
sak Sf)npna sqq1 å den på svenska jagarna H u.gi;I och M unin 
mFiinda AEG-t~Irbineil - h9-fva gjqrt d,enn~ turbintyp full t 
)i~ställd mu ij2ke bättre än Parsons-turbinerna. Efterspn o 'k la
Iwma erhåller kolfmaskiner: lwmn1a tydligen de uneler flera 
år l/tför,qa .jän}f'örande profven mell::}~l koUmq.skjqer och tu r
}?f)ler att fortsättas. 

Jap.cJn. 

För under byggnad varande slagskepp meddelas följande 
byggnadsdata: 

Fartyg 'l 
Byggnads-

)Påbörjad) Sjösatt l 
Prof-

ort turer 

Kawachi .... .. .. ...... . .. .... Yokosuka april 1909 okt. 1910 aug. 1912 

l 
Settsu ......... .... ....... .. .. Kur e jan . 1909 mars 1911 maj 1812 

Fuso ... .. . .. .... .... .... · ....... Knre mars 1912 - ·-
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Dessa fartyg , Kawachi och Settsu, hafv,a börjat sina prof
turer, hvarifrån meddelas, att Kawachi skall hafva uppnått 

21, ,, knop och Settsu 21 knop. 

Kawachi· 
klassen . 

Inga andra uppgifter hafva meddelats om denna nya, Hill Fuso-typen. 

beviljade, typ än att deplacementet torde blifva omkring 31 ,000 
ton samt farten 22 knop. Som emellertid Japan med hänsyn 
till slagkryssarna upptagit Englands typer och tekniska kom-
missioner nyligen uppehållit sig i England för att studera ny
byggnaderna, är ganska sannolikt, att den nya slagskeppstypen 
hl ir lik den engelska. Med hänsyn till det grofva artilleriets 
kaliber torde detta nog blifva 35 ,6 cm., eftersom denna dimen-

~ion r edan antagits för slagkryssarna. 

Pansarkryssare. 

England. 

För under byggnad varande pansarkryssare meddelas föl

jande byggnadsdata: 

Fartyg Byggnadsort 

Australia .. .... .. .. ........ ... Brown, Clydebank 
New Zealand .. . ... .. ....... Fairfield, Glasg~w 
Qween Mary . . . . . . . . . . . . . . . Palmers, J arr o w 
Tiger .. .. . . . .. . .. .. . . .. . . . Br()wn, Clydeb;J.:Pk 

l Påbörjad l Sjösatt 

juni 1910 okt. 1911 
juni 1910 juli 1911 
mars 1911 mars 1912 
maj 1912 . \ 

Profturerna mcP. till denna klass hörande pansarkryssqren 
Lion ha f va ~~fsluta ts, men ännu ej med Priw,:esii Royal. Såsom 
resultat från Lian$ profturer · meddelas, att vid 24-limmars
profvet. med 3/ 4 maskinstyrka blef farten 24," knop vid 52,500 
.\ HK samt under 8-timmars forceringel1! 28, 7 knop vid 70,000 
.\HK. Princess Royal började sina profturer i september i år 
och lär därunder hafva uppnått en m edelfart af 29, 7 knop och 

(' n högsta fart af 31,7 knop. 

Lian-klas-
sen. 
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Det visade sig emellertid nöd v~indigt att om bygga vis sh 
delar af fartygen för en berälmad kostnad af öfver 1

/ 2 million 
kronor. Under profturerna befanns det nämligen på grund af 
närheten till skorstenen vara omöjligt att uppeh ålla sig såväl på 
kommandobryggan som i eldledningsmärsen å förliga masten. 
Den förliga skorstenen var ursprungligen placerad mellan dessa 
båda platser. 01nbyggnaden har omfattat förlängning af de båda 
förliga af farl ygens tre skorstenar samt förflyttning af el en fö r
ligaste a k teröfver, så a tt mas ten fått plats mellan bryggan och 
skorstenen. Eldledningsplatsen har nedflyttals till styrtornet, som 
öka l s i afsevärd grad . S tyrtornet utgöres num era af tv änne skilda 
rum, af hvilka det undre, med 254 mm. pansar, motsvarar de 
Yanliga styrtornen och är förseclt med alla för fartygets m~növ

rerande, eldens ledande m. m. erforderliga apparater och anord
ningar; några utkiksgluggar finnas ej här. Öfver aktra delen 
af denna afcl elning höj er sig en bepansrad, med utkiksgluggar 
förs edel kupol , »the observation towen , som genom en öpp
ning i däck står i förbindelse med det egen tliga styrtornet. 
Fördelarna med denna anordning är, att styrtornels manöver
apparater m . m. blifva bättre skyddade mot sprängstyck,en, att 
den med utkiksöppningar försedda ; för eld mest utsatta delen 
af tornet blir mindre i omfång och höjd samt att denna del, till 
följ d af sitt tillbakaryckta läge, ej behöfver oroas så mycket af 
elden från de förliga kanonerna. Samtidigt hafva förändringar 
i det medelsvåra artilleriets uppställning vidtagits, så att betjä
ningen bättre skyddas för lufttrycket från andra kanoner: En 
undersökningskommission har tillsatts för att söka utröna mö.i' 
ligheten att å uneler konstruktion varande fartyg uppställa pan
norna samt framdraga rökupptag och skorstenar på ett lämp
ligare sätt, så att icke, såsom å Lion lär hafva varit fallet, vid 
forcering skorstensflammen stigit till c:a 15 m. höjd. Kolför
brukningen å detta fartyg skall hafva varit osedvanligt hög. 

På Princess Royal och Qween Mary utföras samma förä nd
ringar som på Lioi1. 
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· · A ~!-~tralia För dessa båda fartvQ' gälla samma uppgifter å dunenswner 
J~~ och New 

n1. 111 • som meddelats i senaste årsberättelse angående lndefati- Zealand. 

uabel. 
· k · " d 1 "el f ·t ,o· äro Oween .Mary Di'menswnerna och bestyc ·nmgen a essa )a a ar ) b c ' . 

. .. b k . . t d och Ttger. 
de samma som å Lion-klassen, så v1clt annu e ·antg]or s, me 
unelantag cläraf att breelden å Tiger ök2.ts till 27 ,G m., till följd 
]lvaraf deplacementet beräknas uppgå till 28,500 ton. 

För Qween Mary meddelas ytterligare, att gördelpansaret , 
som är lagclt i tre stråk, icke sträcker sig ända till stäfvarna, 
utan lämnar 20 m. af förskeppet och 21 m. af akterskeppet 
<,skyddade. Dess tjocklek är midskepps 229 mm., men aftun
nar mot stäfvarna till 100 m. Öfversta stråkets tjocklek är 
150 mm. Det svåra artilleriets pansar är 229 mm. Maskineriet 
uto-öres af Parsons-turbiner, som vid 275 hvarf per min. skola 

b 

nlveckla 75,000 HK och framclrifva fartyget med 4 propellrar, 

som alla kunna gå back. 
T iger kommer atl: framdrifvas af Brown-Curtis-Lurbin~r 

och blir således den första engelska pansarkryssare med tm·bi
ner af annan typ än Parsons' . Resultaten af jämförande prof 
med Qween Mary motses med stöi·sta intresse. 

Qween Mary erhåller Babcock-\Vilcox-pannor, Tiger 42 

Yarrow-pannor. 

Tyskland. 

För under byggnad varande pansarkryssare meddelas föl

ja nde byggnadsdata: 

Fartyg 
l l . Byggnadsort l Påbörjad Sjösatt 

Blohm & Voss, Hamb. \aug. 1909 mars 1919 
d:o d:o lfebr. 1911 mars 1912 
d:o d:o höst. 1911 -

Schichau, Danzig vår. 1912 -

Goeben .. ...... ........... . 
Seydlitz ... .. .... . .... ... .. . 

, I{. · ···· ·· · ······· ·· 
Ers. Kaiserin Augusta .. 

U töfver uppgifterna om dimension er m. m. för dessa far- IYioltlce och 

som lämnades i senaste årsberättelsen, hafva inga upplys- Goeben. 
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ningar meddela l s,· såle l 1 f' · c es sa mas orttarande uppgift er om he-
pansringen. 

Jfoltl.:es profturer hafva lämnat synnerligen tillfredsstä l
lan.clc ~·esultal. En fart af 28,o,. knop uppnåddes vid 321 hvarf 
pet mmut och 84,573 AHK. Maskineriet ~ir Parsons-turbiner 

Goeben har uppnått en högsta fart af 28, 4 k1~op. . 

Senast be- J 11 o a dat l f viijade pan- . ] t>< c a 1a Ya offentliggjorts angående dc senast bevi l-

k 
.]a c c tre kprssarna 

sar -ryss are. .; · 

Kongo
klassen. 

Ryssland. 

Genom elen i juni i å r antagna floUlagen skall uneler när
maste 5-årsperiod byggas 4 pansarkryssare om c:a 30 000 tons 
deplacement. Två af dessa skoh bynoas vid Ball'!·' ·· 1 .. ·f . . . c t>t>< . c 1s ~a or ogs-
' at ~:t I Petersburg, de andra båda vid Amiraliletsvarfvet sam -
mastades. Turbinerna till samtliga byggas vid fiirstn~imnda 

var f. 

Japan. 

För under byggnad varanf\e pansarkryssare m eddelas föl
jande byggnaclsdata: 

Fartyg Byggnadsort l Påbörjael i Sjösatt 

Kongo ............ . . Yickers, Barrow, Engl. jan. 1911 maj 1912 
Hiyei . ...... . ............... . Orlogsvarfv., Yokosuka nov. 1911 -
Haruna ....... .. .... .. .. .. ... .. Kawasaki, Ko be mars 1912 
Kirishima ................ . Mitsu Bishi, Nagasaki mars 1912 

Till denna klass räknas samtliga ofvan npp6iknade fyr~ 
kryssare. 

. Doeras dimensioner m. m. ~iro: längel 214m.; bredd: 28m.; 
~~u pgaende: 8,4 m.; deplacement: 27 ,\)50 ton ; artilleri: 8 st. 
;ID,n cm. kanoner L/45 i dubbeltorn uppshillda · f ·t a t · -1 u· · 

16 
. c 1 at yt>e s me 

c,e .. m.Je, st. 15 ,2 cm . kanoner L/50 i kasemalter samt 16 
smarre kanoner ; lorpedbestytkninu· 8 st 53 c 1 lt .l t>· . m. orpec u )er; 
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maskiner: Parsons och Curti s- lurhiner om 70,000 AHK; ång
pan nor: 36 st. Yarrow-pnnnor (Kongo), för hlandacl eldning; 

hrii nnoljefiirr tHI: 1,000 lon ; fart: 28 knop. 

Fig. 5. 

Såsom framgår af ofvanslående och af fig. 5 påminner 
typen i hög grad om engelska Lion-klassen. Det första farly
ge l bygges, såsom framgår a[ tabellen, hos Vickers i England, 
fö r att ljäna som mönster för de öfriga. Särskildl anmärk
ningsvä rd är den ur >> Engineering >> hämtade uppgiften, att far
lygen skola förses med icke mindre än 8 st. 53 cm. torpedtuber. 
Men den torde vara fullt tillförlitlig ef tersom den säges lwmma 
fr mr. Owens, Vickers chefkons truktör. 

(Forts.) 

Ur gamla rullor från karolinernas dagar. 
Anteckningar af E. H-b-g. 

Il. 

Från Carl XII :s långva riga och blodiga krig bevara de 
gamla rultorna många dyslra minnen. Det är så många sörjan
de iinkor, som supplicera om unelerslöd i sin dj11pa fattigdom. 
Så vemodigt clella än är, sviillcr hFirtat af fosterhindska käns
lor, då man läser dessa namn på tappra karoliner , som intill 
eliids på bJ.odnd t sk eppsdäck hedrade sill vapen, eller eljest 
genom plikllrohct gagnade sill land och därvid offrade sina 
h~is la kraft er und er de svåraste exis tensförh ållan<len . 
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På gränsen till denna tidsafdelning möter oss namnet 

Peter Gädda, skicklig navigationskapten. (Död 1697.) Hans i 

största fattigelom efterHimnade änka Kristina Bruhn erhöll s ' . . . a. 
gratwl » I anseende till att hennes man under den starka kölden 

förliclen vinter hade att beställa på isen med amt:sskeppsha111_ 

nens pejlande, hvaruncler han kontraherat en sådan invärtes 

köld, att han fick sitt lif t illsätta». 

Löjtnanten David Hejoch drunknad 1699 vid skeppet 

>> Margaretas » förolyckande. 

Kaptenen Johan Mollet, adlad Stjernankar. Enligt ett in

tyg af ami ralen Cornelius Ankarstjerna hade han, seelan han 

öfverfört Carl XII till Pernau, under återresan på ,skeppet 

»Westmanland » råkat falla ner från sl<anstrappan, då han på 

amiralens befallning skulle gifva någon order om seglens 

hissande, hvarvicl han ådragi t sig en svår slöt i sidan, att han 

ej långt därefter dog. Vid ankomsten till Karlshamn hade han 

yttrat till amiralen: »jag fruktar, att det fallet jag tog på skep

pet, lär inom kort draga mig ner i grafven ». På grund af 

am:ts-clok1:orn Tranacus' intyg hade närmaste dödsorsaken va

rit hetsig feber, h varför Am :ts-Collegiet ej ansåg sig kunna bi

falla änkans ansökan om gralial. Detta gaf anledning till en 

skarp brefväxling med arkiatern Urban Hjärne, som blifvit 

rådfrågad om dödsorsaken. Han efterlämnade •sin änka 

Dorothea Wicken jämte flera små barn i största fattigdom . 

Löjtnant Hans Sjösljerna dödsskjuten 1701 2 6
/ 6 af ryssa r

ne uneler den misslyckade expeditionen till ArkangeL 

Unelerlöjtnant Gabriel Otterdahl, illa blesserad i arm och 

rygg ombord på skeppet »Thor» under en aktion mot ryssen 

på Ladogasjön den 2n/s 1702. Han fick sill afsked 1715. 

Öfverlöjtnanl I-lans Husman. Enligt en af amiralen 

Gideon Yon Numers afgifven. allest hade han 1mcler aktionen 

på Ladoga den 2 0
/ 8 1702 mot 36 ryska fartyg blifvit skjuten 

»genom näfven och tungan m ed en muskelkula, som blef sit

tande bak i hufvndet ; samt iif,·en fåll lilla väns tra fingre t 

bortsk jutet». Adlades till Ridderhiem och dog som kommen 

dör barnlös 1732. Begrofs uti Tyska kyrkan i Karlskrona, 

där han fick sitt sista hvilonnn. 
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Kaptenen Adam Gustaf von Kleick, som ådrog ·sig en lifs

farlig förkylning, då han vid lastdragaren »Profeten Jonas » 

f'ö rolyckande den ' /12 1703 m åst genom simmande rädda sitt 

}if. Genom hiiraf åsamkad sjuklighet Log han döden n ågra 

är efteråt. Han står ej upplagen uti 1709 års officersrulla. 

Troligen död 1708. 
Kapten Jonas Malmlod, skjuten genom knäet af en 

muskelkula uneler en attack mol elen s. k. »polske kaparen » 

[t r 1701 (död och begrafven i Karlskrona 1722). 
Kapten Peter Krok blef, då han vislades utrikes för att 

eYerluera sig i sjömansskapet, p å skeppet » Oranienbom » illa 

JJlesse1'ad i ansiktet och misle sitt ena öga. Han fick sitt afskecl 

1715 och slutade sina dagar 1726. 
Kapten Johan Taube nedhuggen den 4

/" 1704 på jakten 

»W achtmeisten, då pejpuska flottan »o lyckligen öfvergick till 

ryska arffienden ». 
Löjtnant Anders Sundberg blef, då han var i utrikes tjänst 

för att evertuera sig, uneler en aktion med »arffienclen turken » 

dödad 1706. 
Kapten Carl Mannerfelt. Död 1706 genom förkylning och 

u tståndna strapatser ombord på sitt anförtrodda skepp »Göte

borg », som uneler stark vinterstorm drifvit ned mot: danska 

Möen, där han måste gå i land och proviantera. Hans sör

jande änka hette Helena Bagge. 
Underlöjtnant Gottfrid Lang, massakrerad och dödad af 

ryssarna elen 13/
10 

1706 vid Trångsund , då han med en esping 

skulle transportera landtmilis från fiollan till Viborg. 
Kapten Jonas Hökenflyckl, som lät »dess underhafvancle 

farkost (galioten » Vival >> ) springa i luften på Peipus, h vari 

han med de öfriga omkom » (1702). Hans änka hette Charlotta 

Hård. 
Kaptenen Carl Gustaf Lösebern von Hertzfelt. Det heter 

om honom, att »då han vid peipuska flottans öfvergång till 

fie nd en (1704 14/
5

) sett sig vara af fiendens myckenhet öfver

mannad, låt i t dess unclerhafvande farkost (jak ten » Carolus ») 

springa i luften , hvarvid han sitt lif tillsatt ». Hans änka hette 

Margareta Liljegren. 
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Underlöjtnant Thomas Bennett dödad under ak tion en · 

Peipus, efterhimnandc en sörjande hustru. 
1 

En arldim~islarc P eter vVadman blcf också clöclssk 1'ute 
· l I' · · 

11 
YIC Je1pus. 

Löjtnant Elias Aren t Gierlström. Under sin permission 

l 709 aLL utomlands evertuera sig Lill Kungl. Maj :Ls tjäns t hade 

han på skeppet >> Svenska lösen >> u ti en rencon tre med k ri sten

helens arffiencle turken blih·it så illa skjulen i brösle l, att 

iifven n agot af benet, hvari kulan fastnat, måst uttagas. Be

gärde .1710 understöd af l.;rigsmanskassan, emedan h a n, ej 

>> ulan mcommodi te på grund af blessyren kunde sin tjäns t 
förrätta ». 

Underlöjtnan t .Jak ob Leverentz. Han hade på sk eppet 

»Prins Fredrich von Curla n d >> under en storm (1707) fallit 

och illa slagit sig, och då han på hösten s. å. hade tjänstgöring 

på vak tsk ep pet och skulle gå ner i en eschalou pe, fallit och 

ådragit sig så svår skada, att han slutade sina dagar den °/11 • 

Kapten Nik las Paulin, omkommen vid skeppet >> Fröken 

EleonoraS >> fö rolyckande 1709 . Hans änka hette Brita An
karfelt. 

Vid samma olyckstillfälle omkom äfven löj tnan ten Corne

lius de Bour, gifL med Annika de Bour. 

Kapten en Johan Henrik Nassacken, som under en stormig 

resa i november 1708 på prejaren. >> S t. Ph ilippus ,, fallit så illa, 

att hans ena arm, lårben och fot blifvi t >> borttvinade>>. E nligt 

Am :Ls-Rättens protokoll hade han 1702 blifvit fråndömd sin 

tjänst, blifvit 1704 från Jifvet dömd, men af Kungl. Senaten 

pardonerats. Han s lår u ti kaptensgraden upptagen i 1709 men 

icke uti 1715 års rulla, mellan h vilka år han Lorde h af va gjort 
>> sin sis ta resa,, . 

Holm-löjtnan ten Gulich Olsson Frisch blef sönderkrossad 

inne på varfvet 1708. 

Kapten Peter Rosenvall fick 1709 gratial, emedan han 

>> länge tjänat och alltid visat sin, capacitet och oförtrutn a fl it, 

som en hurtig officer ägnar och ans tål'>>. 
Kap ten Johan Lewe ombord på brigantinen >> V~ideren » 

svårt blesserad af en splinta (död 1731). 

Kaptenen .Johan Eloander under transpor lresa ti ll Poll1 -
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illern genom ol yck sh ~ind el se drunkn ade elen ~(\ /'" 1711. Hans 

iinlw Katarina Baum an fi ck gra tial. 
Löj tnan ten E rnst Mich elsson Schamper råk ade, då han i 

december 171 1 var k omm enderad all lossa spannmål ur den 

,·id Perth eriifrade b ark assen , a tt falla, ll\rar vid han stötte sig 

s[l illa i r yggen, att h an däraf tog död en den 
11/12 1711. 

Löj.t nanl Huber t Enebusk e omkom genom drunlming 

under en resa till Ka rlsh am n m ed gall i o ten >> J on a,s >> . 
Löjt ~1 a n e ln Daniel P~m tin blef u nder si·n p.ermission för 

a ll i utr ikes tjänst evertuera sig vid en aktion m pl * a rffi~nd en 
turken >> tagen till fån ga och den 20

/ , 171 0 aflidit. 
Kaptenen Axel Raabe Carlsson u nd er aktionen m ed r yssen 

i finska sjön ombord p å b rigantinen » P resten >> 1712 blesserad , 

sa mt 17 20 vid Aland tagen till få nga. H emkom 1722 ur r yska 

Hmgen skapen . 
Kaptenen 'Erik Sparrm an uneler aktionen m ol dansk a rne 

,· id Göt eborg 1713 om bord p å sin un derhafvan de frega tt »Mar 

!'> tran(h blesserad i sittlå r och ena ar m (död 1741). 
Löj tnanten Abrah a m Dykman föll baklänges ner på däck et 

på skeppet >> General ~iiker» 171 4 och fi ck svåra 1-:rosså r i 

hu fvudet. Afske<l följ an de år. 
L öjtnanten Emanu el Werner blef 1703 vid Nyens-Sk an s, 

då h an yar lärs tyrman , under elt an fall a f 300 rysk a lodjor 

på brigantinen »Aslrilcl» tillfån ga tagen , efter a lt h a fva »sig 

myck et vål och tapper t förhållit », h varvicl h a n undfick tre 

hlessyrer. Då h ela b esä llningen ·ut om honom , en b å tsm an och 

en gosse blifvit >> a fslagen >> , s tack h an eld p å fa r tyget och bJef 

därunel er illa krossad i benet. Un der sin rysk a fångens kap 

mås te h a n u tstå >>svå ra tortyr er och plågor, » em edan h a n ej 

Yelat träda i Zm·ens tFinst. Oförmögen a tt längre tjäna krona n 

fick h an 1723 afsk ed m ed löj tnan ts k arakter på grund af sill 

lappra förh ållande. 
(Forts.) 
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Om formlerna för middags- och midnatts
korrektionerna i lärobok i teoretisk 

och praktisk navigation af H. Wrangel. 

Med anledning af dispyter med sakkunniga personer be
tränande det i ofvannämnda lärobok framställda sättet fö1· 
härledning af middags- och midnattskorrektionerna Yid kor
responderande höjder at solen anhålles vördsamt om benäget 
införande uti Tidskrilt i Sjöväsendet af nedanstående. 

Uti härledningen af förutnämnda formler föreställer e 
en med siffror uttryckt kvantitet, som är angifven i tidsmått. 
och t ell er o. t äfvenledes en s ifferkYantitet men angifven i 
bågmått Om för enkelhetens skull e a ntages uttryckt i tim
mar och bråkdelar däraf och t1 föreställer numeriska Yärdet 
på limvinkeln vid för- eller eftermiddagsobservationen uttryck t 

grader och bråkdelar däraf, då o anses konstant och lika 
med deklinationen vid sann middag, så m åste uti ekYationen 
tl = 15 e. e föreställa halfva sanna tidsförloppet emellan ob
serva ti onerna. Vid förmiddagsobserYationen är o. t = l 1 - d t 
= 15 e - dt och vid eftermiddagsobservation eri t = t l + dt = 

= 15 e + d t. Af den förra ekvationen fås~= e-~. hvii-
15 J 5 

ket är sanna tidsförloppet från första observationen till san n 

middag, och af den sena re _ t_ = G + ~ elle r sanna tidsför-
15 15 

loppet från sann middag till eftermiddagsobservationen. 
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Då är, när afseende icke fästes vid kronometerns drag-
dl ~ 

ni ng i anseende till sann tid, M = F + e - 15 och = I<.. -

( 1t) dt . dl _ e+ ~ 5 , byaraf 2 M = F + e - 15 + l<..- e - 15 = 

2 dt F + E dt 
l ]\~ alltså i'tr mid-= F + E-15oe1 'J= ~- 15' 

d t 
d agskorrektionen = - l ;) 

d ä eot s och cot s = 
cos o På vanligt sätt erhåll es dl 

c os d t ng m si n ä 1 , . f d t {t ng 'P t ng ä) 1 = ~ ·r ----, n ma = d o -.-. ___ <_ oc 1 
sin l

1 
tng t

1 sm t1 tng t1 

. .. " . . __ · o r 0 samt dt do { tncr ro tncr o ) 
e nligt foregaende - 15 - - 15 sin 15 e tng 15 e 

. ,u e 
genom alt antaga d u =~ 

dt ,u e tng rr _L ~ ~ tng o~ och slutligan 
= 1 5= - 15.48.sinHJe 1 15.48 . lng15G 

F + F s d o A l\1 = ---T - ,n A Lng rp + ,u B tng u, a 
e 

15. 48.sin 15 (-) 

e 
oc;b B = 15.48. tng 15 f)' 

I formeln för midnattskorrektionen, som kan härledas 
på liknand.e sätt, erhållas sa~m1a värden på A och B. 

Å ligurerna böra, enligt hvad förut blih·it framställdt, 
de med (:) betecknade limYinklarna betecknas med 15 e. 

Härledningen af ifrågavarande formler uti den för na
yiaa ti onsskolorna föreskrifna läroboken, som äfven användes 
vi~ K. s jökrigsskolan, bör enligt mi tt förmenande vara svår 
alt förslft särski ldt för nybörjare, på grund däraf att storhe
ter af olika slag nämligen tidsmått och bågmått blih:it s~m
manblandade med hvarandra, och för min del har Jag Icke 
kunnat bli ölvertygad därom, att de algebraiska grunder, som 
här kommit i fråga att tillämpas och som på min tid fordra-
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deso för a lhiggandoe af studentexamen, sjöofficersexamen och 

a fgangsexamen tran K. Kriashöaskola 11 , • 1 1 11 

tighet äfven i detta fall. 
u u - I C 'e s HI e äga gil-

Stockholm den 14 oktober 1912. 

M. uon Krusensljerna, 

f . d. föreståndare för navigationsskolan . 

Ett aktstycke till belysande af frågan om 

Landtförsvars- och Sjöförsvarsdepartemen

tens forening till ett departement. 

_Genom nådigt beslut af den 9 augusti 1894 tillsattes en kom

nnttc· för att före taga utredning huruvida Jandtförsvars- och 

sjöförs.~:arsd eparten~enten må kunna och böra till ett deparle

I~lent f_or: nas och 1. så fall under hvilka villkor detta m å ske. 

I\omnutten afgaf sitt betänkande den 17 december 1895 och 

kom till den sl_ullednii~g att en sammanslagning vore 11,1öjlig 

och under de af kommitLen angifna villkor och förutsällninoar 

bör äga rum. 
o< 

MoL detta beslut afgafs bland andra följande sä rskilda 

mening, hvilken h~ r nedan i hufvtidsak anföres. 

Särskild mening af G. Peyron, F. Hj. Klintberg 

och ~R. E. Eckerström. 

D_~1 vi _i frå~a om landtförsvars- och sjöförsvarsdepartemen

tens iorenmg Lll! ett gemensamt försvarsdepartem ent hysa en 
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fr:'in kommiLtens fl ertal afv ikande mening i det YI anse en 

sådan förening icke Htan verklig skada för det ena vapnel 

(flottan) kunna och följaktligen icke h eller böra äga rum. 

skola vi här i korthet an gifva skälen för denna vår mening. 

Då frågan om huru en sådan förening skulle kunn a sk e 

Ilehandlad es inom kommilten, framställdes a f en ledamot elen 

men ing alt detta bäst och enklast skulle lå ta sig göra därigenom. 

a lt lancltförsvare ts chef äfven öfver toge bestyret med sjöför. 

sva ret me<! biträde af en kommandoexpedition för sistnämnda 

försva r ; men häremot yttrad e s ig samtlige kommittens öfrige le

damöter unel er ullalancl e af den ens tämm iga ås ikt, a tt vid e tt 

sådant sätt för samm a nslagningen allt för m ycket vore a lt be

fara att flottans angelägenheter och bästa i~ke skulle så till

varatagas, som vapnets vikt i försvaret kräfcle . För att s:"). viclt 

n}qjligt l~e trygga delta ~}JlS~g }wmmitten, att befattn ingen med 

k ommancloärencl~n skulle l)ndantagas från den gemensan~ m:t 

fö rsvarsministerns åliggande och öfverHimnas åt särskilda före

dragan,cl ~, en för hären och en för floL~an , unel er benämningen 

ge1~eraladjH~anter , och i detta förslag förenape sig äfven, om iin 

u~1der r~servatiqp , qen fqrsLnän1nde k ommittelecla mqten "cme

,dan )um ansåg de~ v~p1 ett steg i den rätt~ riktningen » d. v. s. 

så vidt vi förstå, en anQr,dning, som Sl~~~rt nog skulle )wmnp 

a Lt le~l~ ~i ii qet M h.QHQ J11 önskade målet. Re.dan farhåga ~1 här· 

för skulle gjort oss tveksrp~mu~ a~t bitri}f1<1 ~OilllniHMöplageL 

~}Yil)<et ~eke 1J~Iler, ~fle r v~ r uppfa ttping, 111n~bä1· tillriickliga 

garantier fqr l}tt fl<m~ns iiHr~ssen skola blifva behörige!} be 

a~t~d e . Enlig~ qetta kQnnn ilt~I1s fqrslag s)i.q)le qe nuyarand ~ 

)l~da clu~ f~n~a f9r försvarsclepart em ~nt en ersiiitas af en för 

s varsministf~r o.ch tv4 gerJ.eralacljutanter, en för h iirer). ocl} ~n 

fq r flottan , hvilka påcla sjs tpämpda skulle ,·apl konHugens råd

gifvare i kommap,dom ål oc)1 såsqm sådana hafva kOIJSiiUlfippel 

ansvarigh et, m en ~ öffigt biträda chefen för fqrsvarsd ep~-· 

mentet, som skulle i sista l~anq bära aqsvaret fö r fqrsvars 

vcrkets ledn ing ocl} J..,ltveckling oc)1 hvilk en. skul!e kunna Y:) ra 

en militär eller en civil ämbetsman. 
l 

En sådan a11orpning synes oss i själha ver)-:et Y ara at l 

J 
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·crsiitla de två nuvarande Konungens rådaifvare i fråa
01

. ,.. o 

' d f"" t> c t> .. nga. 

~.:n c . o_rs~raret med tre sådana rådgifv::rre och man behöfver 

hlolt laga 1 beaktande den af kommitten sjÄlf framhål ln a svårig. 

hc len nit noggrant och fullständigt uppdraaa ariinsen 
111

,.,1
1
. 

J· d o l b t> .. . " an 

~omman oma o.ch öfriga, till behandlincr i statsr~det ho··
1
·a l 

r· .. b c <l . < nc e 

orsvnrsarcnclen för nit finna huru ylterliat: svår samtJ1"aa 1 • 

l o 1 . . 
t> L t>< c essa 

Te rac gllvares inbördes slä llnin o- skulle blifva Det .. 
t> < • nara sam. 

manhanefeL mellan dc ekonom iska och de militära försvarsfr å-

gorna ska ll IYif,·elsulan göra det snart saadt omöJ'li at fo"
1
• ac o. 1 

]' 
b b t>lld H-

~~-( Jll_Lanlcrna alt .. hålla sig främmande för och icke söka göra 

~lll mflytande gallande uti äfven sådana fr åao r af ekonom 's]-

·l l . . . b l ~ 

oc 1 ac l1lllliStratJv natur , som falla inom försvarsminisle rns 

~-erks~mhe l sområde. Vi vilja h~i r erinra om h vad 1834- 35 

ars nksdags konslilulionsutskotl y llrat att »i dessa styrelse

grenar .. (a_ng. försvaret ) förvaltning och verkställighet, medel 

n:h utf;ll'1~1g vcmligen äro, fastän utan behof af sammanblcmcl

n~~1g, sa forbunclna, att om enh et och kraft skola väntas råcl

fJL!_~J:Creku l/en i både regerings- och kommcmdoärendena ;nåste 

utofuns a( scmuna ämbetsmän; liksom om kanslirådet von Hart

ma~sdor:ffs u tt:::l~I~de i -~en n a fråga att det hör till fullstäncl ig

h_eh~~- oj de n_~ llitc~~-a forvaTtningschefernas befattning att hos 

Slg Joren:.l befulet ofuer både personal och materiel för att be

h-~t.ndla .. bagge eft er en gemensam plan: följaktligen att vam be/de 

l.funstgomncle adjutanter och statssekreterare. >> 

Hum svårt det i själfva verket är och måste bl ifva a tt 

1 ~~ggrant bestämma gränsen emellan kommandomål och öfn•·a 

fo~·s~are~ rörande re9eringsärenden framgår nogsamt af kOti'l

m_~LLebelankandet; och under det kommitten på mer än et t 

-~Lalle fra mh åller, hurusom elen gemensamma försvarsministe ni 

a_~· _ci~sam ansvarig för f~~·svarsväsendets ledning och utveckling, 

loiek~_mmer på andra s tallen a tt generalacl]utanterna skola med 

uppmarksamhet följa försvarsväsendets behof af förbättrin" 

ocl~ utveckling, hvardera för sin gren af detsamma, samt sök~ 

utfm1~a -~ch föreslå medel till dessa behofs fyllande samt om 

den atgard, som finnes erforderlig, kan. vidtagas i den för 

kom mandomål stadgad e ordning, hos KonunO'en O'Öra hem-

t"ll o • 
b b < 

s a an om nad1gt beslut i nämnda ordning. Jämför man här -
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J)led det i kommitlebeUinl.:andet förekommande ullalande af 

1812 års konstitutionsutskott, att >> då man uti § 7 regerings

rormen fäster uppmärksamhet på definition af kommandomål, 

ll va rmcd förslås sådana, som Konuungen i egenskap af högste 

!Jcfii.lhafvare öfver krigsmaklen till lands o.ch sjös omedelbar

Iigen besörjer, lär.er man icke heller kunna undgå erkänna att 

under denna rubrik kunna alla de hufvuclsakligas le till krigs

l'ii rvnllningen hörande mål upplagas >> , så lärer nog framgå , huru 

,-ansklig l uppdragandel af gränsen mellan försvarsministerns 

och generaladjutanternas befogenhet i många fall skall bliha. 

Skulle således till elen gemensamma försvarsministern ul

~es en civil ämbetsman, så lider det föga tvifvel , att äfvcn i 

organisa lionsfrågor och sådana anslagsfrågor, där del gällde 

a lt bestämma den relativa viklen af skilda anslagsbehof, gene

raladjut:.mlerna skulle komma alt äga det mesla inflytandet, 

uneler det att försvarsministern därför finge bära ansvaret. 

Visserligen förordnas och en tledigas, såsom kommilten erinrar, 

f; Cneralacljutanlerna på departemen lschefens föredragning; men 

med den framskjutna militära ställning generaladjutan lerna 

såsom Konungns rådgifvare i kommandomål måste äga, inses 

Hi tt a lt det skall bl ifva försvarsministern ganska svårt att rubba 

dem från deras platser. En civil försvarsministers ställning 

skulle, enl igt vår . uppfattning, blifva så svår, att näppeligen 

n~1gon skulle våga å taga sig delta värf. Skulle å ler till för

svarsminister utses en milit~ir ämbetsman, så lärer väl med en 

ti ll vissh et gränsande sannolikhet kunna förutsägas, aU han 

komme atl tagas ur armens officersl.:år. Vid sådant förhål

lande inträder den af kommittens flertal redan antydda olägen

heten , att försvarsministern, äh-en med den bäsla afsikt att 

s !äl1a sig opartisk mellan de båda vapnen, ick e skall kunna 

fullt tillgodose flottans berättigade kraf ; ty det lärer väl knap

past kunna ifrågasättas, alt icke för e tl armens af den militära 

fiirsvarsministern till vik len fullt uppskattadt behof ell flottans 

ur försvarssynpunkt minst lika viktigt och m åhända Yikligarc, 

men hvars vikt försvarsministern icke kan på samma sätt 

känna och erkänna, skall få stå tillbaka, i följd lwarnf med 

Tidskrift i Sjöväsendet. 
33 
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de stora kraf på anslag, som hären onekligen har, och den be
gränsade möjligheten att se dem alla tillgodo, flottans utsikter 
att få sina behof fyllda lära blifva ganska ringa; och detta 
är desto mera att befara, som på senare tiden hos en del .härens 
m era framstående m ålsmän ett visst underskaltand e af flottans. 
betydelse för försvaret synes hafva gjort sig gällande, i det 
man snarare velat betrak ta flo t ta n såsom ett h tiren underord
nad! specialvapen än såsom en med denna samordnad hufvud
del af försvaret, som i vissa fall m åste komma att handla all
dcles själfständigt och af hären oberoende. 

Alt det under sådana l'örhållanclen icke g~irna skall kunna 
lyckas generaladjutanten för flottan att gentemot försvars mi
nistern och generaladjutanten för hären i anslagsfrågor, som 
ju strängt tage t ligga utom hans befogenhet, häl' da fiollans 
anspråk, lärer ligga i öppen dag. 

Vare sig således den gemensamme försvarsministern blif
ver en civil ämbetsman och såsom sådan utan erford er lia full
ständig sakkännedom eller en militär m ed en ensidig ~ådan, 
våga vi betvifla, alt den vikliga uppgift a lt mellan dc särs kilda 
g~·enarne af försvaret fördela de befintliga Iiiigångarn e på det 
satt, som för det h ela ~i r m es l gagneligt, lwarpå kom m i Hen an
ser försvarskraften i det hela högst viisentligt bero, skall i 
någon m ån bättre fyllas al' en gemensam försvarsminisler än 
för närvarande, Mt tv ~i nn e nnsvarige Konungens råclgifvare, 
hvardera fullt förtrogen m ed sitt vapen och dess olika behof, 
med framhållnnde al' sinn skiljaktiga åsikter om fördelningen af 
de påräkneliga anslagen, Himna skiljandel af dessa ås ikter i 
första hand åt de iil'riga m ed dem medansvariga konseljmecl
lemmarne - ln·ilka i niidig sakkunskap viii ],nappasl torde 
stå tillhaka för en ci ,·il fiirwarsminister och i opartiskhet stå 
framför en milil~ir saclan -- samt i sista hand M Konungen . 
Med denna anordning ].; omma fiollans anslagsbchof till hela. 
slals råclcls och Konungens kännedom och blif\·a behörio·en 
pröfvnde, med den n~' n ];un det h~inda, all de blifva kii1~da 
endast af försvarsministern. Vi kunna cliirförc icke finna att 
en r~ittvisare fördelning mellan försvarels siirskildn grena~· af 
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de för ändamålet tillgängliga medlen skall bliha fruklen a[ 
den ifrågasalta sammanslagningen eller att de båda vapnens, 
hiirens och flottans ömsesidiga kraf därigenom slwla med 
större besparing af medel ];.unna lika väl tillgodoses. 

Den utveckling efter en gemensam plan af de två hufvud
delarne i försvarsväsende!, landl- och sjöförsvaren, som 1880 
ars landlt'örsvarskommitte framh åller såsom nödig och som 
kommitlen anser sammanslagningen af departementen komma 
a lt hcfordra, kan efter vårt förmenande lika väl äga rum und er 
de nuvarande förhållandena , och säkert är att för att ås tad
k omma ,, den öfverensstämmelse i härens och fiollans orga11i 
sation och utveckling, som iir bäst egnacl atl sätta dem i stånd 
a tt fylla hvardera sin särsk ilda uppgift vid del gemensamma 
försvaret " i främsta rummet och såsom det mest oundgängliga 
villkoret erfordras att klart inse och förstå denna särskilda 
uppgill för de skiljda vapnen äfvensom lämpligaste sällel för 
dess lösande, och det är delta vilkor, smn vi frukta alt den 
blifvande gemensamme försvarsmin.istern icke skall kunna i 
lika grad som de nuvarande två fackminislrarne fylla, ilfven 
om nödig hänsyn tages till del biträde han härvid bör hafva 
all pår~ikna af de båda generaladjutanterna; och vi vilja i af
seende hiirå erinra lwad 1819 å rs kommille y ttrat , all mot 
chefska p els för båda försvarsdepartementen utöfva n de a [ en 
person det vik tiga hind er framställer sig, alt man hos honom 
svårligen kan påräkna alt finna de kunskaper och den erfa 
renhet i dessa båda olika ~~rkcn förenade, som erfordras all 
med fullkomlig sakkännedom bereda, föredraga och i hela sin 
omfattning följa både de till laneliförsvaret och till nottorna 
hörand e iirenclen , och all. pa sådan grund kommitterad e före
slagit alt dela vårelen ar krigsv~1sendet em ellan [\"~inne perso
ner hvarvid , stöne enhet uinnes än nu, eld clesse tirenelen äro 
me;l'an trenne föredrogande )'önlefle>> (något som ju blefv e för 
hållandet enligt kommitt ens förslag ) . 

Kommillen har vidare ansett en mera systema tisk och en -
hetlig administration ],unna geuom förändringen .'"inna~ med 
di1ral" l"iilj~md e för enklingar och besparingar ej m111sl vid an -
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·skaffning af ma leriel och förråd af h varjehanda slag och att 
delta önskningsmål särskildt skulle främjas genom den för
ening af arme- och marinförvaltningen, hvilken kommitten an
sett böra blifva en följd af de båda departtmentcns förening. 

Vi äro icke så alldeles förvissade, att en sådan enhetlighet 
verldigen skall ulan vidare genom den ifrågasatta samman
slagningen åstadkommas ell er om den i allo är önsklig och så
som en gifven följd kmnmer att medföra förenklingar och be
sparingar. Det gifves nämligen en förnuftig g riins äfven för 
enhetlgheten, och det är den, som belingas af olika uppgifter, 
och i mångt och mycket torde olikhelerna i administrationen 
af hiirens och flottans angelägenheter häri finna sin förkla
ring. Där detta icke finnes vara fallet , kan efter vår åsikt bot 
för missförhållanden rådas äfven utan en gem ensam försvars
minister. 

Den sammanslagning af arme- och marinförvaltningarna, 
som komm.i lten ansett böra bli f va en följd af land t- och sjö
försvarsdeparlernentens förening, skulle enligt kommittens åsikt 
medföra den mest afsevärda besparingen. Tager man likväl 
i betraktande att dels hvad kommitlen äfven synes medgifva 
- någon synnerlig minskning i hvartdera verkets personal, 
hvilken redan har sin fulla sysselsiittning, svårligen torde vara 
att motse, dels ock att den materiel och beklädnad m. m., som 
för lwartdera vapnet skall anskaffas, är huJvudsakligen af 
väsenUigl olika beskaffenhet och att anskaffningen äfven för 
närvarande för hvardera af dem sker i sådan omfattning, att 
de lägsta möjliga leveranspris böra kunna påräknas, så kan 
man med fog betvifla, huruvida den förväntade fördelen af 
dessa båda ä m hetsverks förening till ett, kanuner att mots va
ras af verkligheten; men härom våga vi icke något bestämdt 
omdöme, då något yttrande från de härvid närmast intresse
rade och mest behöriga alt bedöma såväl möjligheten som sät
tet för en sådan förening, dc båda ämbetsverken, icke kunnat 
in h ä m ta s. 
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Afven vid beräkningen af den besparing, som genom in
d ragning af en del sjöförsyarsdepartementet tillhörande, · ~ör 
det nya försvarsdepartementet obehöfliga tjänster skulle, efter 
afdrag af kostnaden för de nytillkomna generaladjutanterna, 
uppkomma, hafva vi .en anmärkning att göra. Km:1mitten h~r 
nämligen icke upptagit någon aflöning åt generaladjutante~1 f0r 
t1ottan ·utan härtill tagit i beräkning en af de nuvarande amJrals
lönerna. Dessa äro likväl efter regeringens och Riksdagen s 
pröfning anvisade för redan befintliga befattningar vid flottan, 
och anser man en amiralslön för dessa kunna undvaras eller 
alt, på. sätt kommitten förutsatt, stationsbefälhaf~_arebe~attnin: 
o·en i Stockholm kan besättas med en kommendor, hvllket Vl 
~nse .föga lämpligt vid en flottstation i rikets hufvudstad, så 
kan en dylik indragning eller förändring äfven nu ske,_ och 
den häriaenom uppkommande besparingen är således n1ga
lunda en °följd af den föreslagna sammanslagningen af departe
menten. Vill man därföre verkligen visa hvad den nya orga
nisationen kostar i .förhållande till den nuvarande, så bör man 
upptaga jämväl en amiralslön för generaladj-utanten. för flot
tan, då besparingen skall visa sig inskränkt t1ll omkrmg 4,000 

kronor . . 
Bland de oegentligheter, som genom sammanslagningen af 

land tförsvars.- och sjöförsvarsdepartementen skulle undan röd
jas, har kommilten jämväl omförmält den son: sk.~lile ligga 
däri, att chefen för . sjöförsvarsdepartementet for narvarand~ 
faktiskt utöfvar chefskapet öfver flottans personal, ett . ch:f
skap, som kommilten ansett böra öfvertagas af _generalad.JU
tanten för flottan. För undanrödjande af den. olagenhe't n:_a~l 
häri velat finna och hvilken hufvudsakligen skulle besta dan; 
att underdåniga besvär öfver de beslut, departementschefen -~~a 
grund af sagda chefskap meddelar, komma att -~f hon01:1 _sJal_f 
föredragas, erfordras likväl ingen gemensam forsvar.snumstei. 
Det har, såsom kommitten anfört, visat sig utförbart äfven med 
nuvarande förhållanden att uppdraga chefskapet för flottan_s 
militärpersonal åt en särskild högre officer, såsom fallet ~-ant 
under åren 1875-84, och äfven på annat sä tt gifvas ulvagar 
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all afhjälpa de oegenlligheter man häri velat finna. Så synas 
samtliga de, enligt stadgan för sjökrigsskolan, departements
chefen tillkommande bestyr kunna utan olägenhet öfverlii.mnas 
:'\.t krigsundervisningskommissionen , i dessa ärenden så för
sliirkt som kommiLlEm ifrågasatt, de, hvilka röra sjökarteverket 
och nautiskt-meteorologiska byrån, om så anses nödigt, öfver
länmas åt chefen för flottans stab, hvaremol de departements
chefen enligt reglem entet för flottan tillkommand e ärenden, 
hvilka samlliga ~iro af den b eskaffenhet att underdåniga besvär 
öfver dem icke lära kunna ifrågakomma, fortfarande böra en
ligt vår åsikt tillhöra chefen för sjöförsvarsdepartementet så
som närmast Konungen b\ fälhafvaren öfver flottan. 

Slulligen har kommitten jämväl berört den omständighe
ten , all landt- och sjöförsvarsdepartementens förening skulle 
kunna i väsentlig grad befordra en ändamålsenligare anordning 
af de civila regeringsärendenas handhafvande genom inrättan
det af ett nytt statsdepartement. Man skulle nämligen hysa 
betänklighet mol atL tillskapa ett nytt departement annorlunda 
ån i sammanhang med en förening af två bland de nuvarande 
departementen till eU enda så, alt ökning af departementens 
antal i det hela icke konune alt äga rum, och skulle anlednin
gen härtill vara att söka icke blott i elen besparing, som ansetts 
sålunda kunna åstadkommas, ulan äfven i önskan att icke öka 
antale t af stalsrådels ledamöter utöfver det nu bestämda. Hä r
vid vilja vi dock anmärka, all såsom vi ofvan påpekat, den be
sparing, som den af kommitlen föreslagna organisationen skulle 
m edföra , inskränker sig till omkring 4,000 kronor ; 

Norge, del enda land, som, så vidt vi vela, har en gemen
sam försvarsminister, är inom sjömilitära · kretsar man föga 
Lilll'recl sställd med denna sakernas ordning, och torde skälet 
till den lägervall , hvari det norska sjöförsvaret för närvarande 
befinner sig, i väsentlig mån vara att söka i den omständigheten , 
att flottan inom r egeringen sal\:nat en målsman, som med sak
kunskap och kraft kunnat föra dess talan ; och i Danmark , där 
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... ·k'lda cråu<>er försökt sig med en gemensam för-m an tre setts 1 ' t> o d. . m vi 
. . . L . h'tr denn·l anordning efter uttalan en , so svarsmtms et, c < < . . .. 11 el all 

varit i tillfälle få del utaf, befunnits så otillfredssta an e, ' 

l11 al1 öfveroifvit densamma. ' o . o ·el ·1 {·" · ·el 1 · kom-Yid öfvervägande således af a ena st an ce or e ai , . 
mitten framhållit såsom skäl för el en ~frågasatla osamn~anslag -

ocl1 11\'l.lka vi anse i allt väsenlltgt kunna astaclkom.n1aS n ingen d 
~ifven med elen nuvarande organisationen, och å andra Sl an 
olä•>enheterna af en sådan förening af departementen och d~n 
.' ·"'}·]' o• ·t·ai·a för SJ. ö vapnets utveckling och bestånd den enligt 'ei ~ I o<~ < < • • k . J· l 
Yår uppfattning kommer att medföra, hafva VI IC · e ~un~1a 

.. o 1 t l'fl' o•1ste uttala oss emot en sammanslagmng annat an pa c e 1 lo< < < 

.af landt- och sjöförsvarsdepartementen. 

G. Peyron. F. J-J,;. 1\fintberg. 

Meddelanden från främmande mariner. 
Af s l u t a de den 7 december 1912. 

Ryssland. 
Flottprogram. Enl igt t idningsupp gifte r komm er ett >myltlt flot~-

1 .. . . , fö r 4· e duman. Detta program sku e var a 
program» att f ram ag gas . o • räknadt fr ån å r 1916. K ost -
afsedt att utföra s under . l~pp;t ::r~~n:~' t ill 1,540 mill. rubel , af hvilka 
nackn för det sammas utfoJ a~. e .. 

1 
h . På oTund af detta pro

medel en del skull e afses for or ogs am n aL " 28 . 30 000 t ons 
f .. . 0 t· . ·ön by o·gas 12 slagfartyg om a ' ' g ram skull e 01 s er sj " . f N ·1 t yp och 4 36 ]· · noner 94 oceanJagare a l ovt <s 

best yckade med cm. ,a . ' - . . k lle erh ålla (j slagfartyg af 
. . nino·sf artyg Svadahafsfl ott an s u (122) 

mmsYeV. . " . 'äi~tc et t mot dessa sva rande antal oceanjagare . 
oh annamnd t:J p J F" . St 'l/ Hafve t skulle afses (j p an-. . f rtvg (·~ ~ ) or 1 a , och mmsvcpmngs a . " ~ . . f (j a 8 000 tons och för Amur-
Bardäckskryss are mecl ett cleplacemE'n t a ' 
f loden 28 ],anonbåt a l'. 
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Budgetsförslag·. Budgetsförslaget för år 1913 slutar o 

. -~' 9"0 .
11 

.. . . " pa en sum-
ma a~ ~u m1 . rubel. Dan wgar 59 mill. rubel för utförande af det 
s. k: . l illa flottpro grammet, 10 mill. rubel till utrustning af sjömini
stenets varf och verkstäder, 18 mil!. rubel _ till de 4 slagskeppen af 
Gangutklassen och 28 mill. rubel för Svarta Hafsflottans nya fartyg. 

.... ~artygs~~~~teri~l.. 350 to~s j~garc Storoschcvoj, Rastoropni, Siljni, 
DJalJm och DJaJatelJm hgga for narvarande i Kronstaclt för att uncler
gå en omfattande reparation och insätta nya pannor. 

Personal. Till i den nyinrätt;clc skeppsgosseskolan Kronstadt 
ledigförklarade 400 platser anmälde sig 1,500 sökande. 

AYiatik. Man afser att snarast för östersjöflottan anskaffa 
några Curtis-hyclroaeroplan jämte en del flygmaskiner af Farmans 
modell. 

En fl ygstation skall för marinens l'a".l•nl'ng f" o G 1 - - upp ora~ pa o ocla-
sjön i Petersburg: 

Danmark. 

Marinbudget. Budgetförslaget för året 'j, 1913 till "/a 1914 fram
lades i folketinget den 8 oktober i år. 

I detta förslag uppgår den totala försvarsbudgeten till 27 milJ. 
kronor och utaf dessa komma 19,o mill. kronor på lancltförsvaret och 
7,, mill. kronor på sjöförsvaret. 

Den ordinarie marinbudgeten är det närmaste oförändrad jäm
förd med fjolårets . 

~ybyggnadsanslag· . För nybyggnad afses c:a 1,o milJ. kronor och 
skall närför påbörjas byggandet af torpedbåtar, undervattensbåtar och 
1 kustförsvarsfartyg. 

. öfningsanslag. För flottans hållande i krigsberedskap afses 1,., 
m.1ll. kronor , som fördelas dels till vinter -, dels till sommarutrustning 
8f en del af f lottan. Den vinterut ru stade afclelningen skall bestå af 
2 pansarbåtar i c :a 5 '/, månader, 1 torpedbåtselivision och en under
vattensbåtsdivision uneler 6 månader. Den sommarutrustade afclelnin
gen skall. utgöras af 3 pansarbåtar uneler 5 '/, månader, minfartyget 
>> I.osscm> 1 c:a l ' /, månad, 3 to rpedbåtselivisioner i 3 a 4 månader och 
en unclerYattensbåtscli vision i c :a 6 månader. 
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En torpedbåtsdivision består sommartid af 10 fartyg, en under 

vattensbåtselivision året om af 7 båtar. 

Marinens krigsberedskap. :Med anledning af de unelerrättelse r 
om mobilisering i den engelska flottan, som tidningarna omtalade 
under de första dagarna af november månad, intervjuade >>National
t i.dende>> ('1,) Marinministe riet för att få reda på marinens krigsbe-

redskap. 
:Ministeriet svarade, att den da~ska flottan icke komme att mo-

biliseras och hänvisade till att man nu alltid har en rustad vinter
eskader bestående af 2 kustförsvarsfartyg, 4 torpedbåtar och 3 unclcr-

vattensbå ta r. 

Tyskland. 

U ntlenattensbåtsväsende. Genom kabinettsorder '/10 bestämmes :· 
1. att undervattensbåtsflottiljerna skola delas i h alfflottilj er när bc
llofvet så påfordrar; 2. att chefen för en undervattensbåtsflottilj får 
samma bestraffnings- och permitteringsrätt som chefen för en jagar-

halfflotti l j. 
På detta. sätt införes nu samma organisation för unelervattens-

båtarna som för jagarflottiljerna och kommer sålunda hvarje taktisk 
enhet att hafva sin motsvarande formation i land. 

Man synes för närvarande önska ordna rekryteringen af uncler-
vattensbåtarnas bemanning så att enelast frivilliga skulle uttagas till 
denna tjänst och att aflöningsförmåncrna skulle betydligt höjas. 

För utbildning till undervattensbåtstjänst finnes en skola i land 
anordnad och måste såväl befäl som underbefäl och manskap genomgå 
denna innan de kommeneleras ombord på båtarna. Som unelervisnings
materiel vid denna skola finn es en fullständig inredning till en under
vattensbåt uppmonterad uti en af undervisningssalarna. 

Jagarbestyckning. De nyaste jagarna S 13-S 24 bestyckas med 
2 st. 88 mm. kanoner L /30 och 4 st. torpedtuber. De senare placeras 
sålunda: 1 på h var sida uneler och litet framför bryggan, de två åter 
stående i miclskeppsplanet, l tätt akter om skorstenarna och l ännu 

akterligare. 

Tyska flottföreniugen. Vid flottföreningens 12 :c årsmöte i juni 
kritiserade amira l v. Koester otillräckligheten af det nya tillägget 
till flottlagen. Han beklagade starkt recluceranclet af resen·flottans 
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"'tnka. Fören ingen borde nu kräfva att det i stället för 2 af bygg
na dsprogramm ets små kryssare sattes två stora och att det intill 1.917 
måtte byggas ytterli gare 5 stora kryssare och att personalen måtte 
-ö ka s mcd 5,000 man. Detta förslag mottogs med stor entusiasm och 
fflststäl lcl cs. 

England. 

Artilleri. Försöken med Scotts ,,fi ring clirector" apterad på slag
skeppet , Thundere]')) hafva återupptagits. R es ultaten h emlighållas 
strängt. 

U n de r det resultat0n f r ån "gunl ayNs t est» i å r ej nå upp till 
nä rmast föregående å rs, så skola r esultaten från "the battle practise>> 
i år Yara sy nnerli gen tillfneclsställande oaktadt de ogynnsamma vä
<ler] Pksförhållanden hvarunde r rle ägde rum. 

I engelska flottan har man kornmit till insikt om betydelsen 
att c' j uppskjuta skjutiifningar på grund af dålig väderlek och i direk
tivE'n för dc olika bcfälhafvarna och fa r tygscheferna hänvisas på att 
.J d ä r v iktigare att öfningarna göras krigsmässigt än att ett fint 
-; ifferresultH t er h :J llcs. 

Marinpolitik. I Medelhahet funnos under september endast 
.J större fartyg stationerad e i Malta nämligen: , Good Hope,, "Lan
casten >, Suffollo> och "Harnpshire" . 

Som följd af den starka opinionen mot detta blottställande af 
Englands intrE'ssen i Mecl elhafvct sändes den III. slagskeppseskade rn 
(8 King Edwards) "!w till Meclelhafvet. "Inflexib]e, afgick "'/u till 
-:Jedclhafvet för att tjänstgö ra som flaggskepp i kryssareeskadern 
d ä rstä cles. 

Dcn pl anE'raclc f a rtygsförd elningen Medelhafvet angifvcs så-
luncla : 

Januari 1913. 

Inil.omitable 
In flexib le 
Duke of Eclinbmgh 
I Varrior 
Bhck Prin ce 
Hampshire 

April 1913. 

Inclomitable 
Inflexible 
Duke of Edinburgh 
vVarrior 
Black P rince 

Juli 1913. 
Invincible 
Inclefatigable 
Indomitable 
Inflexible 
Duke of Edinburgh 
vVarrio r 
Black Prince 

Hampshire Hampshire 
Troligt i',r 

<lelhafvet längre 
i n h·äffa r. 

äfven att III. slagsk eppseskadern kvarstannar i Me
än h vacl nu är best ämclt i fall ej något extraordinärt 
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Med a nledning af dessa fartygsförf lyttningar gör Times an
märkning på, att framdeles kommer det att finnas 41 st. bemannade 
pa nsarfartyg i hem lands farvatten: I ., II. , IV., och V. slagskepps-
1·skaclra rna sa mt L, II., III. och V. kryssareskadrarna. (Dessa eskad
ra r har nominellt ett sammanlagclt fartygsantal af 46.) Härtill kan 
nn räknas ,conqmiron>, ,Princess Royal >>, "New Zealancb och ,King 
Gc·o rg v,, hvilkas befälstec ken hissacl es elen ''/,. 

Efter afslutandet af den engelska flott ans manövrar i juli i n
lago nästa n alla sl agskeppen tillhörande Homefleet station väst om 
E ngland och Skottlancl. Times militära medarbetare häfdar som sin 
,o1sikt att i händelse af krig mellan England och Tyskland skulle det 
\· a ra omöjligt för pansarfartyg att uppehålla sig i Nordsjön fördin 

1·nclPra af parte rna had e tillintetgjordt motståndarens torpedfa rtyg. 
D e engelska sjöstridskrafternas fördelning uneler de tyska ma

nöncrna i Nordsjön denna höst skulle sålunda ge en bild af den 
!'ngel ska flott a ns utgångsläge i ett kommande krig. Vid denna tid 
f anns som nämnclt icke ett enda fullt bemannadt engelskt slagskepj: 
i N orclsjön, däremot voro all a torpedbåts- och jagarflottilj e r samman
rlragna t ill Englancl.s ostkust. 

Riktigheten af den na uppfattnin g if rågasättes dock starkt i 

t ~·s k a pressen. 

UnderYattensbåtar. De fullt bemannade und ervatt ensbåtarnas 
a ntal och fö rdeln ing torde vara: Du ndce 1.2 båtar, Harwich 12, Dovc)r 
8. Portsrnouth 8, Deve nport 6, L amlash 3, Gibraltar 3 och Malta 3 

bå ta r. 

Nybyggnader m. m. Följ ande stapela.flöpningar hafva ägt rum : 
slagskeppet , Auclacious" H;,, ,Iron Duke" "/10, ,Malborough" ''/,. Af 
rlessa påbörjades , Jron Duke" i Portsmouth "'/, och "Malborough" "'/, 
i Devcnport. Pansarkryssaren "Sycl ney" löpte af stapeln '"/, och 
,,~7 a se wicl1», depåfartyg för jagare, " /, . 

Om ,;NJa lborough,-klassen lämnar pressen följande data: Dcpl. 
:25.400 t., L 1.76,, m ., I3 27,, m ., fart 21. it 22 knop m ed 29 it 33 tusen 
H KH, 3 st. ? 53 cm. torpedtuber, 2 skorst enar, 1 mast, slingertankar, 
uncl el'\'a ttenss ignalapparater. Masten är icke t ripodmast, utan stagad 
med stålri gg liksom på ,l(ing Georg V>>. Liksom på denna kommer 
mnnskapE't att bo förut och officerarna akterut. 

Den fö rsta engelska jagaren med dieselmotorer , Hardy» va r 
kla r för proftur '"/10 • Engel ska amiralitetet cxprimentera r för närva 
rande med olika typer af jagare och "Hardy" tillhör en sådan special
g rupp på 5 faryg, a ll a byggda hos Thornyc roft. Under det att dc 
4 andra endast h afva turbinrnaskiner har , Harcl;p dessutom diesel
mask ineri afscdt att am·ändas uneler marschfar t . 
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Olyckshändelser. l dagningen den ' /1o bld u.v.b. »B 4» påseglad 
och sänkt af den tyska ån garen >>Amerik a>> . >>B 4>> gick i ma rsc hläge 
och förde landtärn or. Båten sjönk strax. Chefen och 14 man drunk
nade · endast vakth aivande officeren räddades af >> C 16». 

På kryssaren >>So utha rn pton>> int räff ade en explosi on i en kolbox, 
genom att ett bar t ljus an vändes och h var vid en arbetare dödades och 
en anna n svårt sk adades. 

De nyaste engelska slagskeppen. Angående de fyr a engelska 
slagskepp p å 1912 å rs byggnadsprogram, af hYilka hå redan äro på
började, h afva närm are uppgifte r börjat att blifva kända. 

F a rtygen skola erhålla ett deplacemen t af 27,400 ton och t ill 
sina vitala dela r k om ma de att bepansras betydli gt starkare ä n när
mast föregående fartygsklass. 

Hufvudartilleriet ko mmer att bestå af 8 svå ra k anoner med en 
kaliber, som ännu h ålles h emli g. Mycket tala r fö r att denna kaliber 
k ommer att blifva 38 cm. 

Genom att bor ttaga ett af de svår a kanontornen (4 i stället för 
5) e rhåll es en vik tbesparing af 700 ton, som kommer att användas. 
t ill en förstärkning af p ansarskyddet för det svåra och medelsvåra 
artillc l".i et. 

Detta sena re kommer att utgö ras af 16 50-kalibe r långa 15 cm. 
kanoner, som komma att uppställ as i p ansr ad cent ralkasematt. Vicl 
h va rdera ändan af kase matt en stå två svåra k a nontorn i öfverhöljd 
ställning, så att bog- och häcReld kan afgifvas med 4 st. svåra k anoner. 

Torpedutrustningen utgöres af fyr a eller fe m 53 cm. to rpedtuber. 
Fartygens stridsmast e rhåll e r en pl attform fö r den nya Scottska 

dcllcdningsapparaten. Fa r tygen sk ola t räda i tjä nst i .slutet af :1 914 
eller början af 19.1.5. 

Norge. 

German iavarfvct h ar erh åll it beställning fö r b,rggandct af ytter
ligan' en unden ·attensbåt , sedan dc t re nu unde r byggnad varande bå
ta rn a blifv it fä rdiga. Den nybestä llda båten sk all blifva en fö r
bätt rad typ i fö rh åll ande t ill dc fö regående samt sk all va ra fl\ rdi g 
i juni 1914. 

Holland. 

]~ö r fö rs1·a re t af X ederl ändska I ndien pi ancras byggandet af 5· 
st. D readnough t-fart~·g . lwilka skola kosta 48 milli oner k ronor stycket. 
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\' irlare skol a 60 millioner krono r utgihas för hamn- och hrfästnings· 
nrbetcn i Jncl irn. 

Frankrike. 
Den :1 6 oktober lämnade 3. eskaderns 6 slagskepp, >>Saint Louis », 

>> G aulo is>>, >>Cha rlemagne>>, >> M ass6na>>, >> .Bouveb och >>J aunig ui.berry>>, 
Il rest för att i MedelJudvet :i:ö rena sig med :1. och 2. eskadrarna. 

l Mcdelhahct få r Frankrike härigenom samlade alla sina 18 
.- lagskepp och dessutom 6 pansarkryssare . . 

Xästa :lr komma ytterligare >> Jean Dart» och >> Cou rbet >> att ingå 
uti delta förband. 

Denna flottförflyttning ha r öfverallt Yäckt den största uppm~i rk 
!'a mhet och uppfattas sorn C'tt resultat af elen engelsk-fransk-ryska 
entPntepoliti k en. 

Särskilrit int ressant är en utredning i >> Le Yacht» af den 12 
oktobC'r . 

FörfHtta ren utgår h f\. r :E rån elen g r umltanken, att det i ett krig 
mot trippdalJ i ansen skulle bl if va franska flottans uppgift att åt 
trippPlentcnten säkerställa h0naväldet till sjöss i väst ra Mcclclhafvet. 

Därefter säger han: >>Vår tredje eskader är den JångsammastP, 
därför måste den på förhand va ra närmast eld blifvandc operations
området, all tså är Bizerta eskaderns själfsk rifna bas. 

Med anl edning af 3. eskaderns förflyttni ng h afva dc lokala 
myndigheterna i Brest framfört k lagomål öfvcr att F r ankrikes norra 
kust lämnas oskyddad, hvarpå elen franska regeringen syar·at, att för
flyttningPn är ve rkställd på grund af strategiska skäl, som Yäga 
tyngre än alla andra hänsyn (lokala ekonom iska int ressen). 

Amiral Gcrminet har fö rklarat att franska flottans uppgift är 
till räckligt p rec iserad i öfvercnskommclsen med England. K onccn
trcr imren i Mcdelhafvct skall först och främst tjäna till att säker
ställa ~trupptransporter t ill och från Nordaf rika. l andr a hand k om
mer elen att tjäna E nglands intressen. 

Till gcn~·ä ld h ärför kom mer England å sin sida att stänga ka
nalen fö r fientliga flo ttor. 

l öfr igt uttalade a miral n. elen åsikten att i händelse af ett 
krig skulle Engelsk a K analen spärras för all genomfart, således äfven 
för neutr ala fartygs passage, allt i afsikt att underlätta och förenkla 
kanalmakternas vakth ållning och krigföring i stort scclt . 

. Jagare och undervattensbåtar. Samtidigt med ordern om af
sämlandet af 3. esk adern till Medelhafvet kom en ny fö rdelning och 
ordnande af befälsförh ållandena Yid jagare- och undcrvattensbåts
ilottiljerna i Kanalen och Atlanten. 

~ l 

l l 
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En amiral, som s tår dirokt under marinministeriet är högste chef 
för dessa fartyg (c:a 30 stora jagare och 20 stora undervattensbåtar) . 
Undervattensbåtsdivisionerna skola bestå af 3 båtar m ed en fjärde 
båt som reserv. Till hvarje unde rvattensbåtsdivision afdelas on ja
gare. Dessa äro äldre 300 ton båtar och man t ror sig hafva funnit 
rn ganska god användning af dessa fartyg, som äro för stora att vara 
to rpedbåtar för kustförsvar, men för små och med för låg fart för att 
operera med de sjögående fartygen. 

Undervattensbåten >>Saphir» har slagit rekord genom att tillryg
galägga 400' på 37 timma r uti undervattensläge. 

förenta staterna. 
Artilleri. T september verkstäl ld<' Atlantiska flottan skjutfö rsök, 

hvan·id som mål användes dels det gamla ramfartyget ,Katahclim> och 
dels vraket ,sa n Marens,. 

Vid skjutningen mot , Katahdin" pröhades 30,., cm. granaters 
vorkan mot ett nytt slags pansarplåt, vid skjutningen mot "San Mar .. 
COS» pröfvades yittermasternas motståndsförmåga. 

Den på fartyget resta gi t termasten bringades att falla först 
efter don 13:e t räffen med svå rt artilleri. Med detta resultat är man 
mycket nöjd, då man tror att hvarjo annan mast skulle blifvit gjord 
obrukbar genom ett afscvärdt mindre antal träffar. 

I , rrocef'dings» för september 1912 finnes en intressant upp
sats öfver lifslängclen hos artilleriet i olika mariner. Lifslä ngclen 
hos det svåra artilleriet framgår af nedanstående ta hell. 

~ 
l 

~ ~ t:' r 
R ;>T t' "''~ o ... ~· 

"'" "" ""' Q p ~ ~= "" ';j t:: c+ ::i ::o m 
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l 
Italien l Dante 30,5 4ö 64 153001Trl'td so 
England INeptune , 50 69 16540 " 60 

)) Lion 34,3 45 so 22150 )) l 60 
Österrike Virib. Unitis 30,5 45 54 146SO Gjutstål l 200 l 
Frankrike Paris 

" 
50 61 17100 , 200 

, Lorraine 34,o 45 67 20250 
" 

200 
Förenta Sta-

tern a Texas 35,6 45 65 20320 
" 

150 
Tyskland Olclenbmg 30,5 45 53 17510 , 220 

l , Japan Kawtashi ,, 50 

l 
fl7 1GOCO 'r råd so 

l " IFuso 34,3 45 73 19570 , ()0 l 
l 
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Såväl ,rroceedings» som andra amerikanska tidskrifter komma 
t ill det resultat att man särskildt efter erfarenheterna från sista 
kriget måste taga hänsyn till det stora värdet af lång lifslängcl hos 
kanonerna. Tabellen visar icke enelast gj utstålkanoncrnas öfvcrläg
scnhet öfver ståltrådskanonerna utan bevisar äfven i största allmän
hd att Krupp-kanonerna äro öfverlägsna alla andra konstruktion er. 

Undervattensbåtar. Undervattensbåten F 1 har sla git rckorrl i 
clet elen gått med 6 knops fart under :1.0 minuter på ett djup af 
1:37 meter. 

Gnisttelegrafi. För flottans räkning ha r en ny gniststation 
byggts vid Arlington. Den högsta antennen når en höjd af ej mindrc 
än 1.83 rnetm. 

Turkiet, Grekland. 

(Balkankrigct.) 

Den 17 oktober utbröt kriget mellan å ena sidan Turkiet å anclm. 
siclan balkansta tern a Bulgarien , Ser bien, G rekland och MontPnegro. 

Grekiska f'lotta.n som va r sa m lad vid r i re u s började) onwclPlua rt 
sina operationer. 

En mindre del bestående af äldre fartyg, afclelaclcs t ill .Tonisb 
hafvet och unelerstödde dc mot Epirus operprancle lanclstridskraftcrn<~ 
samt förhindrade därvarande turkiska truppers förbindels e öfver sjön. 
Den 2 november intogs staden rrovcsa genom sjö- och lnnrlstrirl skraf
t crs förenade bemödanckn lwan-id hlancl annat t rr' t urki ska kanon 
båtar sänktes: en torpedbåt hade rlessför innan sänkts af turkarnr> 

sj älfva. 
Den stönc sty rkan med kry ssaren »Giorgios- A1·e roff» som 

flaggskepp samt beståenrle af dc tre ku stförs\'a rsfart~- gen och rlispo
nibla jagare och torpNibåtar operernrlo i Egei ska hahct. 

Den j9 oktober visade sig hufl-udstyrkan utanför ön Tr'nl' rloc 
samt Yicl Decleagatsch (stad i sydli ga Trac icn norr om ön Samothraki) . 

Från och med elen :21 oktober rlå Lemnos cröfrats upprättades en 
effektiv ben1kning af Darcl anell crna . Oarnc Thasos. ImlJros, Samoth
raki, TPneclos. Chios, Ikara . P sara och Strathi Pröfrarll's. Förutom 
fö rhindrandat af turkisk sjötransport i. Egc'iska lurhet möjliggjorck 
och unelerstödde flottan landsättning af fö rstärkningar till fä ltarmel'n 
,·jcl operationcm a mot Saloniki sa mt at beläg ringsartilleri Yirl Dr'clea
gatsch för understöd n f hulgarcma s angrepp rnot Tschata lrlsc h>1-li n.icn. 
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De i England uppköpta fyra jagarnc an komma till P irens den 
2~ oktober. 

Den 1 no v<'mbC' r sänktes grnom ett torpedbåtsanfa ll turkiska 
kustförsYa rsfartyget >> Frth-i-Riil encl» i Saloniki hamn. 

F rån Kin a hade inköpts kryssaren Tschaoho (2.800 t .) och hade 
rlenna elen 20 oktobC'r anländt till En gland. 

TY å jagare som byggts i Tysldand och lämnat Vlissingen den 21 
·OktolJC' r med g r0ki sk lJesiittnin g ingingo till Dover elen 23 i följd af 
att den 0na erhålli t hahc ri er. 

Vid krigsutbrottet ya r hufvudstyrkan af Tm·kislw /lottan sam
lad i :Marmorasjön, tre kryssare i SYar ta hahet. 

Den 19- 22 oktoher UJlptdiddC' en större t mkisk afdelning (1 
,;lagsk0pp. 2 kryssa re. 4 kustförsYa rsfartyg? och flr ra jagare) utanför 
Ya rna samt besköt starlcn . .l\ågra n n dra kustorter å bulgariska kusten 
l>C'skötos ähen. D<•n 22 nu ht1hudstyrkan återkommen t ill Konstanti
noprl och upprätthölls hJook aden af Bulgariska k usten af kryssaron 
-> 1-l nm idiC'lP och några lättare fartyg . 

Turkisk a flottan anYändes sedan till att betäcka armeens flyglar 
och sä rski lLlt Tschabldscha-linjcns styrka synes berott på flottans upp
t rä da nd e. 

K ryssaren >> H amidieh >> utsattes för ett jämförelseYis lyckaclt tor
peclbåtsanfall af bulgariska torpedbåtar. 

Kungl. Örlogsmannasällskapets täDingsämnen för ål' 1913. 

1. H vilka fordringar böra ställas på flottans intendentur u.,
·drr krig? 

2. Hur bör de ti llfälliga minpositionernas personal vara orga
·niseracl? 

3. H vilka fordringar böra ställas på en t idsenlig eldledning? 
4. I hvilken utstr äckning kan och bör landsstormon användas 

Yid kustförsvaret? 
5. H vilka åtgärder kunna Yicltagas fö r höjanclet af flottans 

krigsberedskap? 
6. Användba rhoten af flytande bränsle i sjöångpannor, med sär

skildt afseende p å Yår flottas olika fa r tygstypcr. 
7. Huru böra flottans torpcclfa r tyg. str ategiskt och taktiskt sedt, 

användas i krig och kunna de nuva rande torpedfartygstyp erna i alla 
. afseend en fylla de uppgifter som böra tillkomma denna del af elen 
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sjögående mate rielen eller äro väsentliga förändringar beträffande 
donna materiel erforderliga och i så fall hvilka? 

8. l-Ivad kan inom vårt land göras för sjöfartsnärin gens ut
,·eckling? 

9. Luftseglingons användande vid sjö- och kustkrig. 
10. Explosionsmoto re r och dess användbarhet vid flott an. 
11. Fritt val af ämn e liggande inom området för Kungl. ö r logs

ma n n a s ä Ilskapets ve rksamhet. 
Täflingsskrift bör, åtföljd af förs eglad sedel, upptagande för

fattarens namn och adress eller ock ett Yalspråk, vara ingifven t ill 
Kungl. örlogs mannasällskapets sekreterare, K a rlskrona, senast elen :1 
nästkommande septembe r. 

Finnl'r Sällskapet inlämnad täflin gsskrift för tjänt af pris, till
dolas författaron Sällskapets medalj i silfver. Skull e inlämnad skrift 
anses vara af synnerli gen utmärkt fö r tjänst, kan Sällskapet besluta 
fl t t tilldela författa ren samma medalj i guld. 

Täflingsskrift, som icke kan belönas med pris, men likväl anses 
förtjänt af Sä ll skapets erk ännande, erhåller p å Högtidselagen hedrande 
om nä m n ande. 

Skullc den fö rseglade sedeln hvilkcn åtföljer skrift, som blifvit 
})l'isbelönt eller erh ållit h edrande omnämnande, endast inneh ålla val
språk, till kän nagifves detta und er första hälften af november månad 
i >> Post- och I nrikes Ticlningan> med anhållan att författaren ville till 
Sällskapet uppgifva sitt namn och adress. 

Såvid a författa ren af inlämnad täflingsskrift icke tillkännagif
,·c r motsatt önskan, förb eh åller sig Kun gl. örlogsmannasällskapet 
Tättighetan att i sin t idskrift offen tliggö ra densamma. · 

K a rlsk rona i docom ber 1912. 
SekreterarenJ 

Litteratur. 

D:r lng. Rothe. Der Wirlerstand und Antrieb von Schiffe~, 
·292 sidor, 150 illustrationer , M:. Krayns ±örlag. 

Vid beräkningar inom de områden, föreliggande arbete beh andlar; 
har man såväl i Ty~kland som äfven hos oss i allmänhet varit hänvi
sad att använda de formler och heräkningssäLt, som grunda sig på de 
.af Froucle och 'l'aylor utförda försöken och framdeducerade formlerna . 

Tidsh·ift i Sjöväsendei , 34 
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Ptt senare ticler hafva äfven tyskarna - slirskildt professorerna Ahl

Lorn och Flamm, d:r Wagner m. H. -·- gjort ingående studier och ut

fört omfattande experiment, hvarvicl i vissa fall }\·ondes och Taylors 

resultat ytterligare bekräftats, medan i an<'lra helt afvikancle resultat 

erhållits. I sitt arbete om motstånd och framdrifning af fartyg har 

•l:r Ing. Rothe sökt bearbeta såväl de engelska och amerikanska som 

Lle tyska försöken samt har på grundlag häraf kommit till slutledningar, 

som i många punkter afsevärdt skilja sig från nu gällande uppfattnin

gar. Särskildt varnar författaren för att sätta alltför mycken tillit till 

resultaten från modellförsök, såväl för bestämmande af fartygsmotstån d 

som propellerform, utan att samtidigt noggrannt studera och kritisera 

cle jämförande resultaten frän förut utförda modellförsök och efter dessa 

byggda fartyg, där sådana uppgifter finnas tillgängliga. Författaren 

synes i stället lägga större vikt vid bestämmandet af nämnda fakto

rer från normala fartyg utan användande af modellförsök, endast med 

ledning af resultaten från liknande konstruktioner, hvilket dock m.ed

för långa och ganska' besvärliga beräkningar. Huruvida denna upp

fattning är riktig, är svårt att säga, men otvifvelaktigt hafva dock 

modellförsöken vid nyare konstruktioner lämnat synnerligen värdefulla 

anvisningar om huru fartygsmotståndet m å kunna nedbringas och pro

pellerformen förbättras. 
Amnet är väl clisponeradt samt klart framställett och behandladt, 

hvartill i hög grad bidrager, dels att ej alltför många tyngande form

ler och beräkningar medtagits, dels att i slutet af lwarje afdelning 

eller moment förekon1ma »sammanfattningal'» , som i korta, tyd

liga ord innehålla de på grund af utredningen af författaren dragna 

slutledningarna. Talrika, goda illustrationer förhöja arbetets värde. 
F n. 

C. O. Nordenswan: Utkast till organisation af svenska armen 

jämte beräkningar· P. A. Norsteclt & Söners förlag. Pris h. 1: 50. 

Den svens ka litteraturen har under den f' ista tiden varit osedvan

ligt rik på uppsatser i mili tärorganisatoriska frågor. Såväl i dagspres

:>en som i de periodiska tidskrifterna hafva gång efter annan synts in

lägg i ämnen, som beröra eller stå nära vår armes organisation, och 

uuder sist förflutna år utkommo s}h'skilclt tviinne bros<;hyrer, so m 

väckte stort uppseende ej Llott inom rent militära kretsar. Den ena 

af dessa - »Den svenska folkhären» - lär ha haft till författare nå

gra yngre generalstaben tillhörande eller närstående officerare, hvilka 

dolde sig under pseudonymen •Keith• , elen andra -- , Svenska arrneri 

sådan elen är och sådan den kunde vara• - var författad af vår främ 

sta militärförfattare generalmajor C. O. Nordenswan. Och af sistnämn

da flitige författare har nu på Norstedts förlag utkommit ännu ett h tLfte 

>Utkast till organisation af svenska armen jämte beräkningar». 
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Det är strängt taget ej någon ny bok, med hvilken general Nor

<lenswan nu rik tat elen militära bokmarknaden, utan snarare ett tillägg 

till och ett förtydligande af hans broschyrer från 1911. Kapitel efter 

kapitel går han igenom hufvudpunktern a i sin egen •Svenska armen • 

och i Keiths bok. Han granskar och gör jämförelser och väger så 

alltsammans på nytt mecl hänsyn tagen till de nya förhållanden , som 

under 1911 ej voro till finnandes. Han medger gärna Keiths förtjän

ster och går in på hans synpunkter. Men han nagelfar och fullstän

digar, och härvid är särskilet t att märka, att han nu till sitt arbete 

fogar detaljerade kostnadsberäkningar. Sådana funnos nämligen icke 

i hans »Svenska armen •, hvaremot Keith försedt sitt arbete därmed. 

I dessa beräkningar har han , såsom han själf i ett litet förord säger, 

utgått från fordran >p å den billigaste orgcmisation, som läte1· fö7·ena sig 

sig -mecl önskvMd godhet. » - Och efter denna lilla orientering taga vi 

itu med ett närmare studium af det lilla häftet, som sannerligen äl' 

värdt att noga och med eftertank e stueleras af hvar och en, som in

tresserar sig för en shttlig och en sna1· lösning af vår härorganisation s

fråga. 
Första kapitlet handlar om. »'ljänstgö1·ingsticlen .•. Författaren bör

jar detta kapitel med att säga, att insikten om att tjänstgöringstiden 

ej kan sättas högre än ett år, nu torde vara så pass utbredd bland de 

tänkande i Sveriges rike, att man icke vidare behöfver utveckla alla 

skäl för nödvändigheten l1äraf. Om. nu detta general Nordens,nns 

yttrande beror på, att han mer än andra ::;er optimistiskt på tingen, 

eller på att han snäfvare än andnt drager gränsen kring •de tänkan

de• i vårt land, veta vi ej. Säkert är, att det varit önskligt, att l1an 

i detta häfte, som man ju kan hoppas skall få en vidsträckt läskrets, 

framdragit dem. De kunna ej framdragas nog ofta. 

General Nordenswan utgår från en första tjänstgöring från l no

vember _det ena året till samma dag påföljande år; dessutom två rege

mentsöfningar, h vardera om 30 dagar. Härigenom skulle tjänstgörings

ticlen jLl bli 14 månader. Emellertid föreslår general .Nordenswan, att 

flertalet värnpliktige skulle hemförlofvas 2 månader under sin första 

t jänstgöring i regel under augusti och oktober; sådan tjänstledighet 

:> kulle dock ej tilldelas dem, som p~ grund a.f lättj a e ll er annan anled

ning blifvit efter i afseende på färdighet i en ell~r annan tjänstegren. 

Genom ett dylikt fö rfarande skulle tvänne fördelar vinnas. Dels skulle 

ett prel\lierande af arbetssamhet och framsteg verka såsom en sporre 

på de ,värnpliktiga, dels skull e man genom en dylik åtgärd få verkligt 

tj;Lnstgörancle trupp året om. 

Utbildningen till underofficerare och officerare genomgås äfve11, 

och föreslås härvid ornJ,attancle förändringar, grundade på en ultagning 

till befäl ur de viLrnpliktigas led. 
En 11y kategori värnpliktiga föres lår författaren att iniöras näm-
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l igen mincl1·e vapen{öHt, och synes detta oss vara ett synnerligen god t 
uppslag, afsedt att i hög grad befrämja det .verkliga uttagandet af lan • 
dets hela försvarskraft. I samband hä.rmed går generalen i härnad 
mot den nedsättning af de icke vapenföras tjänstgöringstid, som af 
senaste rikselagen beslöts, och säger, att denna nedsättning >> ick e grun
dade sig på hänsyn till truppernas behof utan på helt andra saker•. 

Nästa kapitel handlar om »Befäl och ~mcle1·be{äl. llianskapstillgång., 
Här behandlas på ett ingående sätt bl. a. aflöningsförhiUlandena, och 
förordas härvid på goda motiv införande af civilanställning, Till ka
pitlet fogade t abeller kompletterar framställningen. 

Tredje kapitlet rör sig om >Reservfonnationer och olikct uppbåd>> 
Författaren påpekar här de brister, som i detta afseende finnas, brister, 
som en gång kunna förorsalm skada aJ en oberäknelig räckvidd och 
han påvisar äfven, huru man på bästa sätt skall kunna råda bot i detta 
missförhållande. Men, som han säger, då måste man >gripa verket 
an och ifrån prat och skrifvande öfvergå till handling». 

I fjärde kapitlet - l'ntppernas o1·gänisation• - genomgås vapen
slag efter vapenslag. 

Behofvet af kulsprutor gör sig ju alltmer kännbart, och författa
ren föreslår, att hvarje infanteriregemente tilldelas ett batteri om 6 
pjäser. Hästfrågan vid infanteriet är föremål för en iDgåencle gransk
ning. Kompanicheferna böra redan i fred göras beridna och alla hästar 
anskaffas och unelerhållas af kronan. Dock förutsätter författaren tyd
ligen ej någon mera intensiv ridning af kompanichefe• na, då han räk
nar med att dem tilldelade hästar skulle kunna vara tjänstbara ända 
till 17 a 18 års ålder. 

Hvad kavalleriet beträffar, så yrkar han på en snar förflyttning 
från Skåne till Norrland. Detta är ju intet nytt, utan att så bör ske, 
ingår ju nästan i medvetandet, men då det oaktadt någon met~a all
varlig rörflyttning uppåt landet ej ägt rum, behöfver missförhållandet 
tydligen alltjämt framhållas. Dessutom föreslås, att positionsartille
riets sex kulsprutebatterier öfverflyttas till kavalleriet, och säkert skulle 
genom ett sådant förfarande kavalleriets användning under såväl marsch 
mot som från fienden i högst väsentlig grad ökas. 

Angående artilleriet framkastar författaren bl. a. förslag om .att 
göra Gottlands artillerikår till fotartilleri; och bergsartilleriet är ä f ven 
föremål för hans intresse. 

De båda på Vaxholm och i Karlskrona nu befintliga fästnings
ingenjörkompanierna vill general Nordensvan ha öfverflyttade till kust
artilleriet. 

I likhet med Keith anser han, att all till intendentlirskolorna nu 
rörlagd utbildning i stället skall förflyttas till trängtrupperna. 

Med afseende på högre staber konstaterar generalen till att börja 
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med nödvändigheten af brigadindelningar redan i fred och att briga
derna i samband därmed förses med fasta brigadchefer och brigad
staber. Vidare vill han ha en aflönad inspektör för kavalleriet, ty, så
so m han anmärker, man kan ju inte för framticlen •för denna befatt
ning hafva en kunglig prins 'till sitt förfogande». Äfven förordar han 
införandet af en befattning såsom > generalinspektör för armen• . 

I det sista kapitlet om >>Anm!ns m·clinm·ie anslctg» redogöres för 
de kostnader, som skulle åsamkas 4:e hufvudtiteln, som författarens 
fö rslag antogs. Resultatet häraf skulle clärigenon1 bli, att för samma 
kostnad, som vår nuvarande organisation kräfver, vi skulle få nu fe
lande befäl och reservbefäl, nu felande kulspruteafclelningar och in
genjörtrupper, ett-årig utbildning för allt värt manskap samt fast ord· 
nac1t, väl utbildadt och väl aflönadt UJ}derbefäl. 

Säkert är att i dessa tider, då försvarsfrågan står på dagordnin 
gen, och då därigenom äfven icke fackmän måste tvingas till att sätta 
sig in i densamma, en broschyr, sådan som. general Norclensvans, bör 
på det lifligaste uppmärksammas. Det är här en af våra mäst erfarna, 
kunniga och ansedda militärer som framlagd t ett förslag, väl värd t att 
läs~s och läsas med uppmärksamhet i synnerhet af dem, som en gång 
skola deltaga i det viktiga beslutet om lösandet af elen segslitna här-
organisationsfrågan. H. Fk. 

- Ett arbete af speciellt intresse i närvarande krigiska dagar är 
elen Arme- och marinkalender 1912, som blifvit utarbetad af löjtnant 
A, G. No1·clenswan och nu utkommit å P. A. Norstedt & Söners förlag. 
Den är uppställd efter mönster af den sedan ett tiotal år hvarje höst 
utkommande öfversikten af »Heere und Flotten aller Staaten der Erde> 
samt gifver för alla stater en, delvis tabellariskt ordnad, öfversikt af 
dess arme och marin hvarvid af lätt insedda skäl de europeiska sta
terna i allmänhet blif~it något utförligare beha~dlade än öfriga. Förf. 
har med största noggrannhet utplockat och pröfvat elen mängel af sif
feruppgifter, som elen knappast 140 sidor omfattande boken innehåller, 
och vid en tid, då det är af särskildt intresse att kunna göra sig en 
föreställning om resultaten af den raska utvecklingen inom, vi kunna 
gärna säga det, alla utländska staters armeer och mariner, bör denna 
lilla uppslagsbok vara välkommen. Författaren utlofvar att om denna 
årgång gynnsamt upptages, skall den ej blifva den sista. 
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2Gj10 1383/12 Riktmedel för skjutvapen. O. Bc:ecker, Berlin- l 
vVilmersdorf, Tyskland . 

26 110 1938/12 Riktinstrument för artill eripjäser. Fried. Krupp 
A. G-., Essen-Ruhr, Tyskland. 
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Meddelande. 

Sedan Kungl. Maj:t genom n ådigt bref till Kungl. Örlogs
mannasällskapel af den 29 juni 1912 förklarat: »att utan hinder 
.af hvad i nådiga brefvet den 12 mars 1875 f innes föreskrifvet i 
fråga om subskri pi io·nspriset för flottans officerare och under
officerare å den af Eder utgifna tidskriften nämnda pris må 
för h el årgång beslämmas till högst sex kronor för marinens 
personal» , beslöt sällskapet å ordinarie sammanträde den 2 ok~ 
'lober 1912 att subskriptionspriset för sällskapels tidskrift (hela 
:'1rgangen ) skall från och med den l januari 1913 vara sex kro
nor för marinens officerare och l re kronor för marinens u ncler
benil. 

Föregående pris af fyra kronor har varit gällande seelan 
~tr 1876 och belalades af subskribenterna, med porto inberäk
nad t (innan rätl till tjänstefrim~i r k en erhölls), till och m ed 1905 
-± kronor 60 öre. Detta pris har under senaste åren på grund 
af stegrade tryckningskostnad er och papperspris ej på långt när 
kunnat betäcka utgifningskoslnaderna. 




