1903.
66:e årgången.

Häfte N:r 6
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Berättelse
öfver Kungl. Örlogsmannasä llskapets verksamhet
under det förflutna arbetsåret.

Sii1lsbpet bar nH·it sam latlt lill 8 ordinarie samnwntriiden, h\·arvill årsredogörelser haha afgifvits:
i Bcstycknin.r; oc!t BcTii.pnin.r; a[ ledam ote n Ericson;
i Mindisend e, ELektroteknik och Spriiugiimnen af ledamoten Helin;
Navigation och SjiJ(art af lodamoten Gylclen;
Reglementrn, Furwltning, Hiilso- och Sjukvård af leelamoten Ncuenclorff samt
Skeppsbyggeri och ~Maskinväsencle af ledamoten Rundgren .
F ö red mg hafva hållits:
af onlföranllen, h e(lersledam oten Hägg: l:"ttagning af fartygs SYiingn i ngskurvor medels mätning af vi n klam e mellan tre
förelllål i land ;
af vice onlföramlen, ledamoten Puke: Om sji.i ll'antiinc.luing
hos stenkol , orsakema cliirtill och melllen lhircmot;
af hc<lersledamote11 Cron stedt: I hntd mån bar S\'euske
sjöofficerame under m ecl let af l'örra årbumlradet \'orkat Iör
vapnets framgång;
af leda mole 11 K. l:loscnsviircl: Jämförelse m olhin Kaselowskys och Obrys' gyroskop;
af \' ice orclföranden, ledamoten IIjullwmma r: Det nya u tbildningssystemet för ofticerarp i engelska flottan, samt
'l'idskrift i Sjöviiscndet.

27
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al: ledamoten Starck: Någno. iakttagelser från en resa i
Tyskland och Danmark för ntt studera dessa himle rs kompassYäso n.
Eft er lodamoten Puke, so m si::;tlioen högtidsdag no<lla<lo
Rin l>dattning såsom Yi ce onllöramlo, val<ks härtill lo<hmoten
I f ju ll1 ttn1mar.
li;medan ledamoten Juol , som sedan 1899 varit sä llskapets
so kroteraro, afsngt sig detta uppclmg, utsågs till han s oflorträ<laro ledamoten af Ugglas, ocl1 o[tor elennos förflyttning till
Stockholms station, ledamoten Lindström.
Siilbknpots tid skrift har ntgifvils enligt samma plan som
förogåemlo år. Eegister för ti1lskriften för årgångarne J 88 1
till och m ed 1900 komm or snnrligen att utgifvns , och har <lossutom Lestämts att i plan en !"ör tidskriftens utgil"vando bör ingå
att register till <lensamma ntgil'vos hvart tionrle ttL omfattando nitstl'Cirogåonde tioårsp eriod .

'!'il! sällskapets bibliotek lwfm följrm1lo gårvor öfverlänJ n als:
u[ kommendörkapton N. T elandor: Handbok i Gymw1stik
för armen och flottan;
a r !-\:ungl. Sjökarteyorkot: T ii lägg X:o 9 lill Svenska Lotson a r HlD-1-;
n[ i n tenJonton A. ~otto n;to n: Swmska Flottans Il istoria
åren l Li:Jö --1(580;
nJ kapton G. Ungor: Sjömilitär lwmlbok;
a[ knpton H. C:isiko: Hi sto rik öh·er ifrågasatt fnrlol! till
RlockiJOlm mellan Baggen s ljilrdcn och Lilla Värtan, på enskild t
uppdrag utaruetad.
Inom sit ilskapet hafva följande föl'iinclriugar ägt rum:
från korresponderand e och arbetande ledamöter till hor1crslodnmötor äro öfveJflyttadc:
Generalmajor G . A. CJ:son Bergman ,
Kontoramiral C. O. Olsen och
Konteramiral O. Linclbom .

-
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T illlromn c äro:
Ar botand e lodamöternn:
Komm endörkapton O. a[ Klint,
Öf\·or:stolöjtnant K. W. Virgin,
K a pton O. K Ly bock och
Kommenllörknpten F. M. Poy ron.
M ed döden iiro ctfq ångn c :
Il erlcrsledamöter ..
2
Arb etande leJamöter
l\.orresponrlorancl o lodam öte r
2
För niirvarandc ut.r;örcs siillslrapct af:
Förste hecl orslo<lamötor ... .. . .. .. . . ... .. . 2
Jf edorslodamöter
.... 3ö
Arb etande lednm(itor ...
... 71
Korresponderande lc1lamötor:
Svenska och norska
.......... ..... .. 2:3
Utli'tndska ... . . . . .. .. . .. .. .... ... . . ... ... .. .. . :J
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Aminnelsetal,
upplästa vid firandet af Knngl. Örlogsmannasällskapets bögtidsdag
den 1G l\ o vem ber 1903 af sekreteraren, kommendörkapten

C. F. J. Lindström")

Herr Ordförande l
Min o I-Ierrar l
SecJan senaste högtidsdag bar Kungl. Örlogsmannasällskapet att boklaga förlusten af ej mindre än 7 af dess ledamöter. Dessa äro:
Hedorsledamöterna grefve August Rudolf Oronstedt och
Hans Brunehorst Ravn, arbetande ledamöterna Johan Adolf
Ekelöf, C /ces Johan Pr ed rik Kafie och Carl A n ton Edvard
Hjelm, korresponderande ledamöterna Adolf Reinhold Fingal
von Svdow ocb Anton Julius Stuxberg.
l\lin plikt likmätigt går jag nu att söka skilclm deras lifsgärningnr, i den ordning, uti hvilken de bortgått.

t
Clres Johan Fredrik Kaffe
var född don 7 April 18Hl på ege ndomen Bodarne i Västergötland. Föräldramo voro öfverstelöjtnanten Lars David Kalie
och l\Iagdalena Sophia W ab Helt. Han antogs till kadett vi el
''') Af här upptagna åminnelsetal har det ö[ver von Rydow författats af kapten B. von Sydow, och det öfver lljclm af löjtnanten vid Korrlands dragonregeniente G. Wernstedt.
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Kungl. krigsakademien på C.ulberg 1833 och deltog såsom sådau i fem somnHtrexpeditioner innan han utexaminerades och
uti1ämnues till sekundlöjtnant vid Hottan i l\Iaj 18-±l.
1843 genomgick: Kaffe Kungl. gymnastiska COtJtralinstitntet. Till premierlöjtnant utnämucles han 18--W.
Under sin tjänstetid som subaltornoföcer tjänstgjorde
Kafie på tlom af fiottans fartyg, såsom: korvettorna Jarrnmas,
Carlskrona och N ajadon, fregatterna Desireo, Göteborg och ar
Chapman samt linj eskop peu Manligheten och Ftiderneslandet.
I likhet med många af C!åvaranrle sjöofficerare tog Katle
anställ ni ng vid bandeistlottan oob förde uneler åren 1862 ~65
kanalångbåtarne Carl IX ocb Venorn.
!Lftor befvrclmn till kaptenlöjtnant 1867 tjänstgjorde han
såsom ofticer på ängkorvetten Orädd och fregatten Eugenie
sarnt såsom sekond på nyssnämnda ängkorvett och på korvetten Lagerbjelke . Under stationstjänst Yar han chef för 3:e
Blekinge och 3:e Söclra Möre båtsmanskompanier samt l:sta
skeppsgosse kompaniet.
1802 utnämndos han till kapten och tjänstgjorde så:oom
chef p[t korvetten Svnl:m, skeppsgossebriggen Snappopp och
ån o korTetto n O rädd b vilken sistnämnde 1örliste vid Dn n go"'
'
noss i Docomber 180G på återfärd från Havre, dit fart~·get
varit beorclraclt, metlföratHle en del effekter för YiirldsutsticLlluingcn i Paris påföljande år.
Till kommendörkapten af 1:a klassen befordrados ' K af-le
år 1870 och t jänstgjorde dels som afdelningsohef för skeppsoch som cbof för monitorn Thordön samt dels
gossebrio-o-nrna
b b
på stationon såsom chef för artilleri- och min<lep~_rtemettten.
År 187-± invaldes han till ledamot af Kungl. Orlogsmannasällskapot.
EHer att 1879 hafva blifvit öfyerfiyttacl på Kungl. flottans permanenta reservstat bacle han förordnande att vara inspeldör för båt~manshållets södra distrikt under Aren 1881~
83 samt utnämndes sistnämnda år till kommendant å Kungsholms fästning, hvilken befattning han innehade till 1889.
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'l'ill kommen<löt; i Kungl. flottan s perman enta r eservstat
utnämndes ban 1887.
Af Kungl. svän1sordcn blef Kafle ridrbre 186-! och kommondör af l :a klas!:'en 188G.
Saclan pensionsåldern inträd t uppl1örtle rlcn militilm tjänstgöringen, men hans intresse för vapnet kvarsto,l nästan intill
döden.
En stor gästfril10t och ett angenämt umgängessätt visade
ban städse, och många vännor inom oeiJ utom kamratkretsen
skola förvisso i kärt minne bevara don gamle hedersma nnen.
Gift 18.:1-7 med Lastenia Nauckhoff, hvilkon afled Hl/~)
efter ett barnlöst äktenskap, sörjdos liau viLl c1örlsfallot de1J 25
NoYember 1902 af åldrig syster.

Anton Julius Stuxberg
föddos llen 18 April 18-!G i Bunge socken på Ootland, där
fa<lot·n vrrr hemmansägare. Efter ailngd stnclc:ntoxamen i slutet
af 1860-talot blef han student i Uppsala och rrlln.c1e diir· 187:1
fil. kn1Hlidal.exanwn snmt blo[ samma å r pronJOYorad till fil.
iloktor. Horlan som student gjorde lian å tsk il liga YeteJJska p]ig a resor inom landet, med nn<lerstö<l a[ rcsostipellllier och
Kungl. vetenskapsakademi en. Särskildt gjorde ha n studieresor i lJohuslii.nska skii.rgårdou i'tren 1871 - 73.
~I cd prol'ossor N ordonskiöld deltog han som vetonska psman i tre fii.rdcr, nämligen 1876 med »Prö\·cn>> till Novaja
Scmlja, Kariska haivot och .Jonisej och i'ttcrkom genom Sibirien och n.rssland, 187 () lTICll )) y mer» till Kar iska hatvet och
.Jeniscj samt 1878-80 på <len v~i.rlclsbokanta och berömda Y agafänlon rundt Asieu och Europa.
Under <lossa trenne resor stod Stuxbcrg troget vid N ordenskiöhls sida och Ycrka.<lc som zoolog, n n <l or Y oga.-färden
särskilcH som do så viktiga hafsundersökningar nos ledare. På
uppdrag af och i snmråd morl N ordonskiölrl redigerade han
och utgaf do vetenskapliga iakttagelser, som företagits un<ler
Vega-expedi tionon o0b J-i ck en stor kännedom om de arktiska
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!Jal\·c JJ S djurlil', hv<ll'igenom han bld en ntn1ilrkt :o;uularc, !Jyi\kot i S)'lltl8rbct gnf sig Lillkii.nnn vi<l onlnandot a[ <lon orter
!'ii. n len <lllordna<le expositionen. l K\!7 företog han en stttdiorcsn till Krim o<;h Kankasus för zoologiska forskningar.
l KK2 harle in tomlonturen för (+ötcborgs mnsoi zoologiska
af<lelning hlifvit lcrlig vi~l prol'essor 1lal1ns frånfälle och Stuxborg utsågs, på förord a[ ~onlon s kiölll , ti-ll hans cl'tcrträcl;trc.
Dot är hilr lmu sodan nodlagt <lon största el elen n[ sin li f:-;gii.rning. (:öteborgs muscum bar Stuxberg att tacka för mycket.
Såsom or<lnaru a [ S<lm l i ngarne v ur han outtröttlig 00h den
öl'vcrsk[tdliglwt och re(la han bmgt siirskildt i Iågelsn mlingen,
har gjort alt <len anses som <len fömämst<t i sitt sing i Sverige.
Såsom skr i[tställaro har han utmärkt sig på många siltt.
Hans fömäm sta zoologiRim skrifter äro: Bidrag till Skanrlinavions myriopo<lologi (JH71), Karcinologiska iakttagelser (187-±)
för h Y il k a lian af vetenskapsakademi eu erhö ll Flor manska belöningen, ~Iyriopoder [rån Sibirien och Waigatsch-ön ( 1870),
Evertebratfaunan i Sibirions ishaf (1880---82), Faunan på och
omkring Novaj<l Scmlja (188li) samt. Sveriges och Norges fiskar.
(188?>). Vidare hnr han utgih·it >> i\linnon från Y egns l'änl och
dess svenske föregångare» (18DO) jämte on stor del andra Ilaturmålningar ocil brof från färden till Krim och Kaukttsus
m. m.

Såsom en llitig öfvorsii.ttaro har han ock Yerkat. En tid
redigerade ban >> YnlOl' >,, tidskrift utgifven af sällskapet för antropologi och googrnfi.
~[ot slutet aE hans lif kom elen populära [örohisningsverksamlJCtcn i lifiigarc gång, och Stuxberg blef en synneriio-en Jiitiot
anlita(] och omt)-ckt föreläsare. Sålunda höll han
b
b
under en m ånad 37 föredrag i Göte borg och trakten <-läromkring.
Ar 1880 invaldes han till korresponrlerando ledamot af
Kungl. Örlogsmauuasällska pot. 1882 bl et han m e<llen1 af 1\:ungl.
Yc: tenskaps- och vitte rh etssam bii.ll et i Göteborg Bland }'ttre
utmärkelser, som kommit honom till (lel, må nämnas Vasaorden, Nordstjärueorden, danska Dnnneurogsordon, italienska
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Kronorden ocb Yegam oda ljen , iihenledcs innelHHlc han flera medaljer från lärda sällskap, präglade till minn e af Asiens och
Europas kringsegling.
Såsom enskild människa Ynr han nlskyänlhcton och blidheten porson ilierad. IJ ans många vitnnor kom m a länge a t t
bevara bågkomston af hans anspråkslii1:'a och fltirdfria yäse u.
Han afled den 30 NoYomber HJ02 och ortcrlämnm· änka och
tre söner.

Adolf Reinhold Fingal von Sydow.
Ron af konteramiralen Johan Gust<J[ \'On R.vdow och hans
maka :\nna Kristina Vi gg malt födde s .i\<lolE HL' inltold Fingal
\'On Sydow den ö Juni l::l27 å Skeppslwlmon i Stockholm.
\'id J 5 års ålder antagen till kn<lott gjorde han sjöoxcrcisoxpeclitionerna 18-!5 å »Najaden » samt 18-!Ci- -!8 å »Jarramas ». Seclao v. S. don D December l l:l-18 afiagt oUicorsoxamen utuämncl es ban till sekuudlöjtnant yjc] Kungl. l\faj:ts
Jlotta.
von S. deltog bland annaL J ::l51 - ö2 i kanotlon »Lflgorbiolkes» expedition till Byelamerika och Vi.istindien samt J l:lC>.t
i liuies kepvct >) Carl X l\' J ohans » kryRsning i Nordsjön.
åt nåo·ot
På denna tid kun<l c örlo~sflottan OJ. bu]ädJ"a sio·
h
b
synnerligt intresse oll or omvttrduad från statl:lmaktomas sida,
materi elen Yar otidsenlig ociJ tiiUällena till praktisk utbildning
i yrket voro otillriicklign, bYarför von S., so m, utom ett varmt
intresse för sitt eget yrke, var utrustad mod on o\·tmligt stor
arbetsförm,'\ga, längtad e ut till ett rikare och vidare arbotsfiilt.
1855 begärde och erhöll von S. afsked från örlogsflottan
samt ägnade sig därefter ät banclelstlottan , d~ir h:tn und er en
följd ar år Iördo passagerarefartyg på hufvudstaden. Bland
de fartyg, å lwilka Yon l:i. förd e befälet, må särskildt nämna s
»Svea », på sin tid S\·origos största och elegantaste passagerarefartyg.
von S.
Efter att und er 20 år ])löJ't »den sa lta vånh »' intoo·
b
1867 såsom tillrörordnad samt följande år såsom ordinarie, elen
<..J

plats såsom lwmnknpten i Stockholm, för lwilkcn han tycktes
liksom alldeles ::;ärskil<lt skapncl , och kvmsatt på denna post
i iifvor tre dece nnier, eller - närmare uttryckt - i mer i.in

H-± år.
en a[ minnesrunomn öfver den lJOrtgångne säges om
honom, att lian såsom hamnkapton städse utmärkte sig för
goda anordni t1gar ociJ för tillmötesgå ende, so:n dock alltid
parades med själfständighet.
Yon S. hann, sodan han åt sin tjänst gifvit allt h vaLl den
öm tål igas te sn mvetsgran tthot ålade honom, att med sam ma
sega ihtinlighet ägna sig ä[ven åt andra uppgifter.
Såluuda var han i öfver 30 år ordl"örnnde i å iJgfartygsbel"iilllnl\·arosälli.;knpet i Stockl1olm oeh under en lång fö ljcl af
år sekroLerare i K ung!. sYonska segelstillskapet Saclan l 871
Yar von H. medl om a[ Stoek!tolms enskilda banks styrel»o oeh
t<edan fiere år tillbaka orcl förande i styrelsen för Stockholms
1w viga tiansskol a.
von S., som var komrnenrlör aE Vasaorden samt riddare
nf Nonlstjärncordcn och ett fl ertal utländska ordnar, invaldes
ar ll:)7(j till koncsp01Hlerando lerlamat a[ Kungl. Örlogsmannasällsbpet.
\ 'tll'!nt intresserad för det yrke hnn i ung<l omen idkat
och i sLä11dig iutim ber(iring m ed dess utöfv,nc , fann von S.
til"\·en tid ntt på de flosta omr[v len l"ö ljn dess SIHtbba utveckling.
Ho.lbar, onkel, trofast och öppen , vann han aktning
och tillgifvcnhct i vi<ln krelsar, och i vida kretsar går också
<lon sorgotlS ::lvalh·åg ut, som npl)Sto<l elit, hans lefnads ankare
fällcles.

Johan Adolf Ekelöf,
son ar prosten och kyrkoherd en i Ramsberg Per Ekelöf och
bans maka Margareta Tjäder, föddes i Svärdsjö i Dalarue den
l 2 April 183\l. Efter att lw f\·a genomgått Örebro skola kom
hau till Kungl. krigsakademien på Karlberg vid 17 års ålder
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o<..:h deltog c:om kadett llllllor 5 exp o<litioncr [t kotTetloma
J arramas och a[ Chapman samt bi o[ nn<lerlöjtnant l i-\() J, löjtnant 18G6, kapton J öiU, komlll cnclörkapten aJ 2:a gr. l H:-\0
och af l: a graden l HDO, h varefter han 18UG, el" ter uppnådel
llå stat .
pousionsåhlor, erhöll arskod från beställnino·
h
Uuder sin första tjiinstetid som off icer var han J 8()2-G-l
komme!Hlorncl dels på kon·otton )) Lngorbielke » till s,·rlnmerika
oeh Goda hoppsucl(len , del s på fregatten »\'anad is " . till Mcrlelhafv et. Diirc[ter sökte han få ingå i N"orrlstaternus tjänst Ullder inbörd eskriget i Norra Amerika, mon detta at"::;logs. .[
stäl let ingi ck ban i eng·olsk örlogstjänst oe h tjänstgjorde därsttiCles uneler 3 år 1öG(i - {}9, uneler lwilken tid han var beordrad på pansarfregatten »Zealous " till Nonl- oeb Svdamerika
genom l\Iagellnens sund till San Francisco m. Jl. l;amnar på
västra kuste n af Amerika; förriittnd o ho·arni::;o nst.j.iin st vid ongolska Hottstationen Esquimault å Yancouvre Island; på korvetlen "Alert » i Sti lla hafvet, Sandwi chsöarne. Tabiti m. fi
platser; på ,J{oyal Adolaiclo" i brittiska farvatte.n samt på pan~
s~rfregatten "Pri nce Uonsort» i !Vledcllwfvot. Dc~sutom genorngJCk han artill erikurs i U<lmhriclgo. JL[ter hemkomsten från
, Rordenna tjänst ..var han 1870 kommendonul I'å Grio·o·en
hb
denskiöld » i Ostorsj ön och Kattegat samt 1 87 1 - 7~ på korvetten »Norrköping» till Sydamerilm oc:IJ Goda hoppsudde 11.
Till år lö73 tillhörde Ekelöf Ua rl ::;krona station , mon d[1
han detta år blef kadcttoiiieer vid Kungl. sjökrig::;skolan förHyttades !tan till Stockbolms st<.ltion, hYilken ban sedormera
tillhörde. Såsom kadettofllcer tj~iustgjorde han 187:3- 80 S<.lmt
var jämväl lärare vid denna skola i artilleri- och hando-evtirsh
lära, ångmaskinliira, sjökrigshistoria och skärgårdskrigskonst
ti ll år 1887, så luncl a under en ticlrvmcl af 1-l år· under denna
pr i n s Oscar
läraroverksam !to t förberedde han i:i.fvcu H. K.
till sjöofficersexamen 1879. Såsom kadettofficer tjänstgjorde
. ban 1873-7G på korvetten >> Norrköping" under expeditioner
ti ll Spanien, Norra Amerika och Island 111. fi. platser och 1878
på korvetten "Sagn " i Norra Atlanten. Vintern 187G - 77 n1r
han på långresa med korvetton , Qetle » i norra och södra } .. t-
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Janten samt Indiska oco<.me n och 1880 var han chef på kanonb[tton »All" bi !rl» i Stock holms skärgård .
Såsom sokonll tjänstgjorclo Eke löf 188:2 på monitorn »Jolm
Ericsson » i Öst ersjön enm.t åren 1883 och 188-l på karlettkor·
vetten ,,s,tga " till Atlantall ociJ Meclelhn[vet.
F'artygschof vm.· han U)83 på kanonbåten " Blonda" och
1H87 på kanonbålen , Jlota " uneler expeditioner i Östersjön;
lf\S\1 på monitorn " Tbord~in » i Östersjön; Yintern 1880--~lO på
långresa m ecl korvetton , saga » till Västindien och 1801 på
korvetten »Norrköping» i Östersjön oeh N onbjön . Ar 18\13
Ynr han afclclningsclwf för skjutskolan i Bollösund och samma
år fiaggknpten å kustoskadcrn . l\1ec1 detta år sintarlos han s
tjänstgöring till sjös oeh få af hans samtida kamrater haf va
on sådan sjötid på örlogsfartyg att uppYisa, sammaulagclt öfver
13 år .
På stntioncu tjänstgjorde lwn 18H:) -Sl) såsom ti ll föronlJlad chef för artilleridepartementot; l 8)-)(i- 88 såsom iuformationsofticor i nnderl>cfälsskolan; 1888 såsom ordförande i krigsriitten och tillförorclmvl kommenrhmt; 1888-SD samt 1892 !l:) såsom ]e(laJJJot i undervisnillgr>kommissionon; 1890 - ~l2 sftsom chct för excn;is- oeh umlerbefäl:;skolorna och blot 1 8~);3
suppleaut i krigshofriiUc n .
Efter afskcdstaganrl oL sökte och fann han sin verksamhet
inom Llet ci\' il a onml.det. Scdan 18\),) var han ropresontant i
Sverige för d on stora IGizwicksJirman sir \ Villiam Armstrong,
\Vhitworth & C:o; äh·ons~t \·ar ban agent för aktiebuLtget sidnska krulfaktoriorna och skån ska bom u llskrutfalJri ksaktiobolaget.
.\ren 18V7- \)8 va r ban d iroktör för svenska a mm u n itionsfahriksaktinbolagut i \'Listorfts (numera ö[vertagot af noreliska
metall bolaget). Under utsWllningen i Stockholm 1KD7 var ban
ordfönuH1e i ;juryn för »ske ppsbyggeri och sjöfart " .
T i Il nr betande lodamot i J( uugl. Örlogsmannasällskapet
inntldes ban som ung löjtnant 18G0 och var en kort tid bibliotekarie oeh rcc1aktör för siLilskapets t.iclskril"t samt liera gånger ya]d till föreclraganclo i militilm iiumou.
Till ledamot i Kungl. krigsyoten shtpsakadomion blef Ekelöf invald 1887. Under flera år var !Jan styrelseledamot i siill-
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skapet för Antropologi och Geografi samt »corresponding mernbre o[ the Hoynl lJnited Service Institution » i London.
Såsom litterär författare Ilar han utgifvit "Ett år i 8tilla
l1afvet», resemi nnen från hans engelska örlogst.Jänst; "Lärobok
i Skoppsmanöver Il», fnststiilld såsom lärobok vid Kungl. sjökrigsskolan; »Sve nsk nauti sk i'trsbob, löD-!- Dö tillsammans
med A. Dalmnn; >>A guirlo to S\l'crlisiJ ports», 1RDö -D!i;
»Nautisk ordlista»; »Sjölif», afsedel att i vårt land väcka intresset för sjömansyrket, öfv<.,rsättning från engelsbn. Till
engelskan har ban öfversatt A. E. Nordcnskiölcls bekanUL Faccimilcatlas till kartograf1ens historia.
Ekelöf intresseratie sig mycket för sjörättsmål och rlcn1s
tekniska utredning och \'ar ofta tillkallad såsom sakkunnig i
elylika mi\J En s. k. kollisionstafia är af honom konstruenHl
för stutliet och förtyclligrmd ot a[ så<lana fall.
A[ yttre ntmärkolscr hade han Kungl. Svärds-, :Nordstjäme- och S:t Olafsonlnarne.
Kon stnärligt och musikaliskt bcgåfvml mr ha.n ill'vcn.
I det tre[na och glistfria hemmet Iinnas Hera tafior a[ hans
han!) och dc talriktt viinnomn had e ofta nöjet att där ujnta
af hans vackra sångröst och musikaliska talang i öfrigt. K ort
Iörc sin döcl sk ref han ord och mu::;ik till en, till elen se llHf'tc
fosterländska basaren sk än k t sång : , Honnör l' ör flngga n '',
fosterländsk sång tillägnad fiottans sjömanskår al' J . .r\. K
Ekelöf af:lod i Stockho1m efter on svår operation den 20
l\lars detta år. Ilan sörjes nitrmast af maka, l\'lathildu Katha.rina Beskow, med hvilken han varit gift sedan 18öD, 3 söner
och 3 döttrar äfyensom af många vänner.

Hans Brunehorst f?awn.
furutvarande konteramiral i norska marinen, a Hed den 21 1\ pril
in u evarande år, efter ett par månnelers sjukdom, i en ålder af
7i) år.
J lan föddos i Kristiansand 1828, bl ef oCticer 18-!D, premierlöjtnant 1868 ock kapten ltl70 Under flera år tjänstgjonlc
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Bergen och se nare i
K ristianscm<1 oc:h y ar en tid bo!'älhah·arc på postverkets ån gLoni:-;c », d il. detta anviincles i statens
, 1..:: ronrn·insessc
O'
fart\·
" b
tjänst.
}, r J 87-! var Ha v n cl10f ptt briggen » 8tatsraad Erickscu ».
1t\74--7(i var han förste ekipagemitsta re och 'J'uckelmästaro
vid J(nrl Johans-Y<erns var!' samt che[ l'ör han<ltverkskompaniet.
1878 var han kommen!lCntd såson1 che f på exercisfartyget
»Dcsi dcria ». De därpå följ<1lHlc trenne å ren tjänstgjorde han
som officer i rna.rinokonunando cns stab.
På våren J 88:2 utnämndos Havn till kommendörknptcn
och chef för sjökrigsskolan och Ynr följande år chef på »Acgir »
och en afdelning kanonbåtar, linnibland »Yiilan med prins
Bernacl0tte som chef. 188-! chef på »Nornen» till ~letl e lba[v ct
och året därert.or chef på »Elli!1a » och en nfclelning kanonbåtnr.
Till kommendör och chef för sjömilitära kåren utnämnd es
han J 8Dl samt blef kont eramiral och chef för amiralstaben
18U3, hvilken befattning han bibehöll till sin afgång ur tjänsten J89G.
För militära förtjänster blcf han kommendör af S:t Olofs..
orclen.
Till korresponderande ledamot af Kungl. Orlogsmamwsällskapet inYaldes Ravn 1 ööö och bl ef dess heclersl edm:1ot 18D:~.
Amiral Ravn var en ucstämcl, punktlig och dukt1g oificer,
sitt uppträdande, ädel och rättskaffens
lugn och beslutsam
till sin karaktär.
R<:wn som naYigationsexanJinator först i

Carl Anton Edvard Hjelm.
Carl Anton Edvard Hjelm yar född i Carl skrona den 31
Juli 1838 och son till kaptenen vid clå,·arancle Sjuartillerikåren
.
Claes Hjelm och hans JH<lka, IiidJ Lennman.
H-edan som gosse niirde han en ifrig håg för SJön, ocl:
vid omkring 1-! ·års ålder tillfrellssttil!Jes denna bans lust, l
det ban då blel: antagen till ext ra kadett. Sin första seglats
gjorclc han å fregattan Josephine . Följ ande år (18!'>;)) antogs
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han till kadett vid Kungl. Krigsakademien å Karlberg. Efter
att lwfva studerat där ungefär 5 1 / 3 år, hvarundor han gjorde
fyra sommarexpeditioner i't korvetterna .Jnrramas och al' Chapman, utnämndos Hjelm i J\lars 185!) till sckuudliijtnant vill
Kung\. l\I:ts flotta.
I donna egonskap var han sju år i följd kommondera(1
å sjöexpeclitiou er, af b villm de två första ve !'O långrosor å respekti\·o ~) och 8 måuader, tilll\Ie<lolhafvet smnt till \'ästindien
oeh södra Amerika. I land kommendera(les ban dels ti ll gymnastiska ceutralinstitutet, dels till sjöknrtekontoret. Efter att
harva stått i s~~k uncllöjtnants gra1l närmare åtta år, utnämndos
Hjelm 18GG till löjtnant och var såsom sådan under sex år
kommourlernll ii sjöexpeditioner å korvett, brigg, kanoubiit oclt
monitor. Härun<lor gjorde han en långrosa till i\Ioclelbafvet
å närmare tretton månader samt utöfvnllc, uudor dessa sina
löjtnant,;år, iifvcn chefskap dels å urigg, dels å kanonbAt.
I December 1872 -- efter omkring 13 1/ 2 års tjänst som
officer - ulef Hjelm befordrad till kapten_ I denna gracl deltog han som sekond i korvetten Gefles långrosa till Medelhafvet J 880- 81. I lanrl togs den dLltgamle mannen i anspråk
såsom varfsof6cer vid m in- och artilleridepartementet samt sjöinstrumcntförrådot, såsom t. f. chef för Södra Möre 2:a och 3:e
kompanier, såsom chef för Tjust kompani, såsom äldste departementsofficer vid ekipageclepartomontct i Uarlskrona s~nnt
såsom chef fiir matros-, el<la rc- oc l1 lwncltverkskompanierna
vid samma station .
.Ar 1885 uppnådl1e Hjelm - efter l 3 [trs tjiinstgöring
sorn kapten -- regementsofficers grad. s~\som kommcn<lörkapton af 2:a graden fönl e kUl kovotten Bahler å. långresan till
Afrikas västkust 1887- 88 . I land togs han i ansp1~åk bland
annat såsom t. f. adjutant hos stationsbohilbnfvaron samt såsom
chef för ekipagedepartementet i Carlskrona, under hvilkon
tjänstgöring han såsom brandchef på ett utmärkt sätt ordnade
stadens branclviisemle. Till kommendörkapten af l:a graden
utnämndos Hjelm 1880 - efter att hafva tillMrt närmast lägre
grad i omkring 32fa år. H an fick nu tillfälle att • under två
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somrar föra befäl som afdelningschef för skeppsgossoafdolningon. l land tjänstgjorde han såsom t. L varschef, ordtörande i kommissionen för a ntagan(le af viirfvad t manskap samt
såsom chef för skeppsgossckårcn. "-\ren 18rl-!--9G var Hjelm
ej inkallad i tjänstgöring.
Ar l89(i erhöll ban nårligt afsked. Un<'ler sin omkring
1
37 / 2 å.r långa tjänstotid som officer ha<lo Hjelm då i sammnnlngdt ungefär l l år trampat däcket uneler tretunga(l tiagg.
I det si~ta lilligt intressornd af sjövapnet, berod<1o det Hjelm
en särdeles stor gliirljo att åren IDOl och J 902 inkallas till
tjä1tstgöring såsom · bontk11ingsehef un(lor f-lottans krigsöfningar.
H je! m var lodamot ar K ung l. Ö rlogsmannasällskapot sed au
1877 och var sällskapets uibliotekarie 188(i --rl-! samt bovistaclo
flitigt - i:ifvon efter sitt afskeclstaganclo - sjön1ilitärn cliskussi(mer och föredrug. Af yttre utmärkelsetecken erhöll Hjelm
två jetonor såsom kn<lett. Såsom officer erhöll ban år 1880
Kungl. Svärdsorden och under sina expeditioner i friimmande
far vatten fyra utländska onlnar, däraf ett kommen<lörsteckcn.
Afven i c1ot kommunala lifvet wr Hjelm uppskattad ociJ
anlitad, i det han under flera år var medlom af Carlskrona
stads staclsfullmäktige.
Etter sitt afskodstagan<le iignade don alltid outtröttligt
verksamme mannen mycken tid och arbete åt frimurarcorden
ocb dess verksamhet. Så var han bland annat uneler de senare åren uibliotekaric och slutl igen öfvoruibliotekarie i ni.imnda
orden i Stockholm.
Såsom enskild person ägde Iljclm oLt varmt oeh trofast
hjärta. Hans enkla och flänlfria natur uppskattades af alla ,
mod hvilka han kom i uoröring. Ilans gästfria hem stod alltid öppet för bans vänner, och lwns ungdomliga sinnelag fann
dylika bland allco åldrar. Sina kamrater dröjde lian ej att
räcka en hjälpsam hand, niir så fonlrades.
Man torde utan öfverdrift kunna säga, att Hera af svenska flottans sjömrn nu med saknad erinra sig den bortgångne
vännen och kamraten.
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August Rudolf Cronstedt.
Den U sistlidne oktober aAed i Uarlskrona Wrrc konn11Cildören i flottans reserv, grefvo August nudolf Uronstedt, son
af kontoramiralen grefve Claos August Cro11Stedt och <1cnnes
maka, fö<ld Ucdcrström.
Ej li'Lngt efter den vördade {tldringens uortgång ingick
till sekreteraren en si'L lydrwdo skrifvelso:
Till se krotoraron i 1\: ung!. Örlogsrnannasällskapot.
Di't den dagen stnndnr att ni\.gra minucsord uLtalns a[
sekreternren öfvor elen uortgångue si'L beder ~ag (hvartill något
stöd finnos i sällskapets stadgar S 36) att så litet som möjligt
yttras om min Yorksamhet i en tjhnst, som jag dock varmt
älskade.
Däremot skulle dot fägna mig om i stili let uppli:lses mitt
~1fskodmnförnndo i 1\.ungl. Örlogsmannasällskapet don 16 NoYember 180+, hvilket icke skulle upptaga måuga minuter af
sällskapets dyrbara tid.
Denna begäran grundar sig på min fasta tro, att ingen
säkrare hållbotton att ankra på gifves, och den tanken, att
innebi'Lllet möjligen kan fastna uti något ungt hjärta.
Carlshona i JHaj 189G.

A. R. Oronstedt.
Hedersledamot i Kungl. Örlogsmannasällskapct.

På grund af den aHidnes här framställda önskan får här
ondast i kortbet meddelas:
Cronstedt fi.idcles i Carlskrona den 1 April 1819, var
under sin ungdomstid extrakadett på flere svenska fartyg och
jungman på engelskt handelsfartyg, hvarefter officersexamen
aHades vid Kungl. krigsakademien pi'L Karlborg vi'Lron 1838 .
Innan utnämningen till sekundlöjtnant ar Hl-t-l seglade han
som styrman på handelsfartyg i 2 år. U n der den första tjänstetiden som officer var Cronster1t årligen kommenderad på
Hottans fartyg, men tog 18-!-± tre års tjänstledighet för idkande
af handelssjöfart, hvarullCler han förde befäl på skeppet Zenob1a
till Kina och Amerika. Ar 18-18 befordrados ban till premier-
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löjtnant och år 18b7 till kaptenlöjtnant. Uti 3 år var han
befälbahare p{t postångfartyg, men blef sedermera kommenderad på flottans fartyg , och deltog bland andra expeditioner
på fregatten Eugenios världsomsegling 1861-53. Före utnämningen till kapten J8(jl var Cronstedt sekond tvänne g~nger
och tjänstgjorde som fartygschef på korvetter och momtorer
under 8 expeditioner. Till kommendörkapten befordrades han
J8G6 och bl ef kom mendör 187 4, h varefter ban var eskaderchef
tvi\. i'Lr.
På Carlskrona station har Cronstedt beklädt flera befattningar, såsom adjutant hos kommendanten, chef för skeppsuosse- matros- och båtsmanskornpanier, inspektör för rädelo
'
-~
ningsväsendet, kommendant, chef för underofbcersr~erson~l~n
och i 3 i'Lr militärchel', samt deltog såsom ledamot 1 ko1mten
för granskning af flottans reglementen.
Af yttre utmärkelser bado Cronstedt kommendörstecknen
af k. svärdsorden, danska Dannebrogs-ordon och ryska S:t
Anno-onl en samt var riddare af norska S:t Olofsorclen.
I Ku 11 gl. Örlogsmannasällskapet invaldes han till m·betande ledamot 1865, var dess ordningsman 1873-7 6, bl ef
hedersledamot sistnämnda år och beklädde ordförandebefattningen 1879-82. Flitig besökare af sällskapets sammankomster deltoo· han med nit och intresse i alla förhamlliugar samt
höll, ofta föredrag och anföranden, det sista vid 83 års ålder,
på sällskapets senaste bögtidsclag .
..
.Med anledning af den hädangångnes i ofvanberörda skn!velse uttalade önskan ber jag få uppläsa:

Anförande i Kungl. Örlogsmannasällskapet
elen 15 November 1894 af A. R. Ct·onstedt.

Det är törbända sista gången jag får tillfälle och äran
att yttra mig inom detta, ej a[ ålder gri'Lnade utan tvärtom, i
si n verksam het till växande sällskap.
Visserligen kan elen, som i öfvor ott decennium Yarit skilje!
Iri\.n sitt forna yrk esli f, icke i ni'Lgon nämn värd mån följa detta
Tidshift i SJövi.isendet.

28
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yrkes utveckling -·· men, intill si n nöd, kan dock lwar och en
söka, alt efter bästa förmåga, fram hålla och med verka till det
han anser allmännyttigt.
Glär1jamle är clct liksom pånyttförlc1a intresse, som inom
vårt land nu visat sig, till sttlrkallrlet af f-lveriges yttre försvar,
Jörntom hvilkets tillväxt landets själfständighet icke kan härdas, ej häller politisk aktning af andra nati oner åtnjuta s; men ,
hvilka förändringar som krigsmaterielen än må unclergå, och
hvilka kunskapsmått nya vapenöfningar än må kräha, så kan
dock, mod allt rlc.tta, det åsyftttde målet, nämligen: seger i stridens stund, s\·årligen vinnas, Htan det sanna modet.
Jag beclor få med några ord framhålla: Huru fredens
dagar kunna och böra användas a f ett folk, till dess först:etrskraft oc l. välsi,c;nelse.
Jlvilkon, i ett land , gläd er sig icke åt froclonl Dock l1va•1 är orsaken till donna glädje; -- ilr icke kriget äfvonså
uödigt oc:h nyttigt för folken, som lwilnn därefter är, efter den
starka utmattningen? Ar krig icke en oundviklig följ el ar föregående oudt'J - det Yeclerfa ros oj den enskil<1a människan, ej
häller h oJa f•Jlkslag något lidand e, som do ej ~jä)f,·a harva ådragit sig. Det visar historien - det visar f1et nu p}tgåemlo kriget i Orienten. \ 'cta vi ej att människomfl, 0111 do åtnjöto en
bostilndig Yällernad, slutli gen enelast '3kulle tillh öm detta viiiförgätande deras högre bestämmelse, sji.lleus föri1dstånd, liog ool1 s l n L! igen si n Ciud. V eta Y i oj, att n H tioner, h \'il ka
åtnjutit wfmgårig fred, oklokt nog läto deras ursprungliga kraft
försluppas; och blefvo veklige, yppige, fege, gjorde religionen
till barualek, och elen Sttnna äran till ett lokverk för den tomma
Härelen; inom sig själfvr. af undsjuka och 111isstänksamma, 1Jefon1radc de samhällets upplösning och förfall; - - tills elen allmänna [uran försonade och återl'örenade do sö nclracle med h varandra; tills det främmande god t~·ckets och öhermor1ets förtryck åter U]JlWiickte frih otskänsla n; tills det ocrhörda eländet.,
osäkerheten om allt timligt och förlusten af de dyrasto ägoilelar åter höjde nationens sinne till det heligare, - som iir
tröstande och uppmuntrande. Dock får man oj förgäta , att

krigets krossa1Hle slag iiro on välgiirning för mänuiskoshiktot,
utgående af don Högst e, au tingen de gifva glädje ollor smiirta.
En hvar har väl särskilda skäl till sin glälljo, hvilka i.iro
sk iljaktiga från dom, andra hafva. Den ene gläder sig åt, att
krigets hotande l'örskräckolser oj äro för hanelen -- väl är det
sannt, att en stor källa till mänskligt li<lan(lo lbrigenom uttorkas; - men, kan mun icke mi(lt ulll1 er rrodens lugn, haf\'a
att Yiinta clou största fara i afseende p[t ~:Jina :jordiska omstänrliglJctor'J \riil har tingens ytlro [orm Iöriinrlmt sig, - 1110n
Cl'
tidet, S\·äl'vn r stilndiQt lika ö[ym· ens hul'nHl. .\skan in()'il'\'
n
0 11 och annan farlii\gor, men fiera boni11gar försLöras genom
andra omstäntlighotcr än go 110m ol(1 strålon frå11 molnon; hundratusontal <lö så viii om d<Jgon som om natten; Lortrycka ej sjukdomar och oförsiktighot mi.lnniskorna lika talrikt unrler freden
som i krigets slaktningar'? Alltirl fortrar jämnvikton mellan
lle föddos och dödas antal. I J're(l, som i krig, ser man (icm,
so m samla rik edomar, oeh andra IJlifm fattiga.
En annan gläder sig emedan han nu liar 11ya förhoppningar nit åter so sitt yrke mera blomstrande till ökande af
sin förmögenhet; fmn1t ido n sy nes honom fri !'rån faror, endast
erbjuclando njutningar oeh uppl'yllandot nf on mängel större
eller mi n d re önskni ngn r. [J an knstar si n bl ick på kommando
tider, oc!J nppgör sina förslag. :\[en bv om går i borgen för
framtidens gunstbovisniugar'? Freden kan ktf\'H lt\.llgt bestå1Hl;
men om hälsa och lif Yot man inlet. linru l'alskt, att at freden enelast Yiinta allt gollt, likasom kriget innehöll allt onclt, och
bragt det i världen. Den, som oj under kriget drog sin ol'örgätliga nytta, skall ej h~tmta elen af Iredl•n . Don, som ej under kriget har ett modigt hjärta vid alla lil\-ets vodenänlighctor, han lutr det ej hlillor under freden. :\[ilnniskan iir blott
då lydd i g, när hon har mr m åga att vara det; mOll den som
iiger clolltlrt förmåga, har den i krig som i rrod. :\[en, don
erhålles enelast genom ett ront, ln änn iskoii.lsknntlc sinne, ett till
h\'arje god gi1rning modigt hjiirtn, ocil ett rast förtroondo till
alla ödens rorgilnga re.
Likasom land et blirvor fruktb,trme efter ett it~krcgn; iiJ\'onu
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så är folket efter ett förödande krig mera böjdt för dygd, rättrådighet, euigh et, ömsesidigt bistånd och människaälskande företag. Men det folk, som varnadt genom öfvergångna lidanden,
skulle återsjunka i dess förra slapphet, tvedrägt ocb egenkärlek, vore värclt en ny olycka, hvarur det blifvit räddadt.
Men orsak till glädje öfver freden finnes ej, om man
varseblifver, att något gammalt, bittert nationalhat ännu oförsonligt rasar, ej häller om större delen af medborgare, de höga
som de låga, ej befriats från själfkärlekens last, och gjordt
endrägt mellan alla stånd, samfundsanda, fosterlandskärlek samt
villig lydnad för lagar och ordning härskande.
Ej häller kan freden glädja, om man ser, att lika som
fordom, den dåraktiga rangstriden, det ömsesidiga föraktet
eller afunclen, yppig·het och öfverBöd -- hvilket hånar det försmäktande eländet - att gäckandel af medborgerlig dygd och
gurlaktighetens förlöjligande åter blifva gängse, och att nationen, endast begifven på njutning, välmåga och yppighet, glömmer sin ära, förgäter de fallna slagoffcr, anser ol'örskämcla. infall för Yisllom och förvekligar sig själf. En så<la11 nation är
sannerligcu mogen för nya motgångar och nya krig. On1 freden är dyrbar, så bevara och rädda den för undergång. Men
den kan endast uppehållas genom samma medel ::;om deu vunnits. Om ett folk enelast har bunclsförvaudters makt, men ej
,., kmft att tacka därför - så frukta att stödet faller! 'l'y,
cuen
förgätas får ej, att hundsförvandter äro människor, och dems
beslut mindre tilll'örlitliga än varaktigheten af deras lif.
Blott clå kunna vi glädja oss öfver freden, dess varaktighet och ära, när ett krig har utrotat nationens grundfel; liksom stormvimlen re11sar luften från giftiga dunster och i dessas ställe nya dygder uppenbara sig.
Ty >.•Rättfärdighet» upphöjer ett folk; så har mången
talat, och så talar ännu i dag värlclsbistoricu med profetians
stämma till nationerna.
livar och en bar plikten att bibehålla freden och göra
den varaktig. lcke konungars makt och viselom allena skydda ett land för ny olycka. Furstar äro starka, dessa göra

med sina unelersåtars kraft och dygd, tronen vördnadsL1juclande, samt vapnen fruktansvärda och segrande. H vad var det,
som rädd.acle ett land och folk från större undergång') och befordrade yttre fred? - var det icke folkets samfuu~.sanda och
alla enskilda krafters förening till lanrlets försvar. Ar ej detta
manmg nog att blifva en trogen vårdare af denna nationaldygd? Och felas elen, så böra alla förena sig för att bibringa
den till alla sinnen.
En plikt är att lifva, underhålla och stärka ett folks fosterlandsancla. Den hade kriget till fader och nöden till moder.
Fråga ej: huru ekall jag lifva denna anda? Försvara ej ens
overk:o:amlJCt med förebärande af otillräckligbeten i krafter, inskränktheten af verkningskrets, ringheten af stånd. I-Ivar och
en som bar vilja, är möjlig till bvarje dygd. Har man blott
viljan, utl'ör man blott den första bandlingen -- behöfver man
ej sörja vidare, ty, ens vilja och handling äro redan 1 Guds
ln1nd. Säg ej: detta är ett föremål, som hör till de höges
pliktområde. Nej l man tillhör ett folk, och således böra ens
plikter i alla hänseenelen äfven afse detta folk l Häkna oj så
mycket på andra! Nationers förclerf har till större delen utuått från sedeslöshet och själfkärlek.
"'
Krig länmar efter sig öde boningar, plundrade eller förvanclh~cle i aska, samt änkor och faderlösa barn; landets försvarare återkomma med stympade lemmar; allt anledningar,
att till sitt folks ära lifva till allmännyttiga företag, och därtill bidraga, om något sådant redan är börjarlt. Ofta bar man
sett att elen, som yttrade första tanken till ett nyttigt företag,
därigenom fömnledt dess verkställande.
Lifva underhåll och stärk fosterlandsandan och dess mod
'
att möta framtida fiender, äfven genom bevarandet af sedernas enkelhet.
Fasor, brist, b andels och när i ng ars stockuing, p l undringar, utskylder och luigsutgilter af alla slng, minskade ett folks
fordom sinnliga yppighet, och nödgade till och med elen rikaste att vidtaga inskränkniugar. Kriget gjorde början till
återställande af en den skönaste fosterlandsdygd. Må elen oj
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genom freden l'örstörns! Glädjen skulle Jå snart fönanJlas
till s märta. Förakta don sjäHkär o Iros.~aron, f:'O ill endast Yill
begagna freden Iör att göm goda dagar, samt njutn alla villlusten~. och Yeklighctens uppfinningar.
Ara och sök att likna den, som gif\'C!r nf lwnd han kan
umbära till meJborgares hjälp, till nyttiga offentliga inrättnin·
gar och företag. Don nation är frukt.an :::;v~l rrl fiir lwar och on
af sina fiender, !Jos hvilken yppighet o<..:h klonmo<lighct anses
skymfliga, där enkelhet i det husliga lif ':ot och giLnildhot, ntir
fråga är om Jet allmäuua bästa, herrsim; rlär ll\'ar o<:h en,
bcs\·itrliO'Iiet
nåo·on
,
(
,, och \'flpt1etJ
förtrolig med famn , i<:ko skvr
b
,'-)
.J
än
sLolthct,
ungdomens
utgöra
mera
som skydda fäd omeslandet,
utseenJets företräclen , prakt i kläder och titLlr. lCtt folk , som
önskar fred en och rättvisan af sin sak, är alltid l'flrdigt att försvara Jesamrna mo<l !if oclt go<ls. Kan oclt vill rlet oj dettn ,
så fitr det, likasom tiggaren, emottaga sin allnJOS<t, åtnjuta riitLYisa och säkerheL efter friimmandos go<ltycke.
Lifva, unel erhåll oclt sttirk Iosterlaml:::;andnn genrJm upprätthållande af guclnktighet.
l\hnniskosjiile ns heligasto tillhörighoL iir dess inre, J'romma
tro, ln·arifrån nllt lwad don förmår handla :::~torr. o<..:h godt, har
sitt urspmug. Betag !tenne denna helgedom, och, lwad blifvot· henne öfrigt? En wänniskoskapn acl med djuri s ka begii.r
och djmisk svaghet, utan tlndamål komttten till viirlden, utan
ögonmärke Iör sitt lefuarl , em1ast e11 lok l'ör viixlanrle omstän digheter, utan tröst på jorden , utan Oud i himm ele n.
Ett folks n:ligiösa sinuo utgi;r d ess amla, kraft och höghot ; i jämförelse lwarmoLl allt annal iir elL intel. DeL ilr nationens bögsta vi:>het, dot ii.r don heliga låga, hvrcrnf lllod ,
rosterland skärl ek och förakt Jijr döden nppliindas.
Ja, måtto s,·erigos folk Jorti'Hrande lofnt värdigt fredens
välsignelser och iifven loda därhän, att det icke und erlåter,
medan tid er är, att gifva vapen i h~lnclorna på dom, som
första hand hafva, att med lif och blod kämpa oeh väma:

lag, friilet och nation.
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Eeclan af rletta föredrag, nodskrifvot vitl 75 års ålder,
frmngår h vilken andlig spänstighet, b vilket brinnande nit och
aldrig svigtam1e fostorlandskiirl ck, som ända in i lif\'ets höst
besjälade Cronsteclt. 1 sin ungdoms och mannaålders tiJ varmt
intressera<! för det yrke han gjort till sitt, bibeltöll Cronstcdt,
äh·on sedan han vid G3 års ålder erhållit afskecl, en uppriktig
kärlek för det vapen ltai1 under en sådan lång ti<.l speriod metl
kraft och skicklighet tjänat. }led vaken l.Jlick följde hnn do
stora reformer, som sj öva p n et de senaste t j u go åren undergått
och tröttnaclo ej att flitigt studera den sjömilitära litteraturen.
l\ien Cronsteclts liflige ande sökte äfven anclra fält för
sin verksamhet. >>l\Liuniskokär leb stod ristadt på bans Iana,
och åL mänskligheten s tjänst, åt lidande och beltöfvande var
det också som Cronstodt ägnade de sista 21 åren af sitt lif.
Efter sitt afskcLhtagancle , då han oj ltingre kunde aktivt ingripa i sjövu!Jnt'ts öden, började han mer och mor syssla med
komtnunala lJestyr. Så var han ordförande i sjukhotnmc~ts
styrelse, ordförande i enskilda småbnrusskola ns styrelse, medlem af styrelsett för lifräntoanstalte n , en titl vice ordförande i
a!lliralitetsförs amlingens kyrkoråd, och beklädde han iimtu vie!
sin död S<tmma post i församliugons sl.;olråd. Förglölll mas
må ej holler don ädla verktmmhet Croustodt ut\·ed:l;t<lo till
ansknffamlc af eLt nytt hem ilt ålclorstignn sjukeL
Sjukltemmet i Carlskrona är oe!J förblir kan:::~ko deL ntekrasto momtmonL Cronstodt rest åt sitt minuo.
Hurtig, gla<l oc!J sympatisk hade den Yördmlo gamle
lJO<lorsmanncn kring sig samlat en talrik krets ar vänner, som
sent skola glölllma hans öppna, idskYänla si nnelag, !t;uls fina
intagamle 'Siitt oelt uppoliraudo yänfnsthot.
Crunstedt ingick 18-±8 äktonsknp mod Dcata Joanotto
Brannerhjelm och blcf änkling lt:lU.J.. Han sörjes nu närmast
aE fyra döttrar samt bröder.
Frid öfver den ädle åldringens minne l
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skyttetillägg och skjutpris.
Några förslag till åtgärder för höjande af flottans
och kustfästningarnas stridsvärde.
En gananal nu uffiden Jandtmilit~i rs ofta unelur fiiktöfuingar ii Gymnastinka centralinstitutet upprepade favorituttryck
löd: »Träffa eller icke träffa, det är fråga n ,.
Ofvannämnda motto , hvilk et lämpar sig lika viii för skytton bakom kanonen eller torped t n ben so m fijr Yärj fäktaren,
synes icke nog kunna inpräntas hos flottans män.
Mycket ~lr gjordt, siirskildt under senaste tider, och mycket göres . alltjämt till höjand e af skjuts ki c:kligiJeton såväl till
lan ds som till sjöss. Den hnlfva million , som rik sdo ge n under
senare år auslagiL till den frivilliga skytterörelsens befrämjande, torde sålunda, utan mots~igelso fri:m vidt skillda intressen
representerande kreLsar, få anses vara bland de mest populära
och samticli gt bäst atnäuda försvarsa nslagen. l\lycket återstå r
dock att göra, sp ec iellt h n1Ll beträffar flottan, dels för att vielmakthålla bakom kanonen och torpodtu bon nm n en skj utski cklighot och dels för att kvarllålla de skickliga skyttarna i flottans tjänst.
För att dot mindre a n talet skjutpjäser i eld en skall kunna
afgå mod segern fordras öfverliigsenh ot i deras användning.
Den yppersta materiel, skött af en mindre väl öh'acl personal, torde, till och med i stride n mot en såväl kva litativt
som kvantitativt uuclcrhigsen, men skick li gt handtenu1 materiel,
komma att draga det kortasto strået.
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Vare dock härmed lå ngt ifrån sagclt, att materielens beskaffenhet skulle kunna eftersättas.
Tvärtom måste on liten nation strä fn~ efter, a tt dess för
försvaret afsodda i förh åll a nd e till on mäktig nation r elutivt
fåtaliga så väl personal som materiel är kvalitati v t ö[vorlägson
on eventuell fi endes.
Den ar till eri sti ska utbilduingen inom svenska fl ottan kan
icke sägas vara dålig; vi skola därför icke tro, att vi nu kunna
stå stilla på don punkt vi nått, ty utbildningen måste håll a
jämna steg med artilleriteknikens utveckling .
Det bebo f af ö~acl öl.ning i eldledning, som m er och mer
gör sig gällande inom t-lottan , komm or vii.! förr ell er senare
att utmynna i såda na kursers anorduande ii artilleriskjutskolan
och und er eska doröfningaru a. Vi böra dock akta oss att alltför myck et göra kanonkom m endörerna bero end o a E »eldl edaren»,
ty under strid ens gång, sådan som clou san nolikt komm er att
gestalta sig i krig, torde ka nonkomm endörerna i de fl esta fall
bliha tvingarle att äfven reda si g på egen baud.
Önskvä rdb oten af att utstr äcka skjutningarna å längre afstånd och m ot mål, som båd e till storlok , form och rörelse
bättre öhercn ss tämma med förbå]l;"tncl cna under kri g, hör man
numera a llm ä nt uttalas inom fackkretsar, och likaså att skjutöfningarne und er mörkor vid elektrisk belysning snart mätte
blil\·a mera krigsmässigt orclna<1e, än hvacl vanlige n varit fal let ty att m ed våra hittill s brukliga tubkanoner ueskjuta stillalig~a;Hi e m å l p å 600 i.~ GOO mete rs arständ torde oj längro
knnna motsvara krafv en p å nattskjntniugsiH ningar. Stcg hah·n
ock redan tagits i ofvanniimnd tiktning såd l å esktulrarnn som
virl skjutskolau, bvaclan <l essa olägenh eters snara a fhj ~ilpand e
äfveu torde va ra att förv änta.
Hva<l hafva vi för nytta af att n tb ilda ski ck li ga speciali ster om vi soda n icke am·ända dem i si n spec ialbranoll?
H varföre låta Y i icke den ski ck li ga skytten ä[yen som
und eroffice r och titts dess han lzunnd ersättas af en yngre, lika
skicklig sky lt kvarstå på don post, där l1 an otvifvelaktigt kan
göra oss den största nyttan under krig - underofficeren på
l
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sin post som kanonkommondör, und oro l'fi ceron vid den svåra
kanonen, underofficerskorpralen vid don medelsvåra, o. s. v.
Den ökade kostnaden är härdellag så obetydli g, att den ,
i jämförelse med hvad som vinnss, ej ens bör komma på tal,
och organisatoriska svårigheter under fredstid, i fall såtlana
skulle framstil,llas, böra icke få verka hin<1rande för införandet
af för krigsförhållanden praktiska reformer.
i\Jånga skickli ga skyttar lämna vapnet efter fullgjord kontrakts- eller reglementsenlig tjänstetids utgång.
livad skola vi då göra för att få duktigt folk ar stammon att stanna kvar och do dugligaste af do värnpliktiga att
ingå i f-lottans tjänst? Jo , vi skola gifva dom fördelar, som
svara något så när emot den nytta, vi i h~imlelse af krig3fara
kunna draga af dem. Vi skola gifva dom en promio för deras
sk ioklibo·bet, excmrJelvis för sk)'tta r beståondo dels af lönetillävo·
h b
oolt dels af skjutpris, så beräknade att intresset väckes såväl
att förvärfva som att bibehålla oc!J ut1jeclda vunnen skj utfärdigh et.*)
Därtill skola vi i"i)rutom skj utmedaljen gifva dem dt synLart tecken på uniformon samt bereda Llem, som skatta fribeton från tjänsten högre iLn både af-löning ociJ yttre utmärkelsetocken, t illfäll e till Yiss i"t. rli g tjänstledighet.
Låt oss för slagsyis bes tämma skyttetilliLggen, d. v. s. särskillda månatliga tillägg i af-löningen för skickli ga kanon- och
Lorpedskyttnr, till respektiv e 20, JO ooh 5 krouor por månntl
och skjutprisen till första gängen skjutpris vunnits 10 kronor,
andra gången 20 kronor, tredje gången JO kronor o. s. Y. , samt
tion<lo ooh öfrign gånger 100 kronor, sa mt för rekapitulanter
<1oss uLotn tjänstledighet mod bibehållen aflöning un<lor en månad per år af rekapitulationstiden onligL faststiollid semosterförclolning.
*) I denna nppsats ueröres e ndast uppmuntrandet och belönandet
af skj ntskickli g hete n s>lsom den viktigaste ~jiimilitära egenskapen bos matrosen. Af,·en inom andra yrkesgrenar såsom inom signalmatrof:lbranschcn
synes framstående duglighet börn, blifva föremål för premiering.
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\Tid ovottLnoll bcfordrnn till nnd oroHioer mod lön på stat
bortfnllor för skyttespecialisten skyttetilläggot, ll\raromot ritttighoten till att erhålla skjuttwis kYarstår så länge underoff:iceren
tjänstgör som kanonkommendör.
J\Iod en rclatiyt ringa kostnad kunde flottan på c1etta sätt
försäkra sig OIJI ett antal skickliga skyttar för fartygens kanoner och torp edor oo!J för kustfortens sjöfronte r.
Sålunda hnr den tyska mari11on sedan elen l April detta
!\r infört skyttetillägg fiir r okapituleram1e skickliga skyttar och
samtidigt reglementerat, att (lossa rokapitulanter, hvillm måste
förbinda sig till 3 års tjän st, skola 1ned bibehållande af a(iönillgon erhålla intill 3 m!\naclcrs tjän stledighet, som må tagas
antiugen i Lörjan eller slutet af relmpitnlationstiden.
I de11 a\.n erikanska marinen har sedan elen l OktolJor
detta år t\l"ven införts skyltopremier och skytteti ll ägg till afse\'iirdn bolnpp fur skickliga knnonsk~' ltar, m. fl .
.Ut artilleriet alltjämt forttarande är !JUf vu<1vapnet för såYiil LJottan som tlet fa sta kustförsvaret, torde icke af många
vilja bestricLts, C'huru undervatteus\·nl'net ständigt vin ner terriiug speciell t fi.ir an vänd ni ng vi 11 clefcnsi ve n.
Är det dh konsekv ent, att Yi !"ör artilleriskjutning afse
uteslutande mnw;kn.p och för torporlskjutn in g nästan uteslutandc officerare och unc1erolli rcrn ro 9
JJvnrl"ör skall o[(leoron i ena fall~t -- vicl artilleriet - l'IHlnst leda elden, och i a1Hlra fallet - ,·ict torpeden - äfven
vcrkställ<I riktning och aH.vring'?
'l'orpl'dskottet, !Jvilkcts bhd o kostnad och \·erkan är miwgclubhelt större än c1et kraftigaste skott !"rån bnou en , arryras
IJOS oss ar ick e speciali~:<ter.
;\ fve11 mod genomrörd kontinuitet i och planmri.ssigt syste m tör ol"J icorsk,;mi ii Cnderingarna under fr edstid, kuuna vi
icke, utan att den öfriga utbildningen åsidosättes, ntbil1la för
111 obiliscringsbclwfvct erforderligt antal i torpedskjutning skickliga ofticcraro.
H varför sk n!l torpocha pnot, som lJorde vara sköte ban 1ot,
i stället vara styfbarnet inom svenska fiottau? »Yi ha icke
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något förtroende för torpcdskju tniugem, s Yara oss en d el af
rle äldre officcrarne - och detta under nuvarande förhållanelen m ecl allt skäl - m en gif oss s peciali~ter j form af torp edmatroser och torpedstyrmän och lå t dessa, liksom a rtilleristema
utbildas för kanonskjutniug , erbålla grundlia utbildnino· i torpedskjutning och låt slutligen fördela d e sl<ickligaste ~orped
s ky ttarne å våra torp edbåtar Rom torped tubbefäliJafvare. så
'
torde förtroend et s nart ko mma att växa.
Den ri_ktig~ principen vid all skjutning m ed såväl torpe·
d_er som artdienpJäser synes vara, att ledningen såväl cleu tak. tiska öfverlecluingen (manövern för vinnand e af lämplig skjut~tällmng o?b skjutafstånrl) som eldledningen å hvarj e särskildt
lartyg tJIIlaller officeren, och själfva skjutningen underofficeren och ma troscn.
Det enda fall, där ofJiccren sjtilf lämpligen kan verkställa
riktning o?h affy rning, är då riktningen verkställes med själfva
lartyget, sas~m å torpe(lbåt med fast bogtub . För samma per~o,n att sam~1d~gt och väl sköta såväl manövern som skjutning
fran den rorliga tuben torde unil er krigsförhålland on , äl'v cn
om anfall et sker i fritt farvat.teiJ , vara omöjligt..
H vad ha[va vi för erfarenhet att bygg<< på beträffand e
torp edskjutningar, utförda så som de afses att utJörus und er
krig 0
Finn es det inom fl otta n någo n enda o rticer, uucl erofh cer
ell er matros, som Yill åtaga sig, att från torpedbåt und er m örkor mod hög fart vid skjutning m ot fartyg uneler gång, moll
obekant kurs och fart, d. v. s. und er krigsfö rbållauclen, uppnå
60 proceut? Jag tror att svaret blir n ej.
c,n träffp rocent
8om emellertid vara torpedbåtar äw försedda m ecl endast tYå
t:1ber, .·.måste vi söka vinna minst ofvan nämnda s kjuts ki ckli ghet. '·)

:r

_*) _.-\t t t_~rpedbcdhåtsanfall i regel Uinkas ske d ivisions· elle r grupp·
vis bor 1cke ta verka ncd~ättande å fordran på t riiff~äker h et hos den en~ killda båten. Det s:tllllade torpedbåtsanfallet afser att me( \ åt minstone
en af torpedbåtarue i st ridbar t skick uppnå silke rt to rpedskotthålL Har
detta lyc kats bör man kunna fö rv ä nta sig att torpedsk>' ttcn s kall veta att
träffa si t t mål.

- 42i D et blir därför nötlvändi g t, att bland torpedvapnets undero[ficcmre oc:h man skap utbilda torpedskyttar och att afse
tle skickligaste torpodsky ttarno för tjänsten bakom torpedtuben,
likso m rle skickligaste kanon skyt tam e bland såväl manskap so m
und or ofil.corarc a f artilleriafdelningen a[sos för tj änsten bakom
kanon en, samt a tt dessa torpedskyttar tilld elas skyttetilli.igg och
skjutpri s i likh et med artilleriets skyttar .
Skyttetilläggens antal och sto rlek sa mt förd elning m ellan
fiottfln och kustartill eri et äfvonsom skjutpri sens an tal och fördelning fram gftr af bifog<<rl P . i\L
Som villkor för erhå llaud o a f skyttetillägg föreslå s följand e:
F'ör att kunna antecknas för crhöJlande af det lägsttt (3:e
klassen s) skyttetillägget forJras att und er t\'å på h varandra följande å r , und er hvilka föreskrifna s kjutningar utförts, hafva
erhållit skjutpris för uppilftdd viss med elpoint nf samtliga årets
skjutöfningar med artilleripjäser eller m ed torp eder. Dc so m
tillhöra lägre sky ttetill äggsklass, och därund er erhållit skjutpri:;,
uppflyttas i tur och ordning allt efter som skyttetillägg blifva
tillgängliga i nä nnast högre klass.
Den , so m uppbär skyttetillägg ocb uneler t\·[l på 11\'tJntndra följ rmde års skjutöl'ningar icke kunnnt fylla vissa i s kjutinstruktionen bestämda fordrin gar, ned f-l yttas i n iirmast lägre
klass eller utstry kes ur liigsta (t redje) klassen.
Med skyttetillägg följer vi(l sjökomm end erin g ombord [t
stridsfartyg i r egel tjän slgöring som kanonkommendör (tubbefällwfyar t ). U nd ero ffi ce rare mecl lön ft stat, som tjän stgö ra
i dessa befattningar ombord, crh ålln , so m ofvan nämts, dock
icke skyttetillägg.
Den su ninla, som en li gt i niirlagda P. i\1. gjorda öh ·erslagsberäkui ngar afsetts crfonl crlig, belöper sig tiil ;-,o,OOO
kronor .
l\Icd d enna s u m ma afse s H t t b ereda ett s kyttct illiigg af
första klass (:2-!0 krouor per år) per hvarj e svår kanon å flottans strid sfartyg och å kust fort en s viktigare sjöEronter , ett skyttetillägg u[ andra klass (1:20 kronor per år) p er l1varje medelsvår d:o c1:o, samt ett skyLtctilliigg af tredje klass per lwar-
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n,nnau lätt kanon å d:o cl:o. Härtill kommer ett skyttetillägg
(a E 1:sta, 2:dra eller 3:dje klass) per h varje riirlig toq>ocltub
samt skjutpris till såväl kanon- som torpeclskyttar vicl tiottnn
och ku startill e riet. Antalet skyttetillägg inom dc olika kbssermt lwfya dock afrundats för att erltftlla lämplig proportion
mclla11 klasse rna.

l\ted öppen bliek för skjlltskicklig!Jo tons vikt för Grodorvapnet har riksdagen, såsom i l.Jörjan af denna uppsats anförts , med arm6ens strid sdugligh ot som iigonm~irkc anvisat etL
årligt nnslag n[ 500,000 kron o r till rlcn frivilliga skytterörelso ns befrämjande.
\'i synas rlärför kunna ba[\'H goc1t hopp om, att landets
roprcscntnJJter, iifvcn när Jet gäller sjöYnpnet, icke skola ställa
s1g nl"l"i"anclc mot 011 anslagsäskan i ofvannänlllda syfte.
Stocklwlm i Oktober 1003.

Ounnar Liepe.

P. M. 1·örande skyttetillägg och skjutp1·is.'')
För kanonskyttar.
25 skyttetillägg af l: a kl.
100
af 2:a
150
af 3:e
))

))

))

))

a

a
a

20 kr. per månad
10
))

5

Kr.

))

))

6,000
12,000
9,000

f
.l

ett skyttetillägg pr svår kanon å flottans fartyg.
>>
medelsvår
d:o
>> hvarannan lätt
d:o

275 skyttetillägg för kanonkom menclörer vid flottan Kr. 27,000
10 skyttetillägg af 1:a kl.
20
af 2:a
30
af 3:e
))

a

20 kr. per m ånar1

))

a 10

))

))

a

))<l

5

]{r.

))

27,000:

2,-J-00 J cLt skyttetillägg pr svår kauon å kurstfortens sjöfronter.
2-WO
'' medelsvår
cl:o
>>
h
varannan
lätt
d:o
1:soo

l

))

60 skyttetillägg för kanonkommendörer vid kustartilleriets sjöfronter ...

6,600 .... ... .. ... .. ... ... .. ... .

6,600: -

137 st. skjutpris årligen för halfva antalet skyttetillägg tilldelade
kanonkommendörer vid flottan beräknade efter medelskjut.
10
J 00
7,535 kronor
55 kr ..
pnset
2

+

7,535: -·

100 st. skjutpris årligen för uudcr utbilduing till kanonkommendör varande artillerister i.c medelskjutpriset under de

,
10
tva f örsta aren
o

+ 20
2

= I-D l;;:r.

I , D~oo l.;:ronor

.

1,500: -

30 st. skjutpris årligeu för halfva antalet skyttetillägg tilldelade kanonkommendörer vid kustartilleriets sjöfronter oe..
lO + lOO
rä k na el c e f ter me dl]
e s <]Utpnset
2

--1n.,
= DD

lG-Ok
, o -r.

1,650: -

20 st. skjutpris årligen för uneler utbildning till kanonkom·
menclörer varande kustartillerister a medelskjutpriset uneler
20
] D- J-'
.~300 ]CJ'OJIO!'
.;.l.
d e t va f··ors t a aren JO
2
o

o

+

. .... ....... .... ··· ·· ·· · ·· ·

300:
44,f>S5:

För torpedskyttar.
(Ett skyttetillägg per rörlig torpedtub.)

s skyttetillägg af l: a kl. a 20 kr. pr månad.
af 2:a kl. h 10 kr.
s
af 3:e kl. a 5 kr.
s
))

] ,920 kronor
~1(:i0

4SO

24 skyttetillägg för torpedskyttar vid flottan .... .. 3,3GO

.. ... ... ...... ..... ... ...... .... . .. .... ....

3,360:
47,9-±o:

--------~~~~--

Skjutpris för torpedskyttflr a 20 kr. första året, 40 kr. andra
året, 80 kr. trorlje året, l 00 kr. fjärd e året ooh följande
gånger .

*) 1-fitr föreslagna skj ntpri s afses ersätta de nu förefintliga.

. .... . .. . .... ..

2,000:
Summa 40,\:l46:
Summa (i runclt tal) Kr. 50,000:

--~----~~~---
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Arsberättelse i skeppsbyggeri och maskinväsende år 1903.
A E förcdrrtgrtnd cn , led rrmotcn K. Jlwulg·J·en.

U nd e r föregåenrl e år har marinförv altningen föreslagit hos Anslag till
Kungl. Nlaj:t att hos 1903 års rikscbg måtte göras fram stä11- nyby ggnader.
ni ng om följande extra anslag, nämligen:
till nybyggna d a.f en l:sta klass pansarbåt , utförrl i enlig het
me<l l DO l års sjökr igsmaterie lkom mittes alternativ N:o l
jämte två utredning ar artilleriam mnnition, ett belopp a[
1
kronor u,(i/(l,/00 , d~im[ för år ] (10.J. borde anvisas en /3,

2,22G,GOO;
eller i l'UlH1t tal kronor
till fortsätta nd e af arbetet å den pansarkry ssare till h\'ars på2
börjande l D02 års riksdag nll\·isnt medel , / 5 af den beräknad e anskaffning~kostnnclon, den andra or[onl erliga artilleriutredning en af arti ll eriammu nitit)n oberäknad , kr. 2,ööt5,200;
1
till påbörjand e af ytterligare en pansarkry ssare, / 0 af' den totala anska1fnin gskostna<1eu me<l t\'1\. utre<lning ar artill e ri 1,3-!2,080;
ammuniti on kronor
utförande
ot.:h
e
påbörjand
till
samt
till byggan<le af on jagare
mma typ
sa
af
fartyg
inLill en t re<lj o<l el nf ytterligare ett
,133,000;
l
kronor
till b,vggande nr tro 1 :a klass samt tro stycken :!:a klass tor... 1 ,!jön,OOO;
peclbii.tar kronor
\) ,622 ,880.
eller tillhopa kronor
nen
propositio
Af ] H03 års riksrlng Uskades uti statsyorks
till n y anskaffnin g a f krigsfarty gsmaterie l på extra stat f0r år
lD0-1 ett anslag af 8,323,350 krouor, såhmcla förd elad t:
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för påbörjande af en l:a klass pansarbåt, altomat.iv N:o 2, af
3,5-!2,000;
1001 ars sjökrigsmaterielkommitte kronor .
för fortsättande af arbetena ii en pan sarkryssa re kr. 2,113,050;
] ,2 12,000;
för anskaffande af en jagare k ron or
för anskaffande af en l:a klass torpedbåt, byggt! utom lan. . . . 455,000;
... .. ... . . .. . .
det, kronor . . .. . . ... . . ..
samt för anskaffande af två 2:a klass torpeLlbåtar, byggda in-100,000;
... .. .. .. .. . .. . . . .. .. .
om landet, kronor
.. 8,323,550.
.
eller tillhopa kronor ...
Af dessa begärda anslag hnr rikselagen beviljat 5, l G8,G6(J
kronor, hvaraf till fortsättande ar arbetet å en pansarkryssm·o
2,7l3,G50 kronor;
till påbörjande af en l:a klass pansarbåt. 2,000,000 (ursprungliga kostnaden, 7,085,800 kronor, fördelad på 3 år i stället för pii 2, såsom föreslaget);
och till nnskaffande af on l :a klass torpedbåt 455,000
kronor och ska ll elensamma byggas i utlandet.
U n der det förflutna året liksom ä f ven i år har rast.lös
verksambet råclt i vårt land å Hottans lmfvudstalioner och do
större verkstäderna, dels för att l'nllbonla do nybyggnader som
där varit under byggnad, dels för att omändra och moderniscm
den äldre farsygsmaterielen.
H vad nybyggnndcr angår h af ya vi då först att miirka:
. dc nya pansarbåtarne Tapperheten, Manligheten och
Osjar H;
pansarkryssaren Fylgia;
l:sta klass torpedbåtamo Yirgo, ~1ira, Sirius, Orion och
Capeli a;
2:dra klass torpc<'lbåtnrna N:ris 79, 81, 83 och 85 samt
bevakningsGåten Cal'l Eclholm och nndorvattensbåton
Hajen.
Af äldre fartyg paga.r ännu änrlringon af pansarbåten
Svea, 2:dra klass pansarbåtarna Tbordön och Tirfing, 3:djo
klass pansarbåten Folke iOamt äro ändringamo redau fullbordade å logementsfartygen .Stockholm och Vanadis samt kascmfartyget Norrköping.
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Med pan~arh<ltcn '-L'apporheton, hvilkcn byggts oclt lo\'Cl'C- l'aH>-<arb'tlcn
rats al' 1\.ockums mo k. verksta<l i .'\Ialmö genom kontrakt a[ TnppNII(·U'tt.
den 3 Ok to hor J 8DD, gjordes leveransrosor och besiktning il
mask i neriet i si utet al' Dccc m lJO r hr 1!102 oeh l'ortsattcs sc<lc:rnlora, si'!. att f>-timmars -profYot mo<l godkiinltan<lo Iullg.iordos
don 4 Fel>rtltll'i i ftr. Do resultat hvilka tlit crlt öllos iiro i kot'L
hot l'öljando:
]<':I J'Lygots merl<•ldjil[tgitctHIO \'ar -l,n.::; mdcr oci1 pml'n·n
n!Jiirdcs llllflor g:"ulg lllollan Ut.klip[)fl.n oelt I ranii ut :UII'iir ( :a rl :-;krnna under labt:r vint!, h1'arvid 0 11 nwclinmf:trt nJ 11 ,7 kntljl
~~rhiil l s l'itl ett. mt•dium singantal å ma~kin or na al' 121i slag ]' l' l'
minnL. Ångtryc:kcl Yid m:l skilll'J'Jl:t nu· i nwtlcltal l :2, IS kg.
por kv.-cm., och medium indik. hästkJ·,11'Lor !>SSS. Linder prnl'
turen nppn:"t.d<lcs öl'vcr (i000 in<lik. hilstkrnJt or, oc·h koliUgi'uJgon pur timme o<~h indik. hiistkral't blol' O,RO:! kg., tU lik l'ic;st.
uj afdrag g·jorts l'ih· hjii.lpmaskinc r, flilktar i maskin- CH~ lt p:i11nanJonwskinor.
O<:h thn
Yilrmclcdnitw
rnn t, i'tJtollnS[1lllll]llll'
.,
n
'
h
E n l iut kon Lmkt skall <lcnnn pansml>ILt Y:t ra lo\'urcratl <len T'ansadt!tit'n
.
.
" mon komm er I evora ns t.1cl on syn l l< tJ ·l·tgcn
,., 1. ar,
n l'L :'l!:mli<··lif'll'n
n Doecmbor
öl' vorskri Ilas ganska boty<lligt. Ram ma bcstiimmolsor ang[tCIHlu
fart n1. m. som för <le senast lovorerade pansarbåtarna, i:i.ro
gällan<lo i:i.h·cn för denna pansarbilt, med UJHlt!ntag af aU hi\stkra.l'tat 1ta lo t bli[vi t ökarlt till f> 800 i ndik. hästkra.I'Ler mot :-> :->00
,
för dc förra .
Då propcllor!l1askinorna blii\'a desamllla som l'iir Tappc'rheten, lwilka Y isat sig kunna ut1·cckla ö her G000 i ntli k. h ilstkrafter , komma fartresultaten med all sannolikhet att blil'nt
desamma för begge dessa pansarbåtar.
Manlighetens ångslupar, hvilka Jör nänamntlo äro nntlor
vill CarlsJuona var f, komma att crbJ. u da en <l el sk iljbvo·<,.nad
Jat?
aktighcter fråu de senast byggda 8 pnusarbåtså ng~luparn o . Dimensionerna blihra desamma merl det undantag att läng<l cn i
konstruktionslinien minskats med 0,006 meter. Hufvu<l:=~,tkliga
olikheten består i bottenformons skapnad, tliir <lct rakt afskurna akterskarpet fråugåtts och hela fartygsbotton fii.r en jämn
Tidslc?·ift i Sjöväsendet.

2U
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aftunning frän nollspantet och akter öfver. Rodrets hjärtstock
går oj nu utanför akterstäfYen utan är inflyttad 400 mm .,
hvaraf följer ntt propellern äfven blifvit förHyttad något föröfver, och för ntt få vattnet att strömma till densamma äro
spanten hvalfformigt uppbyggda i botten på en läng<l af 4
meter akterifrån rälmadt. Båtens manövcrförmi\ga blifvcr genom denua förändring bety<lligt förbättrad.
o~car II.

Pansarbilton Oscar U, till hvilken konstruktionsritning
blifvit faststiLlld i Maj innevaranrle år, ocll hvilken skall byggas vid Li11dholmens m ekaniska verkstad i Göteborg, får ett
deplacement af 427i3 tons och äro dess hufvuddimensioner
följande:
Längel i vattenlinicn på stiiJvarnes ytterkanter ..
95,G m.
8törsta brc(l(J i vattenlinien på pansar
15,-122 m.
Djup från k.-vattenlinien till köl pi ätens öfverkant . 5,13 m.
Nollspantarea på spant
71 ,3G kvm.
Vatteuliniens area på spant
J OG3 kvm.
Bestyckningen kommer att utgöras a[ 2 st. 21 cm. kanoner, placerade i !war sitt torn för och akter, 8 st. 15 cm. ka noner, placerade 2 stycken i bvarjc af <le 4 rörliga pansartornen, hvilka äro belägna bord\·arts å ömse sidor, samt 10 stycken n7 mm. kanoner, placeraclc i't öfverbyggnaden.
Bcpaiisringcn utgöres at ett Lältc i vattcnlinien, varierando från 1ö0 mm. tjocklek å midten af fartyget till 100 mm .
tjocklek mot ändarne.
Det har en höjd af 1,8 meter, sträcker sig öfver en läugd
nf G7 meter och omsluter fartygets vitala delar . Pansardäcket,
hvilkct midskepps har en tjocklek af 22 mm., är borelvarts neddraget till underkant af vattenliniepansaret samt har där en
tjocklek af 35 mm. Tillsammans med den 15 mm. tjocka
stålplåt till hvilken pansardäck är fästadt, utgör således tjockleken af pansardäck 37 mm . midskepps och 50 n1m. bordvarts .
Kasematt-pansaret, som utgör direkt fortsättning af vattenliniepansaret och ställdt på detsamma bordvarts, upptager
en längd af 23 meter och innesluter de 4 st. 15 cm. dubbel-
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tornens laugningsnnon1ningar, de förliga 57 mm. hissame och
samtliga eldrumskapparne.
Akter om den aktre skorstenskappen utgöres kasenJattons
begränsning af ett pansar som går tvärs öfvor hela fnrtygct,
vinkelr~itt mot medellinicn, uneler det att på förkant kasemattpansnret är snedt framdraget från sidorna till midten för att
kunna boreda skydLl för J5 cm. och de förliga 57 mm . ammnnitionsliissn.rnc, hvilka boiinna sig mid skepps något för om r1o
förliga 15 cm. kanontornen.
Tjockleken a[ kasemattpansaret är JOO mm. och är clet
liksom det öfriga pansaret fästadt till ett plåtskin med teakbackning.
Sammanlag(la höjden a[ pansarbiltons sidopn.nsar vicl ku sematten blifver genom detLa nrmngcmont 3,or; meter, ocl1 man
har lått ett effektivt sky(ld äncla upp till öfre däck för skorstenar, ammunitionsbissar och 15 cm. tornens nedre parti er.
Inuti kasematten befinna sig som ofvan nämnts 4 hissar för
15 cm. projektiler och 2 hissar för 57 mm. ammunition bvilka
samtliga befinna sig på förkant a[ kasematten. Från Lleesa
l1issar gå sedan tran sportbanor för nmmunitioncn till clo olika
tornen. 57 mm. hissame fortsätta upp till öfvcrbyggnndcn
och elen ene af dessa trummor gi)res af 75 mm . tjockt, gjutet
oljehärdaclt nickelstål son1 ä[vcn bilclar skydel för hissmekanismen i trummans öfre del.
På förkant af kasematten finnes en pansardörr midskepps
och på akterkant finnas 2 dylika. Borelvarts innanför kasematten äro messar för tillsammans 72 eldare, hvilka hafva sina
särskilda tvättrum. Omkring 15 cm . tornens langningsrum
LLro kolkällare nnlJringade, dessutom finnas kojplats er för G3
man anordnade uti främre delen af kasemntten .
För om kasematten är trossbotten hvilken är inreeld med
skåp för besättningens kläder samt fasta bänkar och bord längs
sidorna. Längst förut är tvättrum, badrum och arrest.
Akter om kasematten äro underofficersbytterna placerade
om styrbord och messar för underofficerskorpraler om lJabonl.
Genom ett tvärskott bildas gräns mot of11cersinredningcn som
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bostår af Ii) oiJ1cershyltor bonharts [t ömse sidor, gumummot
mitlskopps mo<1 gångar rundt om, Ramt slntligon bosladsnltll
för el1d, ft8gglmpten och högsto bcfiilhafvaro. l'<'L Wrkant a[
ofvnn nilmnda tvärskolt iir 1lon aktre f)7 mm. lang·ningstmtnnwn af lt> mm. nil:hl:.;l;\1 plncor:H1; 1len fortsii.ttcr upp till i!l'yorhyggn:ulens diit-k, oelt har lik so m den fiirliga f>7 mm. hissrn Rin iil'ro del inno slutnndo hissmekanismen pansarskyddarl.
"\ orre clilck, p[t h\·ilkoL 21 Clll. och lt> l'lll . tornen lw/itma sig, il.r en iil\·orb.\·ggnad llj>prör•l, som strilekor sig frhn
kontmandotnrnot fi·,rut till aktre 21 1:111. t.orm:t. Densamma
som liggL' I' midskepps oclt följer knnntttnmens kontmor, är itl retld med 11.\'tter Iör B ol'fiecrnre, cxpolliL ion shyLL, gnisUelegrnJnun, 7 Utllloroflieersl!ytler snmt kiik l'iir t>f-Ticcrarr oel1 mail skap. l~rämro delen ntgör on sky ddar! plats fiir mamkaprt nlt Yistns nti.
Ofvnnptt öfvcrbyggnarleJJ iLm b:"tlnrno plaeora1lo samL l'[L
siLrskildn l>ryggor :Yi llltll. katJoner oeh sln\lkaslare.
Fmtygc:t kommor i likhut morl pansarkryssaren F.Yl;:ia
ntt Wrscs mc<l :3 skorstenar.
_ Maskineriet utgöres n[ tviinne t.riplo-cxpansionsmnskinor,
hvilka vid ett ångtryck af 1-l-,fi kg. per kv.-cm. och vill ett
bliistertryck at högst 1G mm. vat.tonpelarehöjcl i olllrmmnon ,
skola kunna ntvockla minst 9000 indik. hiistkra[Lor.
Vid :\Oii meters djupgåen<lo skall modulhastigheten un1lcr
tre-timmarsprofvet med onfbrnton gång Yara J 8 knop , samt Llr
kolförbrukningen ej ö[verskrida 0,\lö kg. per indik. hiist.kraft
och timma.
Pannsystomet skall utgöras af 1O stycken rörångpannor
u[ Yarrows system mod on sammanlngrl alnyta af omkring
2380 kv.-m. och en total rostyta af minst 117,6 kv.-m.; pnnnorna · placeras i tre grupper med hvardera on skorsten och
pannrummet afclelus medels tvärskeppsskott i tre vattentitta
rum.
Propollrarne till verkas af magnose-brons och försos med
tre lösa blad. I likh et med hvad som under den sannsto ticlon
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blifvit brukligt komma propellerbladen att efter afbalnncoringon rörtunnas och poleras.

HJ0:2 års rib.;dag boviljarlo ett lJelopp u l' J ,:ZSJ,JOO ho- l'ausnrhy,;nor utgörand e en femtedel af den ])(:rilknatlo anskaffni11gskost- sarcn Fylgia.
nall en, för påbörjanlle af en p<tnsarkrys:;aro, denna l'ör vår örlogsflotta nya fartygstyp. PaJJsarkryssaron, som för Jtiirvarando är under byggnad vill Borgsnwls mekaniska verkst:ul i Stoekholm, är koustruomcl i lmfvud suklig öl'voronsstii.mmelse med
det al: 1~101 års sjökrigsmatorielkommitte uppgionla förslaget .
Någrn smärre ändringar hafva dock Yidtagits, hvilka likv~Ll
icke inverkat på förslaget i sin helhet; så har största bredden
på spant minskats mod 0,1 meter, och djupgåendet öknts mcrl
0,2G meter.
Deplacementet är ökndt med -!0 tons, dynamorummot iir flyttnt1t akter om maskinrummet och torpedrummet
tlytta<lt för om vattenrummet å plattformcliick.
1-Iufvudtlimensiouerna äro:
Lilngd i vattonlinien på stäfvarnes ytterka11ter
Il b, 1 m.
Största bredel i vatten lini eu J:>å pansar. .
1-±,S.J.ii m.
Dinp från konstruktionsyattenlinicu till kölplåtens
öfverkant ........ ... ...
... ... ......
5,JC m.
N ollspantar.oa på spant . . ... ... ... ... . .
Gö,G -~ kYm.
Vuttenliuiens area på spant
1081 kvm.
Deplacement på bordhLggning.
-U 00 kbm .
Angående maskineriet, hvilkot kommer att bo:oti'l a[ tviinne
tripple-expnnsionsmaskiner placerade i från hvaranclra åtskilda
vattentäta maskinrum, ii.r enligt kontraktet stipulermlt, att clet
skall vara tillräckligt kraftigt, att, med ett mediumångtryck i
panuorna af 1-!,5 kg. per kv.-cm. och vid ett bUstertryck i eldrumm\')n at högst 15 mm. vattenpelarehöjcl, samt vid bogagnanclo af prima ångstonkol kunna utveckla minst 12000 inclik.
bästkrafter samt giiva fartyget, ne11Iastadt till ett deplacement
af -!OöO tons, under minst 3 tinunars oafbruten gång, ou medelhastighet af 21,5 knop, bvarvicl kolförbrukningen por inllik. l1ästkraft och timme ej Ii'tr öfverskrida O,Dö kg.
Propellermaskinerna komma lwardera att hafva -! äng-

-
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cylindrar, hvaraf tYänne lågtryckscy lin<lrar och följakUigen
balm1blifva vofvarnes antal -!, så anordnade , att bästa möJ.li•,·a
b
coring å maskineriet åstadkomm es.
) . ngpannorna, till antalet 12, komma att utgöra s af rörångpannor enligt Yarrows system , mod sammanlagd 3100 kv.meter eldyta och en total rostyta af min st G7,2 kv .-m . Angtrycket Llifvor Hi ,!i kg. per kv.-cm. och tuberna skola haha
-!5 mm . utvändig <liamotor .
Pannorna placeras i tre grupper m ell hvardera sin skorston , och cle fyra pannrummen skiljas från hvaranclra genom
V8.ttentätq_ skott. Askejektorer skola kom m8. till an Yänclni u g.
Propellrarna göras af magn ose-brons med tro lösa blad.
De få en diameter af -! meter, stigningen L>li fver 4 ,-15 motor
och totala bladarean 4 ,08 kv.-moter.
Inredning.

Öfra däck utgöres af on öfvorbygguall för och akter, Jwardera upptagande omkring en tredj edel af furtygets längd. Deromollan är hufvudcläcket ör1pot utom å midteu där en L>rvo·o-a
hb
är anordnad , utgörand e plattform för de tviinne l 5 cm . torn on och strålkastarobryggan .
A öfro däck befinna sig de fyra kanontornen i h vil ka 15
cm. kanonerna äro parvis uppställda. Do äro placerade, ett
för- och ett akterut samt de återstående borelvarts om styrbord
och babord midt för nollsp antet. I jämnhöjd mod öfra däck
firo fartygets båtar placerade utgörande en åugslup, on större
segelslup, -! mindre slnpur och tvänne lifbåtar.
Do mindre slnparne och lifbåtarne insättas m edels on
större svängbar di.iivert [t hvarclora sidan, h vars manövrerande
skor moJels elektriskt spel och äfven för hand. r~ngslupen
och den större segelslupen insättas medels fällbara cläfvortur.
I öfrigt .Gnnas ondast förbalningsspel för och akter samt det
punsrade mönövertornet so m upptaga däcket. Ofvanpå det
sistnämnda tornot anbringas en kommandobrygga som uppbär
tviinne 57 mm. kanoner ocb styrhuset på hvars tak beGnner
sig en strålkastare om 00 cm.
Den uktra kanonbryggan uppl>är tvä nne 57 mm . kanoner
~·
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och en strålkasta replattform, i öl'rigt finn es en kompassb rygga
och on strålkastarebrygga afseel d för tviin ne strålknstaro.
Fartygets tvänno master göras af stålplåt och skola förm edla ventilati onen af trosshotten och run1mon däruiHlor. Den
vauliga tnckliugon mod stänger oc.:ll rår a nbrin gas och foc.:kmaston försos m od utkiksmi.irs.
I-Infvudd äekot inrym mer akterut ch efens arbetsrum och
matsalong, sofhytt och badrum. För om donna inredning li gga
fem ofJicershyttor och gnnr·L1mmot om babord, sa mt sex oJ:Jlccrshytter och sekond ens exped iti onshytt om sty rb ord.
~[id s kepp s mollan hy.tterna är en rymlig gång, försedel
mod skylight. För om donna inredning är ett vattentätt skott
som utgör gräusou för ö[verbyggnaclen akterut. Längs sidorna
mellan aktre öfvorbyggnaden och den förli ga finnos bastingering, inrymmand e besättuingons kojer. Den förliga öfverbyggna.d en inry mm er bostadsrum för 02 man af besättningen , t vättrum och manskapets V. C., uppbördsrum och arrest.
Däckshusen mid skepps å hufvuddäck inrymma manskapets kök, verkstadsrum och ångvin ch rum; borelvarts und er do
m idtre 15 cuL tornen äro is- och kylmaski nrum samt kylrum
för ofiicerarnes och besältningens proviant.
A hufvudcläck beil nna sig 10 stycken 57 mm. kan oner,
do öfriga 4 äro placerade p å bryggorna som ofvan blifvit
nä m n el t.
A trossdi.Lck befinna sig underoHicershyttor na bngst akterut
mod sin mess, vidare on mess för 50 kadetter, mossar för unLle ro!Oticerskorpral er , man skap ets tvättrum, bad- och duschrum
samt torkrum för klii.dcr. Förut är bostallsrum för 115 man
af besättningen; oldarmossarne äro L> elägua borelvarts miclt för
skorstonam e och för och uk ter om dessa äro kol L> oxar.
Ett pausa reläck sträcker sig från förun till aktern och utgöres uf ett la g 16 mm. tjocka järn plåta r und erst på balkarna
och där ofy,wpå ett L1 g pansarpl åtar 2:2 mm. tjoeka å däckets
lwrizontella del oci1 35 mm. tjocka å d äckets sluttnnde si(lor.
Mellan pansurd äck och trossdäck, akterut och förut, med en
höjd af 600 mm. öfYer vattonlini en skall på hvarclera sidan t~f
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l'nrtyget byggas on koffenla1n, 500 mm. cljup. Orvor maskinoeh panmumman i1r pansanläeket höjtlt i jämnhöjdmod trosslliiek för att lämna tillräckligt utrymme åt maskinerna. Ett
pansargaller bestående af s leiffonniga stållamell0r an bringas i
maskinkappen och kan det vid vanlig gång slås upp mot kappens bord vartssida.
Plattformdäck uneler pansardäcket upptages förut af proviantrum, kettinglårar, kommunikationscentrum och torpeclrummet, mod sina tvänne undorvE,ttons-broclsicletuber, ställda i 35
grarlors vinkel mot fartygets modollinie, samt akterut af inventariorum, clynamorum, förrådsrum för ofiiceraro och underofficerare samt styrmaskinrummet.
I hålskeppet äro inrymda proviantrnm, ammunitionsclurkar, vattenrum och trimtankar för och akter.
Fartygets ventilering kom mer att anordnas i likhet mod
h vad å do senast byggda pansarbåtarna är utförd t: sålunda
skall elen luft som inblåses i bostandinredningen kunna uneler
elen kalla årsti<len uppvärmas , antingen iunan den inkommer
i de respektive bostadsrummen eller ock genom att strax vid
inträdet elit passera värmeelement. Fullständigt ombyte af luft
skall med denna ventilationsinrättning kunna ske i bostadsinredningen och styrmaskinrummet tre gånger i timmen, i proviant- och torpedrum två gånger i timmen samt i dynamorummot miust :30 gånger i timmen. Ammunitionsdurkarne
skola förs os mod så kraftig ventilation att temperaturen i desamma ej kan komma att öfvorskricla 35 grader Celcius. De
rltiktar hvilka Iör ofvannämucla ändamål äro behöiiiga komma
att clrifvas af elektriska motorer, till ett antal af 1O stydwn.
D essutom komma eicktrisim motoror till följande användning:
l st. om 20 eff. hkr. för förhalningsspelot,
-l ,,
D
''
''
15 cm. tornens vridning,
-l ,,
''
-l
15 cm. mmnunitionsbissar,
+ >>
3
57 mm . ammnn}tionshissar,
l '' » 25
kompressionspumpen ,
2 >>
''
5
båtdiiherterna,
l ~
))
-!
verkstaden.
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För ammunitionstransporton är si)rjdt på Wljan<le sätt:
16 em. tomens langniugsanordningitr gå dirokt ned
ammnnitionsdurkarno, hvarifrån såväl krutkarduser som projektiler hissas upp i tornen medels ett paternosterverk, som
clrifves såväl med elektrisk motor som merl handkraft.
Ammunitionstillförseln till 57 mm. kanonerna, af !Jvilka
1O stycken befinna sig å hufvudcläck och -± å öfre däck, skor
genom langningstrummor anordnade mellan hufvudcläck, öl'ra
däck och ammunitionsdurkarne. Dessa langningstrun"!_mor bostå af gjutet oljehärcladt nickelstål, 60 mm. tjockt mollan hufvuddäck och pansardäck. Under pansardäck bestå de at G
mm. tjock stålplåt. Hvarje langningstrumma anor<lnas för
ammunitionshissning med elektrisk motor och skola hissarna
förmå levorera minst 10 skott per minut till hvarje 57 mm .
kanon eller inalles 1-±0 skott per minut.
U n der föregående höst, i Oktober, gjordes profturer motl l:a klaHH
å CarlsJuona varf nybyggda torpedbåtarna Virgo och !\fira. torpedbåtar.
Virgo och
8om bekant skilja sig dessa bi'ttar något från de öfriga l:sta
Mi ra.
klass torpeclbåtarne af Blixt-typen, i det att akterskeppet är
f ö ränd rad t för att erhålla bättre manöfve:rförmåga. Denna förändring har delvis haft till följd att undervattenskroppens
linier akter blifvit fylligare för att ersätta det deplacement
som genom akterskarpets borttagande gått Iörlora<1t. Proftursresultaten visa följande siffror för de boggo båtarno:

Deplacement i tons
. . . . .....
Med.-slag å maskin per minut
J,[ocl. bläster i förliga eldrum i mm . .
»
i aktra
Mod . ångtryck i kg. per kv.-cm.
J\Ied. inclik. hästkrafter
::\feel. fart i knop .
1\Iax. imlik. bästkrafter
Max. fart i knop .

Yi1'.1JO.
77
:)79
21
G3
U,±
1307
22,84
13GO
23,02

JJiira.
77
3G9
36
50
U.n

1188
22,25
1204
22,GO

...
RiriuR, Orion
oclt Capclla.

434 --

-- 435-

Dessa tre torped båtar äro under byggmlll, men vän tas
Sirius och Orion, hvilka byggas vi(l Bergsunds mekaniska yorkstad, blifva färdiga i höst, bvarcmot Capell a som bygges vid
Lindholmens verkstad, blifver färdig först nästa vår.
Dimensioner, deplacement och anordningar i öfrigt bli[va
lika do för torpedbåten Virgo.

tryck i pa1man och 16G indik. hästkrafter. Högsta farton under två löpnin gar, en i h vardcra riktningen, var l-1,257 knop
moLl 273 slag, 13,;, kg. ångtryck i pannan och 187 indik erade
hästkrafter. Kolförbrukningen hvilken uppmättes under 57
minuter utgjorde 201 kg. por timme eller l ,21 kg. pce timme
och indik. hästkrnft. ~vaporatorn lämnade viLl försök 137 liter
timmen.

2:a Jda~s

Förnyade profturer med torpedbåtarna N:o 78 ouh 8 t
hvilka byggts vid Stockholm s örlogsvarf harva företagits Lmdcr
och April och J u ni månad detta år.
Proftursresultaten blofvo följ am] o:

torpcdlx"ttar.

~:ris 79
8
1.

N: o 79.
DeJ?laccmont i tons ............ .. .... . .. .
-18,6
Mediulll slag per minut.
. ... ... .
388
ångtryck, kg. per kv.-cm.
J 3,25
in di k. hiio:tkraftor
............ .
673
fart i knop ........................... .. 20,3
Högsta fart under en löpning ..... ..
20,81
Max. indik. hästkrafter ... . . ... . .... .
70-1,55
2:a klass
torpedbåt.

N:o 83.

N·o 81.
61,2
407
14
68-l
20,08
21,081
700,06

I besiktniugsrapporteu för torpedbåten N:o 8:3 som byggts
vid Motala verkstad, löpte af stapeln den 6 l\!Iaj och loveromdes don 22 Maj detta år, återfinnas följande data:
Under fullkraftsprofvet var farten i medeltal under två
timmar 20,85~ kuoJ? och i medeltal 40G slag per minut, 52
mm. blästertryck, 13,6 kg. ångtryck i pannan och 633 indik.
hästkrafter. Högsta uppnådda mediumfarten under tvl\. på
hvarandra följande löpningar, en i hvardera riktningen, utgjorde 21,53 knop med i medeltal 411 slag, 56 mm. blästertryck,
13,5 kg. ångtryck i pannan och 654 inclik. hästkrafter.
Kolförbrukningen utgjorde i medeltal under två timmar
26 minuter 2 -l-W kg., motsyarande 1003 kg. i timmen och
1,583 kg. per inclik. hästkraft i timman.
Med öppna eldrumsluckor ocb utan användande af fläkt
var farten i medeltal under fyra löpningar, två i h vardera riktningen, 1-±,062 knop med i medeltal 265 slag, 13,:3 kg. ån g-

M.ed Carl Edholm kommer on ny bl\.ttyp att tillföras flot- Bevaknings.
. ·f ran
" d c HIH-] ra
, nu cxi
Carl
tan 1 det att <len väsent l.1bnt slc1·t·JCr s1g
" - b:\ten
Edholm.
sterande bcvakningsbåtarnc, hvilkn som bekant utgöras af våra
utrangerade stångminebåtar lwi lka undergått någon för~indring
hvad inredningen beträffar.
21,75 m.
Carl Edholm bar on längd öfvcrallt aL
21,40 ))
Längcl i konstruktionsvattcnlinion . . .
3,50 ))
Bredd ............. .

O,oo »
Djupgående midskepps ........... .
l ,50 ))
Djupgående akter
2-l,:lO
k bm.
Deplacement
Maskineriet kommer att bestå af en ångpanna af vnttenrörstyp mod ett arbl'tstryck af 16 atm. samt en trippelexpansionsmaskin om 225 indik. hästkralter försellcl med en kondensor af ny typ, den s. k. Ljungströms J;:ondousor, lwilken kommer att apteras för första gången å ett flottans fartyg.
Båten blifver beldäckad, byggd af stål samt försedd med
fem vattentäta skott hvilka innesluta följande rum, förifrån
räknadt: kettinglår, watcrclosets, besättuingsrum, pann- ocll
mask in rum, kaj n ta och besättningsrum.
Akter om aktra besfittni11gsrummet äro proviantrum och
förrådsrum . A d~ick finnes ett styrbus at plåt på bvars tak
strålkastaren tir belägen. Bestyckningen utgöres af två stycken 37 mm. snabbskj utande kanoner, hvaraf en är plnccracl
förut och en akterut.
Båten får stark ramstäf, balansroder samt en bot.t.onfunn
silrskild t afpassad för att gifva båten god mauiivorfii.rclighct
och farten beräknas bliEva 13,5 knop vid läge efter konstruktionsvattenlinien.

-

Som el en ol'vnnnilnmd e kond ensorn torcle
inom det maskin tok11 is kn omr[tdet och u l i h ·it
sam mad u tom lan!lS, clilr ett bolag bil dats för
skall jag i detta sa mnHtnlwng något utförli gare
sa mma.
Ljnn g~t rö111 ~

ko nd ensor.
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vara en ny heL
riltt u ppmärkt iIl vcrkni ngen,
]Jcskrihn !l en-

Den består a [ clt antal tunna elemen t eller kammar :11'
mctallplåt, hvilk on är korrugera d på cliugonalcn, sa mt anordnad e i at\l clnin gar på så vi s att korrugcriugarn e Yicl plåtens
hopvikning ömsesidigt unclerstö!lja hvurmHl ra. Do olika ntd olnin ga rne äro inn eslutn a i en rcktangnlär låda på sådant sätt,
ntt kylYaLtnet går horisontellt genom de olika a l'd elnin gn rn o
och ångan komm or in vertikalt utomkrin g elementen . Som
elem enten äro mycket tunna och Jigga alld el2s intill hvamnclra
kommer vattnets och ångans rörelse att begränsas af !l et utrymme som förefi nn es m ellan korrugcringarn c så att fina strömmur af vatten framgå i si nusform innanför elementen. A ngnn
framgår i.Hv on i liknande rörelse mell an korrugeringarn c utanför olemente n så att på detta sätt kommer ånga och vatten
att röra sig i motsatta riktningar i närheten af ltvarauclra, endast åtskilda genom de tunna m etall väggarne.
Lågtryckscylin d ern s allopp står i direkt förbindc:l so med
öfre delen af konel ensom så att denna del står full med ån,ra
"'
uneler det att den undre delen är i dirok t förbind else nJCd
luftpumpen. Angan går således med ett visst t ryck mollan
de olika elementens korrugeringar uneler hela tiucn u tsatt för
kylvattnets inverkan och tager med sig det komlonseraclc vattnet till botten af kondensorn , h varifrån det sed a n på ymtligt
sätt bortföres af luftpumpen.
Som man ser skiljer elen sig i ga nska afsevärd grad från
den nu brukliga typen af ytkondensoror, men hvad so m i
högre grad är ägnaclt att väcka uppmärksamh et är den utrymmes- och vi ktb esparing som moll elonsamma åstadkommes.
För ett maskineri om -150 indik. hästkrafter skulle on vanlig ytkoncl cnsor hafva -13,71 kv .-mctcrs kyly ta, yäga tom 91-1
kg. , full med vatten l 117 kg. och Lwfva ett kubikinnehhll af
1,288 kbm .

•,

Do mots ya m n!l C siffrorna för en L j u ngstrDm s koml en sOl'
äro, l :2 kT-mot crs kyl yta, Yikt tom 200,7 kg., full mo(l Yatten
2f)! kg. samt in tagm· den on ry md ar onda st 0 , 1\IG kbm. med
ett garn tJt(•ra rlt \'aenum ar 0,\12 kg. \'id onlinitr gi\ng på maskinen. ])en garanteras all kond Oll Se ra it\0 kg. i'tnga JH' l' k\' .llid.!· r k,\' l.\·La i Li11111H'n , dit diironiUt i rn \':111li g kond enso r mn11
r iik nnr pit 1\J() kg. por k\'. -mder.
J,; n :\ng,\':H:Iil, 0111 4-:"'lO indik . hii.sl kr:J!'tcr llnr hlifYit fiirsctld nwtl 0 11 dylik KOJJdcn :<o r h\'ilk cn \·nrit i llrnk oc,IJ sedermera und crsiikl:<, tl i\. do11 Yis:Hl o sig IJal\·a [un goraL Lilll'rrd ss l ~li landc•. ~lnn c;kull u kunna göra dc11 in\'iindningc'n aLL tl Ctl
Sll<trt s kulle c;iiHa igen sig genOJil olja n\: 11 dylikt so m medi'c,J jer [tng:m oc,JJ h\·ilkvt har bcnilgenlwL at.t al'~i ittn sig p:\ k~· l 
yl.oma i k o lHir~ nsol'll , 111 011 nu för t.iden d :\ m:111 ej :m\'itnd er
smiirj 1\ Jnn cn i ('.ylindrnrno. utom i hiigsta niidf'all, liir den11n
ll llll lilrkllill g' \·a m ula n hety(lol sc, sy nn erli ge n so m i't ng:t 11 s Jl:I SRago å utsidan af olo monLe11 ilr jiimfiirolsey is kort oc h dessutOJll tll•n IlasLi g het ll vnnn cd t'w ga n passe rnr bidrager ntt tagn
1ni'ijlige n nfsatla l'ii roroning<H oeh l'dthildningar med sig.
Dc prof so 111 komnw att giims med bcYakningsh1ttcn CtHl
Edholm skol:l. ntyisa lmnt\'i !l:t dc förh oppnin ga r so m kn y ta
s1g till dcnnn, uppfinning ko111mn att rea li seras.
Andringsarbetena pfihö rja<les !len 27 ~rn.i 1~10:3 , Sttm Lidi gt
mocl att pansarbåten Thul e gj orde sina skjutningar och besiktnin g af pansartornen ilgcl e rum .
Deplacementet ft Svea var d:\ 2725 tons; den 2i3 Juni
yar clcplacementct 1818 ton s och den 20 Juli var depl acementet l 487 ton s.
På 22 arbetsdagar had e man således lättat fartyget mod
007 tons, ntgörando dels bestyckningen med !lttrtill böramle
lavetter, militärmilst, skärmar aktornt, öfvcru yggnad oeh bå tln·vo·o-a
hela inreclninQ:en å trossbotten, trädäcket å öl're däck,
J hb )
skorstenarna och de tvänne midskeppspan norn a, all durkinreclnmg samt korken i cellerna akterut.
:B..,rån elen 23 Juni till elen 20 Juli hade man url yftat all
<....J

Pn.nRarhåtcn
Sven.s fiirH.ndrin g.

-
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pan sarplåt till fas La tom et för 26 c m. kanon erna , rl ct rör l i o·a
tornet för sa mma kanon er , styrtorn et, stommen till r ö rliga t~r
net m ed rullbanan, hy d ra u l iska maRk i neri et Jör tom vrid n i n ge n
samt ankarspelsmaskinen och kork e n ur do förli ga colloma.
K orke n so m fylld e cellerna å Svea vägde SG-!00 kg . och upptog on rymd af %0 kbm .
Sn.mti(ligt m od rifniiigsarbotot had e förändringsarbetet
fort g[tLt, så att vid don tidpunkt so m sist n ii mnd os var n ytt
j ~irndiick iulngdt, hål upptagna i pan sardäck för d o nya t~r
n e n, funcln m onton påbörjade, laii g n i ngsgångarne för am mnn itionstransporten unrl er arbete och halfva i m od n i n gen för hytterna akternt med sina järn skott uppassade.
Svea kommor att s kilja sig rätt b etyd ligt frå n Göta oc h
Thul e hn1(l inredningen och placer inge n af tornen beträffar.
Sii komm or 21 cm . torn ot att ligga frarnWr citadellpansaret,
lm! k et nöd vilndigg'j ordes af u try mrn esskiil , då Sv e as citadell
ii.r· bet y dligt kortare i1n de förut nämndas. Det fasta tomots
pansar t ii l 2l cm. torn et har därför måst förlängas, sft att d et
räckor n ed till pansurdäck so m gftr på und e rkant af citadellpan sare t . till l:?rs Läfven. ]\fastorna komma att få saninHt höjd
so m do för »Aran » i oob för gnisttelegral'oringsä ndarn å l. Anför ångsluparnos hissand e och om bordta bo·ni n bo bli fordningen
.
vor olika mot hva d förut finnes å de öfriga pansarbåtarne. En
kortare mast af järn kommor att upp sättas för om skorstename i fartygets midtlini o af ungefär samma böjd som dessa.
.Från denna mast kommer hiss bommar att utriggas på lwarcl era sida n. Hi ssningen af å ngsluparne samt insättning af clesamma kommer att ntföras medels elektrisk kraft. För att
hi ssbo mm arne under vanliga förb ållanden oj skola vara synl iga, är anordnin g vidtagen att kunna utfl vtta deras nedre fästpunkter så, att d e komma utanför skorst ei"Jarne och sedan n eclfällas de å däck paraHelt med fartygets medellinie. Götas
gamla ångslupar hvilka blif vit öfverflyttade till Svea kommer
att förstärkas i och för ofvannämnda lyftningsanorclning.
Offi cersinredningen är än drad , så att fartygschefen får
.
sm sofhytt och matsaloug läugst akterut m ed särskild nedgång.

-
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G umnmn1 ct kommer att li gga mid skeppr; m ed gångar rundt
om utom p å akterkant (hir clet begränsas a f skottet ti ll chefens
nedgå n g. Från d essa gångar vinnes tilltriLclo till de olilm ol'licor s ll yltor na , h vi lka a lla li gga h onha r ts, samt till badhytt och
penteri.
För om o l'fi oo rsinrod ningen ko mm a undorofficorsliyttor na
med s in moss. .l\lessnl'llo !'ör UlHlcrol'licerskoq>ra lorna och eldarno ba.fva i lmf\·udsa k samma anordning som å d e öfriga. pansarbåtanJ o, olelame lwl'va siLt sär skild,, tviHt- och bndrnm om
styrbord , den öl'riga besiiltningun om babonl, å h v ilk en sida
iifven sj ukh ytten ä r bol~tgeu. Uppbörll : > rununon befinna s ig
förut i d o gamla ce llern a å trossd i.ic k.

På grunll af den ökning a[ skeppsgossekåren h vi lk e n på Kasernfarse nare Liden i.igt ru m h ar ka sernutry mm ot blifvit otillräckli gt, tygot Norrköping.
IHarfö r boslöts att inreda korvelton N orrköpi u g till kasern för
200 gossar. Andringsarbetena bcsto(lo, dels i en ö[vcrbygg na.d
som sträckte sig ö l'v er nHstnn h ela öfro d äck livilk on användes
till s kolsa l; dels i au bringandet a f elektrisk belysnin g, yentilation ouh vä.rmelodning. Tviinne hug pannor af exce ntertyp m od
8 kg. å n gtryck och JR kv-m. eld yta insattes i h å lske pp för
om vattenrumm ot. För elektri ska belysningen äro an brin gade
två do Lavals å ngturbin er om hva.rclora 110 volt och 75 ampere. AJ! oppsångan fr å n dessa ångturbiner tjiinar till att uppvärma den luft so m m od els on elek tri sk fiäkt om 5 hästkrafter drifvos genom h ela fartyget genom ett system af plåttrummor. Förutom Llonna varmluftlodning finnes fu llsti.inclig ä ngvärmeledning.
Akterut å batteriet ä r kompa ni c hefens oxpoclitiou samt -!
h ytter för officerare och å trossbotten är i nrcdning fiir underbefäl. Alla gossarne !Ja[va sina kojer å batteriet. Ett större
tvätlrum är anorduadt akterut å trossbotten och förut finnes
badrum samt tvättrum både å batteri och trossbotten. Rundhusen befinna sig förut å öfre däck. E ld släcknin gsanordning
finn es å hva rj o däck och består uti en brandpost med p åskruf-
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vad slang b,·ilk cn orh i'tl lcr vutten från spolpnmpcn uti pann rummet.
Den elektriska be lys n ilt_!;Oit består af UH s ty ekon Il i-lj n s
glö•llampor.
KaHcrnfar-

Serlan gi'nom J\ungl. bro[ n[ rl en31 Oktollor I!JO:l:lnbofalils att a nord ni ngar å logemo n tsfartvcren Stook hol n t och \ ' a""
.
.
.
nndt s skull e v1<ltagas lör att giira <l ossa fartyg liimt>lig-a
" fiir inknntcri11g Yintcrtic1 on af viimpliktiga samt att dr ssa arhct0n
skull e vara fiirdiga till den !l p:1Jöljando .Jamtari , vidtogos OtltP1l ell1nrt dessa iinclringsnri>C'tcn å Car lsb·ona vnrf.
De arbeten som n!Jiirts i\. kase rnfartygrt ~lo<.:kholm best/L
httl'vwl"nHigen i följand e anordningar:
Alla nedgångar frå11 öfrc ditek iiro öl'vcrbyggd:J, kanon portam e borttagna oclt ersatta 111 cd •lubbell'ön stcr, \'ii,nn clcdnin gen komplcttcrarl samt koj1ftrar och säckfack anor11mulc under
diic: k, då bastingeringen nj vidare kutHl e användas fijr sitt urs prungliga tinclami\.1. 1\·iHtställningar me1l stjiilphnra t\'iitti'<Jt
äro anonlna1le pi't cl e olika elileken och erhålles vatten [rå n en
cistern belägen ptt öfrc flitck, till hvilken vatten pumpas !'rim
fartygets Yattenrum.
För att gijm fartygen beboeliga under vintert id en fon1mdes nJvcn en krafti g ventilation, förstiirkt vtirm olc<1ning samt
IJelysning inom- och utombon1s. ·
På grund af den korta tiden för arbetets utWran<lc knn<1e
ej ifrågakomma att anskaffa maskineri clrifvet med ånga till
den elekt riska belysningen, då den i fartyget redan befintliga
utan too·
enelast var afseeld till värrneledninoeu
ångr1annan
b
,
b
~
sådan
llått
unmera
man sin tillflykt till fotogenmotorer , h vilka
fu1länduing och jämnhet i gången att de kunna an\'änrlas att
d irckt drifva elektriska genera to r er. T vän n e fotogendynamos
af sve nsk tillverknin g om 20 häi'itkrafter hvard ern, samt med
en garauterad fotogenförbrukning af 0 ,33 kg. fotogen per timme och effe ktiv hästkraft, insattes i kasernfartyget Stockholm
å öfrc däck om styrbord föröfver, för hvilket ändamål ett maskinhus där uppbyggdes med fördelningstaf-lor för dc olika
kraft- och ljusledningarne.

tygc n 1-ltoek·
h olm or-l!

\':madi :-<.

'
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Lampoma ä ro si'tlumb förd elade:
å trossdäck ..
72 stycken glöd Lm1 por,
å unr1re trossbotton
d:o
å ijfre
67
d:o
r1:o
2?}
å öh·c elilek
ell er it1allcs 200 glöd la111por. ]l'yra styck en Sirius-båglumpor
uppl ysa ijfre diLck och fallr epen.
De elektriska ge nomtorerna om 110 Yolts spän nin g och
en ström sty rka af 100 ampere h van1ora clri[va dessutom tYännc
elektri ska fiäktar om hmn1 cm 6 etick. hästkrafter , h vilku itro
uppstä1lda i hålskepp a k ter om det nu varand e pannrummet.
Den fri ska luften tages fri'm l väntJ O Yontilatoro r lwilkn gå npp
ö[vcr öl're Llii.ckot, prcssns sodan genom viirmekammaru och
Wnklar sig sc<lunn orn genom trummor af Campo-Boan1 ijfvcr
hela fartyget.
11 varje fläkt mC<1 sina lu[ttnunmor utgör ett system för
sig. Don lu[tmiingcl so m sålunda per minut inprcssns i furtygot utgör l (j ~J kbm. oeh ä r ti llriicklig att o111byta lufte n tre
g:"tll gur i timmen .
l'å logementsrartyget \ ' unndi s itro motsntrand c arbc·lcn
ntförda so m ii, 8tocklwlm med elen skillnaden ntt c1 o tv iinn e
fotogenmotorerna äro i't l?) hLisl krnftor h vard era sa mt att endast Oll fiiikt iir anlJringatl fijr \'O ntilation en. C:JödJamplJelysllingon är sft!unda Wrdcl:.ul :
i hi't lskepp
G styck<-111 ,
ll ll'OSSI]äck
å batteri <liiok
»
i\, lifrc fliick .
»
ell er inalles
J.H stycken, hvilka tillsammans mod 1 biiglnm por h öfro däck
utgöra en fullt tillriickli g belys nin g af farty get.
På <1et hela taget kan man sitga att detta försijk med
fotocrcnmotorer utfallit till belåte nh et, ehuru ombon1 å kasern"' s tockhol m vibrationerna från fotoQ: ellll vnamos äro riitt
fartvo·et
Jb
miirkban.t. Som dcssn maskiner fordra en sänlelos sta1lig uppstiillningsplats och Stockholm , hvad förbindtlin gam e angår,
lLtmnar mycket ijfrigt att önska sof1an flen en längre ti<l var it
~J

1'idslwift i Sjöväsendet.

L
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anviini! som skjutskola, är orsaken lätt förklarlig. A Vanadis
däremot har ingen olägenhet försports i borön1a hänseende.
SoJan de viktigaste nybyggnadern a och förändringarna
inom vår ogen marin nu bli[\·it i korthot r·mm ställd a får jag
öfvorgå till omnämnande af tilldragelserna inom de främmuncle marinoma. därvid framhållam1e hva<l af don utländska facklittoratlll'en ansetts vara af intresso att lära känna.

H vacl talet om att minsim nybyggnadern a inom Je stora
mannerna l,etyclor kau man fatta, då Englnn<l, hvilkot laml
fortfarande är det tongifvande blanc! rle maritima makterna
fortrar med sina rustningar efter samma måttstock som förut.
Under år 1902 hafva sålunda 21 nya fartyg gått ut på
exped ition , hvaraf 7 pansarbåtar, 7 pansrade kryssare samt 7
andra fartyg. ;)7 nybyggda fartyg hafva afslutat sina profturer, 15 haJva blifvit sjösatta bvara[ 2 pansarbåtar och 5 pansarkryssare ntan att räkna unclorvattensb åtarne, -!8 fartyg hafva
bl ifvi t påbörjade, däribland 5 pansarfartyg och 8 pansarkryssare.
Do 15 fartygen som blifvit sjösatta reprosentera ett tonna ge af D~03-! tons och ett Yiirde af 123 millionor kronor efter
sedtm de blih·it fullbordade. Umler do sista fem åren hafva
inalles llG nya fartyg blihit sjösatta mod ett deplacement af
GOOOOO tons och ett vänle af 7G-l millioner kronor.
Do fartyg hvilka för närvarande stå på stnpeln äro: 2
pansarfartyg om 16350 tons, 18000 hästkrafter och 18 knop,
nämligen King Edward \'II i Devonport och Dominion hos
Vickers och ·Maxim; de skola vara färdiga vid 190-l års slut.
rrvänne anrira af samma typ men något modirJorade äro nyligen påbörjade, nämligen New Zealancl i Portsmout!J och
Hindostan hos J. Brown vid Glyde. Slutligen äro tvänne fartyg om 18 UOO tons projekterade h v ara f det ona bygges vid
statens och det andra vid onskildt varf. Den egentli ga afsikton med byggandet af dessa senare fartyg är att förstärka de
offensiva egenskaperna hos slagskeppen.
Utom det 2;) cm. tjocka Krupp-pansare t i vattenlinien

Nybyggnader
i England.
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kommer ett lika tjo ckt pnnsar att skyelda sidorna ända upp
till öfre däck, så att !Jola batteriet med 10 stycken li'> cm. kanoner blifvor skyddaclt al' '23 cm. pansar, liksom iifvon basen
af 23 cm. och ;)0 cm. barbott-tornon ocb nerlr·e delen af skorstenanw. De nya fartygen få endast -± stycken 23 cm. kauon cr mera än King Edwar-ls klass. liastighoten skall blifra
J!) knop och kostnaden blifvor 26/>00,000 kronor por styck.
Vi<laro h n [va vi G pansarkryssare om 1O800 tons, 22,000
hästkrafter 0cb 23 knop som äro påbörjade oeh skola Yam
färdiga inom J ~10-l [trs slut.
2 pansarkryssare om l 3 500 lons, 2:~ öOO hiistkra rtcr ou h
22,ö knop ba[va nyligen påbörjats, liksom älven
4 pansarkryssare nf tredje klassen, 3000 tons, !1800 hästkrafter och 21 knop;
4 spanare af ny typ om 3000 tons, 17000 imlik. hiistkral'tor och 2i"'> knop. (Atl vcntnror, Forward, l'n.thfindrr och
Sen tinel);
2 konettor 0111 l 0!)!) tons, 1-±00 bäslkraftor och 13 knop;
l !J torpedjagare om SöO tons och 25,ö knop;
4 torpedbåtar om 17f3 tons och 2i) knop, sa111t
3 unclervn.ttensbåt<lr.
Fartyg som blifvit sjösatta äro:
2 pansarfartyg om 15000 tons, lf>UOO hiistl:r:1fter och l 8
knop (Pr ineo of ·wales och Quoen) ;
5 pansarkryssare om D800 lons, 22 000 l Ji1stkral'tcr och
23 knop. (Berwick, Cornwa ll, Gumborlancl, Donegal oeh Lanen stor);
2 kryssare af andra k la sse u f> 880 tons, 12 500 hästkrafter och 21 knop. (Challengor och Encounter);
l torpedjagare försedd med Parsons turbiner, nämligen
V el o x om 3-l knop, h vilken reclan vicl försök gjort 33, l knop;
5 torpedbåtar om l 78 tons, 2 800 hästkrafter och 25 knop;
6 undervattensbå tar.
Bland cle fyra pansrade kryssare om 1-!000 tons som i.Lro
färdiga nämligen Drake, Good Hopc, King Alfrocl och LeYiathan var hästkraftantale t lägst 30557 och högst i3120i3 samt
farten hlgst 2i~,o,; knop och högst 2-1,11 knop.

Nya kryssare.
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En väsondtlig förändring i konstruktionen till do nya
kryssame har gjort sig giillanclo i det man fÖrsett dem mod
betydligt krafligare artilleri och på samma gång ökadt kalihem på kanonerna. De nya skeppen hvilka kornma att blifva
kända under namn af Duke of I~dinburgh-klasson , skola hafva
citaLloll till ski!JnaJ från det gamla systemet med kasematter.
Hvilken betydande förändring detta iir kan man lätt för
stå om man betänkor att England redan 1889 arloptenHle kasemattsystemot samt sedan cless installerat ~(i0 kanonor i kasomatter samt att i under byggnarl varamle fartyg skola 3))0
kanoner placeras i kasematter.
Kasemattsystemet infördes först emedan clot med minsta
vikt åstadkom ett fullkomligt skyeld för bvarjc kanon och lmnonmekanism för vanliga skott. Framsitlan af kasematten var
vanligen gjord af pansar, hvilket kunde motsU\ skott Irån kanoner af summa kaliber som don hvilken var i kasematten .
Däremot var baksidan af kasematton vanligen n[ pansar med
hällten eller en tredjedel af frontpansarets tjocklek.
Man
rcsonneraclc som så, att största antalet skott skulle komnw i
riLt vinkel mot fartygssidan samt att cle skott hvilka möjligen
kommo i sned riktning skulle linfva sin gcnomhrytamle förmåga 1"\.inninskad eller genom kontakt med plåten och dylikt
redan ex p loJe rat,
Sedan dess har do<.;k en stor förälHlring inträdt i dessa
pan;.;arbrytnnde projektilors förmåga att genomtriinga pansar
Mven vid s nodt anslag, och att göra pansaret å baksidan af
kasematten lika tjockt som å framsidan var ej att tänka, emedan denna vigt skulle med fördel kunnat användas att bopansra hela bredsidan så att kanonerna där innanför vore
skyddade.
Amerikas Förenta stater hafya i stor skala betjänat sig
ar detta bepansringssystem i Jet att 70 procont af deras kanoner sålunda äro skyddade i citadell; i Frankrike är den sekundära bestyckningen placerad i torn hvilket erbjuder fördelon att isolera bv[trjo kanon för sig.
I Ryssland är omkring 50 procent af den sekundära be-
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styckningen placerad i torn, under rlet att återstorlen är ungefär lika för<l elacl mellan citadellskydel och pansarkascmatt.
Tyskland använder de tre uppställningssätten i ungefär
lika stor skala ehuru man på sista tiden mera öhergått till
citadellet. I England kan man säga att r.lla kanonerna praktiskt taget äro place rwlc i kassematton med unelantag för fartvO'
af ,., Ki1w
Edward-klassen.
.J b
b
A dessa fartyg har citadellet en utsträckning af omkring
en tredjedel af fartyget s längel och sidoptmsarot bl if v er a[ l 5
cm. cementerad t panc:ar h vilket sträcker sig hån l ,Ii motor under Yattenlinien änrla upp till hufvmltläcket. För och akter
om citadellet kommer det vanliga pansardäck et med 10 cm .
tjocklek hvilket mot för- och aktersUiJvarne l1linskas till 7,5
<.;m. Pansardäcket blifver hvälfdt såsom nu är brukligt och
går ända ned t ill sidapansarets underkant .
Bestyåningcn kommor att utgöras af G stycken ~:3 cm.
kanoner, af hvilka hänne placeras bordv~nts å bicLggo siclor i
hörnen a f c i tadel! ot , snn1t en för och en n k ter om oitaclcllet
uti torn metl F) cm. tjock pansar med pansrade ammunitionstrum mor och d nr kon inuti tornen pansrar!.
JV[ecl denna uppställning af kanon erna kunna tro st~·t:ken
2i~ cm. kanoner skjuta rätt för och rätt akter öfvcr.
l öfrigt
kommor bcstyckni•1gen att utgöras af l O snabbskjuta u de 15
cm . kanoner af !Jvilka 5 tiro placcraclo å hvarj e sicla af bufvuddäcket mellan clou förligaste och akterligasto af 23 cm. kanonerna.
Alla dessa svåra kanoner äro således placerade å ett däck
och man undviker clärigenom aLt !w[va kasornatter å öl"re cliick .
Inom citaclellct äro alla kanonerna skilda från hyaraudra genom splintskicirmar för att lokalisera den skada som uppkom mer om 15 c m. pansaret skulle blifva genomskjutet.
Hvncl bestyckningen angår är Duke of Eclinbnrgb hvilkcn bar 13500 tons deplacement don kraftigasto af hittills konstruerade kryssare, i det att elen öfverträffar Drake, h vilken
bar H 100 tons deplacement.
Ehuru så gynnsamt utrustadt kommor dock fartyget i
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öfrigt ej att stå efter i aJseomlo på farten, i det atl maskiner
om 2-tOOO indik. hiistkra[ter skola g ifva krYssaron on llflsLigltot af :22 knop, med 23 knop som maxianun-hastigJ ,ut.
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[ntressanta försök hafva i engelska marinen blifvit gjorda Bellevilicangåonfle reparationskostnaden för de olika panllty]Jorna å un- pannor och
cylimlri::;lm
der expedition vnrando farLyg, men gifvotvis är det svårt att
prtnnor.
draera
nårrra
tillförlitliera
slutsatser amtående don ena eller elen
b
b
b
andra panntypons företri.idon, då ju förhållandena uneler h vilka
pannorna användas växla så ofantligt, beroende på arten af
fartygets expedition, \'äderleksförhållandeH m. m . . N'ed.anstftemle siffror gifva dock on föreställning därom.
Totalkostnaden för reparationer å cylindriska ångpannor
mod återvänclaude t. u ber var l ()37 2D7 kro u or då tide11 under
h vi lk en fartygen varit i tjänst var 2 685 månader och elen totala i n el i k. hti.stkral'ton var +~O 000. För rörpannorna betala<les i reparationer 2 332:387 kronor under en period af 7GO mån:Mler då det indik. bästkraftantalet var 481000. Vid dessa
buriikningar är hänsyn endast tagen till naturligt drag, äfvenså är det klart att det verkliga bästkraftantalet betydligt uu<lorstigcr det beräknade, clå fartygen ofta ligga i hamnar och
dessutom sällan använda sin största hastighet. Tager man
ernellertifl siffrorna som de äro, visar det sig att för b varje
krona man betalat i reparationskostnad för cylindriska pannor
1ick man ett utbyte af G88 imlik. hästkrafter per månad, under llot att sa m ma utgift för vattenrörpannorna ondast g a[ 156
inclik. hästkrafter i utbyte.
De slutsatser man kan llraga af deu officiella beriittelsou
angåen<le jämförelsen mollan kostuaden _för fartyg försedda med
don ena ellur andra ång]Jannetypen äro dock icke påtagliga,
då de ))(j fartyg för hvilka reparationskostnadema upptagits
visa mycket olika resultat. f:lå t. ex. hafva vi ett fartyg försedt mod Belleviile-pannor hvilket endast kostat 190 kronor i
månadon medan dot var n to på expedition under det ett annat,
:3:lljo kb1ss kryssaren Snpho, förseclt med cylitHlriska panno~'
kostat l :306 kronor per månacl. l\len å andra sidan bafva VJ
sådana exempel som Cressy och Europa, båda försedda mecl
Balleville-pannor af hvilka det först nämnda är dot minst kostsamma af de 80 fartygen nilmligen endast 2 296 kronor umler
ett års expedition, under det att det senare kostat 437,221
u

25 - kuop~

f::kout::;.

Do fyra nya fartygen Forward, Sontinel, ;\ dvonturo oeh
.PathlJndor skola blirva omkring ;)()() rot i lit i1gcl nJcd otL deplacement ni'tgot under :3 000 tonf!. Do skola icke utgöra någon [örbättring H[ c1cstroycrklasson, ntnn ha[va en alldeles särskild uppgift, nämligen silsom rekognosörer. r,t, sanm1a gång
iiro <le så väl armerade, att clo kunna ],i\l la h \·i lkcn dostroyor
som hälst på afstånd och sätta honolll ur stridbart skick om
han skulle vilja gå till anfall. Den jiln1förelsuvis stora längdon af dessa fartyg jämte deras ö[verbyggnad förut sbll göra
dom till utmärkta sjöbåtar unrlur det ntt maski neriet som i1r
mycket kraftigt och rymligt tilltaget (17 000 inclik. hästkral'tor·)
utan svårighet skall kunna httlla fartyget vid den garanterade
!'arten af 2ö knop. Skrol'vet är så starkt hyggdt ntt det u nder alla förhällandon skall kunna t:\la do påkii.nningar som
uppstå vid gång med 25 knops fart mot svår sjö, och hvad
som i hög gmrl bidrager clärtill är det pansardäck som går
från fören till aktern, och hvilket i tjocklok vnriomr från 30
mm. till 16 mm. Kolförrådet är i vanliga fall J 65 tons mon
kan ökas till 380 tons, i h vilket fall fartyget får en aktionsradio af omkring 300() mil vid 10 it 12 kuops fart. ~Angpan
norna äro af vattomörstypon med små tuber; tv:\ båtar erhålla
Fairfield vattenrörpannor och två erhålla \ 'ickers exprosspanna.
Bestyckningen bostår af sex 7,6 cm. snabbskjutande kanoner, aJ h vilka. två iiro placerade förut å öfYerbyggnadon, t\·å
akterut samt Cl.e två öfriga midskepps å öfrc <läck; af åtta sLyckon -t7 mm. snabbskjutande kanoner äro fyra stycken placerac1o å hvarjo silla, samt tYh stycken +ö cm. Mvonattonstorpodtuber placerade på öfro däck lJvilka kunna riktas en åt
hvardera sidan. · Do nya fartygen skola byggas af följande firmor: Vickers Sons & l\hxim, Sir \V . G. Armstrong, ::\lessr1;
Laircl Brothers och 'rhe Fairfield Comp.
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kronor i reparati on und er san1ma tirl oeh n1r det kostsammasto
ar alla cle SG fartyge n. :\l on 'l'IIO Tribuno som unrler 3 år
8 månaders expedition OIHlast. kostat Ul Dl kr. eller 207 kr.
por månarl för r oparati on af sinn eylin<hiskn pannor är det
mest ekonomiska :~r do Jll O<l cyli1Hlriska pannor Förso<ld a, och
är så niira Urossy med sina l !lO kronor, att w'\gon ski lln ad <lem
emellan knappt kan siigrts förokomnw .
Uneler modolufseskade rns ö[ningnr !'örra 1trct nnsLiilldos
fartprof mod samtliga fartyge n h\-ilr\'id B ell c \·ill e-pannorna \·isad e sig yaro öhcrhgsna <l o aJHlm ång pnnnotyp crna; så vnr
kolåtg<l.ngon 0,7G:>- 0 ,(q:) kg. per illllik. l1iistkruft oclt timme
mot O,()D- - 1,3 kg. hos dc cylin<hiska pannorna. Do mod cylindriska. ångpannor försedda fartyg en Yoro Yiil äldre iin do
mo<l Bolloyille-pannor försedda mou konstrnorn<lo för samma
fart ocb <lock visade do sonnre on i.if\·orlägsonhot i fart från
l,G- 3,6 knop . Om dc förr ofta inträffade kt\·orierna har mnn
nu kommit till den uppfattningen, ntt do i mhnga hiinseenclen
Lorott på porsonalens obekantskap mod den nya materielen, i
det att en sådan mängd nya fartyg utrustats att p or so nalens
öfning ej därllled stod i rimli gt Iörbållamle. Sedan maskinpersonalon b !if vit Lättre skolad har förhållandena visat si no· bv
o v lmsam maro, dock återstår alltid en Yiss svårighet att hålla öfvcrbottningsapparaterna vicl Bollovillo-pannorna täta.
Såsom allmänt omtlömo knn man säga att Helloville-pannorna i många fall visat bättre resultat än cle cylitHhiska, mon
dock i cke uppfyllt Lle förhoppningar man i Englaml sttillt på
desamma, samt att man därstä<les enelast afvaktar do om!'attando försök so m företagns m od andra rörtypspnnnor för att ö[vergå till en annan typ.
l\Jaskinvikt
Do fyra l: sta klassen s kryssarna af Drak o-kla sse n om
samtc,ylimlri-1-!000 tons deplaeomont hafva hvard ora .J-3 åno·pannor a[ Belska och rör.
mod 12000 kv.-[ots oklvta
och 2 31 O kv
-fots• rostpannor l'om- lovlll o-tvrJen
·1
· J
·
·
bincnt<lc. yta. Som det totala hästkra!'tantalet är 30,000, så iir antalet
kv.-fots eldyta per hästkraft 2, -L under det att vikton a[ maskinOl·iet var begrän sad till 2 500 tons, så att h varje tons m n,r,
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ski1wikt gifYer l ~ !Jiistkrartor. Dessa kryssare so m vid fnll
fnr(; nppnåd<lo en l1 astighot nr 2:3 knop iiro jiimrörliga m ed de
atlanterLåtar so m upp ehå lla förbindelsen nwllan l ~ nropa och
Amerika. J\\, rlessa senare båt-ar tir vikten ar maskinen per
indik. hiistkrnft praktiskt taget den <lubLla, [ri\n (5 till (il / 4 indik. hästkraft por tons vikt n[ maskinen . CTtan rörpmmor
skulle det diirför icke hafva varit möjligt ntt utveckla <lOJllla
stora maskinkraft iiJv on mod forcoradt drag, un<ler det ntt \·id
kryssnrnc·s prorturor n n viin<l os naturligt drag .
Som on jiimrörelse kan niimnas ntt pansarkryssare n lt'y lg ia enligt kontraktet kommor att m lo,() indik . hiistkrartor per
tons maskinvikt samt att 2,7 kv.-m . eldyta är hori1knad por
hiistkraft.
I kryssare, bygg<ln r1 en senare tiden , har <lon metoden
UllViilHlLs att anbringa cyli ndri ska pannor till en femtedel n[
111n::;kinkraften och rörpannor till clc ltterstäondc fyra fomtedelarno . Detta kommor <1oek att öka betydligt på lll askinvikton
por inrlik. hästkraft. f-lon1 förut sngts skulle bvarjo tons maskinvikt gifva 12 häs tkrafte r, under clet ntt man i sonare fallet m ed pannor a[ olika typer ej får mera än 10,26 a l O,G
hästkraft.or por ton. f::lamma bli[ver förhålland et älven vi<1
slagskeppen. Å <lo gamla fartygen af Huyal Rovcroign- oeh
i\ l ajcsti e-kl nssorna , h v il k a vor o förse< l da med ångpannor a f c~·
linclri,.;ka typen blof utLytot e1 1tlast 8 l1ilstkrafter por ton; i dc
senare furtygen af Duneau-klassen J l ,5 hästkrafter por Lons,
m on [t de n ya fartygen a.f King Edward VII-klassen, hvnrest
on kombination af ångpannorna är genomförd, hlof resultatet
ej mora iin rrån !),6-l ti ll 10,1D bästkrattor per tons. i\[nn ser
s:'\l odr;s att bruket af [å cylimlrislm panuor i förening tn etlrörå ngp:mnnr Yisserligen gifvor ett mera gynllS:Jmt resultat i afseende p å eko nomi en Yid låga farter mon att vid höga farter
r OH tllhttet ställer sig ogynnsunnnare då man icke kan p tträkua
att erl1ålla så stort hästkraftantal ur gifvon maskinvigt som
om enbart pannor at rörtypen varit använda.
l sammanbang mod detta torde äfYen få omnämnas ångpauuokommitlens försök med rörpannor .i engelska marin e n .
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I me<lio nf l\lnj detta ft.r sjösattes slugskeppc·t Cotnmon- slagskeppet
woalth, JO måna<ler efter sedan kölen b!i[,-it sträckt, och hur Commonuuclor donna tid 8000 tons blifvit fastsatta i skrofvot. När wcalth.
detta fartyg blil\·er fär<ligt skall dd blifva <let största uu existerande krigsfartyget med ett dopbcemcnt al" 115350 Lons. Det
vill s~iga l 000 tons större än nhgot franskt, japanskt eller
amerikanskt krigsskepp och 2ö00 tons större ~ln något tyskt
eller ryskt. Kostumlen för detta fartyg bli[vor öfver 23 mil!.
kronor. Hummon ensam väger 28 tons. Dimensionerna l1ro
i engelskt mli.tt: läng(l 42:-> fot, hredrl 71) fot, djupgående 26
fot 9 tum; besättningsstyr kan kommer alt utgöras ai 776 man.
Ilästkml"tnntal et blirvor 18000 inclik. hästkrafter och pannornas antal lG af vattonrörstypet J. Den boriikna(lc hastigheten
skulle b\i[va 18,6 knop. Bestyckningen kommor utt bestå af
-t stycken 12-tums knnoner placeraclo parvis i hm-bott för och
nkter och ·4 stycken 0,2-tums i barbett placerade i hörnon af
cit~ulellet. 2 styc;ken 12-tunJs och 2 stycken 0,2-tums knnonor
kunna samtidigt nffyras riltt för ollor riltt aklurut och bredsida
gi[vas med -! stycken 12-lums och 2 stycken 9,2-tums. Don
öl"riga bestyckningen består n f l O stycken G-tums, 14 stycken
3-tums, 1-l stycken l,n-tums, 2 stycken maskinkanone r och 4
torpocltulJcr.
Pansaret i vattenlinion striteker sig uppht tillsammans :l2
fot i höjd och tjockloken varierar från \J tum i valtonlinien
till 7 tum i ö[re däck.

Augpannekom mitten som hlifvit tillsatt af amiralitetet !tar nvli~en publicerat t1e omfattande Iörsök som blifvit gjorda m~d
o~1k~ typer af rörpannor ombord å fartygen Sheldrake, Sengull,
l',sptegle och Ji'antome. Slielclrako och Scagnll i:iro »torperlogunboats » om 0000 indik. hästkrafter. Den förstnämncle liar
fyra Babeock och \Vilcox: å11gpannor.
Espieglo och F'ant01no äro kanonbåtar om 1400 inrlik.
hästkraftt.:r. Don förstnämnde är försedd mod fyra Babc:ock
och 1\rilcox pannor och don senare med fyra Nich;usso-pann or.
Af försök~n framgår att anbringatHlet at s. k. baffelplåt•:r hade stort mflytnmlo på ekonomi!Ska effekten, mon tyvärr
hmdn~ .. dessa Lnffelplåtar rengöringen af luboma i allt för hög
grad lor att kunna vara användbam.

. Angåonclo afdunstadt yattcn per skålpund kol gifves några mtrossanta upplysningar; så t. ex. ovaporcmdes \~,31 skålpund ånga per skålpuud kol viLl l 000 inclik. bästkrafter å
Espiegle u n der det att å Shelclrako ma n endast kom upp ti Il
7,33 skälpund ånga per skålpund kol vid full kraftutvoc:kling .
Kolens beskaffenhet kan naturligtvis ej undgå att öfva inf-lytande på de erhållna resultaten, mon det synes som om 8 sld~l
pund afdunstaut vatten per skålpuml kol skulle kunna sättas
som ett medeltal för dessa rörpannor. Arven svnes det framgå af rapporton att rörpannor med grofva "tul.Jer såsom å
Espiegle äro mera effektiva än do mod små tuber, samt att
don vän~emängd som absorberades per kv.-fot eldyta är låg
~m man J:irnför re;sultatet mod dum å Hyacintil och J\linerva .
A dessa fartyg upp11åddo:: max. l O200 v.-e. por timme, men
i ofvan anförda fall var max. endast 7000 v.-e. per timme .
Eldytan por max. hästkraft var för de olib1 fartygen:
3,28 kv .-fot å Sheldrake; 2,81 kv.-fot å Soagull;
2,88 kv.-fot å Espiegle; 2,69 kv .-fot å Fantome;
2,-w kv.-fot å Hyucintb; :l,37 kv.-fot å Minorva.
Eldytan por max. h1istkraft var såsom af ofvunståonclo
synes väsondtligt mindre å kryssarne.
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Frankrike.

\

\

Do [rauska arsenalerna komma 1 år aLt pröfvas till tlot
yttersta för att fullborda do arbeten som blifvit försenade samt
att påbörja 11ya arbeten. Icke m i n d re än 160 fartyg äro i arbete. Do som skola påbörjas äro en pansarkryssare »Ernest
Hon nn », -l clostroyers, 2-l torpcduåtar och 19 undervattensbå tar. Arbetet skall fortsättas å Ii slagskepp, (j pansarkryssare ,
\J destroyers, 17 torpedbåtar och 13 undervattensbå tar och dess-

Nybyggnader.

-
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utom skall man sätta i sjön \l pansarkryssare, l pansarcläekskryssare , 16 (lestroyers, \) torpedbåtar oeh 13 und enaLtensbåtnr.
I'ansarkrys-

petler och torpedtuber, kompressionspump , artilleri och ammunition , vatlen för pannomn och bosä ttning samt ett kolfönåtl
tillräckligt att gå l 170 sjömil med 1-t knop, hvilken kvantitet
förut lJlif\·it bcr~iknacl vi(l 8-timmarsprofvet. Dessutom medföreles 9 tons alt ersätta amlra vikter. Jlastighoten y ar vid
prol'tur·e 11 unrler on timmas ticl 3D,7il knop vid clt omloppstal
af maskin erna af :3:W,:l8 hYari per minut. Vikten al' en pnnna,
komplett ulan nttten yar J\1,2 ton s samt 111Ccl vatten 22,7 tons.
F' ör n~inarande ii ro dess:\. <le störs la riirptmnor om borcl :\ något örlogsfartyg.

»Ernest R omlll ,, om l BöGO tons doplncomeut sknll hafnt

sarcn
trippelexpansionsm askiner om BKOOO hästkrafter och utom do
Ernst Renan. tv änne 2-t cm. kanonerna och 12 styeken l G,J 7 m m. kanoner

skall don hafya 22 snabbskjutande -!7 mm. och :) lorpeclluber.
Aktionsradion blifver l 2000 mil me<l 10 knops fart oeh l 025
mil med 2B knop . Den ursprungliga planen är nitgot förändra<[ i och för inrym mandet af kolförrådet, h vi l k et bli l\· er
normalt 1-!00 tons och max. 2300 tons.

Ryssland.

Dcmokratic,
Slagskcppon Demokrntic, Justico oell Yerite om l-+~70
Jusli<.:e uch tons
tlcplacemcnt skola byggas å privata varf. Dessa fart,\·g
V6rite.

Nvbv<ro-na<1stwoo-rt
1lllmet a[ år 18~18 som beräknades Lill Flottpro"
,Jbb
b
grn.nl.
\lO rnillioner rub el är nu fullstän<ligt gonomfönlt. Nytt program p ftbörjas i åt meLl hyggamlet af G pnnsarskepp om l tiOOO
tons, 3 stora kryssare och en el el torpcflhåtftr h vilka alla skola
vara färdiga t.ill ilr 1\lOti.
Som lJelysand e !'ör elen grundlighet hvarmeLl ryssame gå
till Yäga Yicl anskaftand et af n ya fnrtyg och då d et kan vam
af intresse t1tt _jtimföra i utlandet byggda kryssf\1'0 me<l den
kryssare som yi lör närvartmdo lMf\·a umler byggnad, får jng
(efler En~inecring) lämna följande beskrifning öfver programmet för nybygg1tn(len af den ryske pansarkryssaron " Bogatyr »
som i Jnli [öna året gjorde sina lcvcra nstmer och (b.rvJd uppni't<ld c stinlclcs goLb rc:-ulLat.

skola bafva en längd mcllm• pcrpcndiklamc af lBB,s meLer
och en bredd aE 2-±,2fi meter. Dc skola framclriivas af tre propellr·ar af ]Jvilka de tviinne sidopropellrarno få on diameter ar
-±,85 meter. Hastigheten skull blifva 18 knop mecl en maskinkraft om 18000 hästkrafter. IIvarjc fartyg skall lm[\'a -±8 kanoner, däri inbegripna 4 st. 30,G cm.
rl'viinne master anbringas , hvarnf en tnetl sLridsmi:ln; och
bestyekacl med b ' änne .J. 7 m m. kanoner, tlen n ndrn miirscu ii r
enelast afsedel för signal er i ugs~indamål. Pansaret i vatteul iJJi cn
blif\'er 28 cm. tjockt och nf do (j däcken bli[va 2 styd::en
pansardäck.

Ehuru de franska jagarnc tillvuxit både i storlek och hlrt,
har man dock bibehållit bruket at endast. två ;\ngpnnnor.
l\ ormaml- Arquebut l1vilkcn nyligen blirvit levercmd af Norman(l har
typ.
tvänne ångpannor a[ Normand-typ hvilka vid profturen under
fullkra[tsprohot tillsammans utvecklade 7100 in(lik . bästkrafter så att lwarje panna lämnade ånga Iör :3550 inclik. hästkrafter.
Deplacementet var vid profturen 30-± tons, däri inberäknad en extra vikt af (j8 tons , hvilken ntr e1sättning för torFran~ka

jag~re
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;\,r J 898 i n bjöLl <len ryska mar i n en flera utlämlska verk- Pausarkrysstäder till lJvg~anclet al' e u kry ssare på G000 tons. U cdolsa ren
J""
>Bogat.yr».
lwstigheten af tvänne profturer, hvardera räckande (5 timmar,
skulle vara 2B knop ociJ r1enna hastighet skulle uppnhs Ull\lcr
vissa bestämmelser; salunda skull e kryssaren ha[va sin bcsiittlling orn 580 man, proYiant för (jO dagar, vatten för 10 dng~r,
ett normalt koltörråd af 720 tons, 7G tons repamtionsmatenalier och reservdelar samt en bestyckning beslåen<lc a[:

a.f

\

- 45412 stycken 15 cm. snabbskjutande kanoner med ammunition för 21 GO skott,
12 stycken 76 mm. 50 kaliber snabbskjutande mod ammunition för 3 GOO skott,
8 stycken 47 mm . snabbskjutande 50 kaliber med ammunition för 4 StiO skott,
2 stycken 37 mtrJ.,
2 stycken Gö mm., och
2 styd.:en 7 mm., dessa senare tillböranrle båt- och laudstigningsartilleri.
Torpedbestyckningen skulle lJostå af 2 stycken undervattenstubor samt -t stycken öfvervattonstu bor. Dessutom tviinne
torpodtul.Jor för fartygets ångslupar.
Kryssaren skulle hafva boxar som tillsammans rymde
l l 00 tons stenkol. Vid normalt deplacement skulle metacenterhöj lien garauteras vara 750 mm. och med max. kolförråd
ombord skulle rlon vara 700 mm.
Anbud på en sftclan kryssare inlämnades från åtskilliga
firmor och re~mltatet blef att trenne kryssare beställdes, en hos
Cramp i Amerika, en hos Krupp och en bos Vulcan. Den
kryssare, »Bogatyr», som byggelos hos V ulcan har dock undorgått åtskilliga förändringar från don ursprungliga planen; så
t. ex. placerades fy1·a stycken af 15 cm. kanonerna i torn parvis, ett för och ett akter, fyra stycken 15 cm. placomdes i
kasematter och de öfriga fyra 16 cm. kanonerna försågos mod
sköldar.
Detta tillika med en del andra anordningar gjorde att
deplacementet måste ökas med 750 tons till inalles 6 750 tons,
men de af verkstaden föroslagna förändringarne ansågos så
förmånliga, att man frångick den ursprungliga planen ocll
adopterade förändringarne äfve·n för fyra systerskepp, bvilka
byggdes inom Ryssland efter de för »Bogatyr» fastställda ritmngarue.
Fartygets dimensioner äro följande:
Längd öfverallt 134 meter;
D:o i vattenlinien 132 meter;
D :o mellan perpendiklarne 127 meter;
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Bred el, max., 1G,G meter;
Djup i rummet 10,4 meter;
Djupgiionde G,:J meter.
Don kontmkterado hastigheten af 2:1 knop skulle erfordra
on maskinkraft af 19500 indik. hästkrafter. Ursprungligen
lwde man täuld sig tre maskiner mod hvnr sin propeller, men
clotta lJlcf änllratlt så att man lJestämclo sig för två propellermaskiner och det af följande skäl:
l :o) enklare tilhorkning;
2:o) lättare kontroll öfver installation en 1 su1 hol!Jet;
3:o) rmklnro apparater för signalering till maskinerna;
4:o) mindre vikt ell er mod samma vikt starkare konstruktion af maskiner och pannor;
5:o) betydlig besparing i utrymmot;
fi:o) förökar! verkni ngsgnul af hela mask i ninstall eri ugen
emedan lie tre propellrarne inverka ofördelaktigt på hvaranclra
und er gång.
Ångpannorna, J G till antalet, äro placerade i tro pannrum, 6 stycken i aktra, G stycken i mellersta och 4 i förliga
pannrummet. l\lollan aktra och mellersta panurummon befinner sig torpedrummet för de tvänne undervattens-brodsidetuberna, en om styrbord och en om babord , lJVi!ka äro riktade cirka l~ grader för om tvärs samt under torpedrummet en
större ammunitionsdurk för 15 cm. och 75 mm. ammunition
till bvilken durk ammunitionsbissar nedgå från de öfre däcken .
Kry:c:saren är försedel mod tvänne master af stål med stänger
af pitchpino hvilkas toppar befinna sig 37 meter öfver vattenytan. Masterna äro förseelda med tro stycken rår, diiraf en
användes till signaleringsöfningar.
Vid konstruktionen af skrofvct utgick man från bestämmelserna att påkänuingen i skrofvet både vid tension och kompression icke tick öfverskri(la lO kg. por kv.-mm., och man antog vid styrkoboräkningnrne att våglängden var lika med fartygets längd samt vågdjupet 0,05 af längd en.
Påkänningarne i skrofvet kalkylerades för olika lägen af
fartyget, i vågdalen eller på toppen af vågeu, och resultaten
blefvo att max.-påkänningen blef \.l ,so kg . pr kv .-mm.
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För att i n1öjligaste mån skytlda fartyget mot ramning
har dubbla botton rörlän gts o[vnnför pansardäck på en längd
af G3 meter, såle rl e'3 mor än fartygets halfvn lii.llgcl, så alt
bord varts befinna sig vattontiita celler mellan pansardäck och
trossdäuk, motsvarande do s. k. slaggångarne lt våra itldro pnnsm·båtar. Biirtill kommor att kolboxame så myckut som möj 1igt plauemts bord varls om p nnnomn, S<l att dess longitu <l in a lskott iil'vc 11 orhjncla skydd för pannomn mot ramnllling och
till en del iii've11 mot torpedskolt. Utanför kolboxarne kommer inn erbotten med sina olika vattentiita afLlclningar.
Kofferdamm en, hvilken har en läng<l af 78 meter, sträcker sig från pansardäck till en meter öfvor vattcnlinion . Don
går fr[u l förliga sto pannrummot till akter om maskinrummot
och ii,r indelad i vattentäta afclolningar. 1\laskin- och pannrumm eil intaga tillsammans on liingd ar (i l meter, således niira
fartygnt.;-; l1alfva längd.
Pansrrr.

'l'ill skyeld för maskin och pannor, styrmaskin ocl1 ammuuitionsclmkar iir fartyget förso(1t med ett pansantick som
stri~ck or sig öfvcr fartygets l1 eln läu gd.
[ fartygets midt ii. r
pansardäuket lJOrizoutellt samt sluttar [Lt siclorua i en vinkol
af 34 grader bonharts. Vid (i,:3 meters djupgående belinner
sig pansardäcket l ,5 meter under vattonlinien \'id äm1arue ar
fartyget, men 0,75 motor öfver vattonlinion vill fartygets midt.
Det be3lår af två lng plåtar af hvilka <let undre Jaget är 16
mm. tjockt i don hori;-;ontolla delen och nitndt vattcntiitt; ohanpå
detta kommer ett annat lag af panS<lrplåt, lS 111m. tjockt i
elen horizontell a cleleu sam t 5-l m m. tjockt elit r <1iicket omgifYer nwskin och pannor bordvarts; mot ändarne n[ fartyget iir
det öfrc plåtlaget 30 mm. tjockt. All pansarplåt hvilken öfverskridor 30 mm. tjocklek har blihit profvall genom skjutförsök.
Skyligh ton öfver maskinrummot äro försedda mod särskilda
pansargallor h vilka lätt kunna manöyreras medels hissverk; <le
äro å Bogatyr gjorda af tutt brodvi<l hvarandrn liggande lameller nf pansarplåt mollan hvilka don varma lurten kan
bortgå.
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l 5 cn1. p~u1 snrtorn e n I1Yilkn äro placornc1e för och nkler
äro föl's odda med 12:) m m. nick clstiU i\. frontpansarot. Hakro
delen a[ tornon iiro försetlda motl no mm. ohän1adt nickolsti\.1.
Tak och dnrk i tornen äro af ;?5 mm . pansarplåt, ammnni!ionstrnn1n1orna rri1 n pansar<litck ii,ro al' 73 mm. ohär<ladt nickolst;\1.
De fyra J i"> cm. kanonerna h\·ilku Rtå i sär,;kilda kasomatter hafnt RO mm. pansar[ronL af ohiinlac1t ni ckelstål. 8i(loma och bakre tlclen af ka sematton äro gjorda ar vanlig plitt,
17 mm. tjock; lik som tak och golr hcstå clo a[ 25 mm . plåt.
Ammunitionstrumm orna ti ll rl o fyra kasematterna ii.ro af ni(>
kelsLål, (j() mm. tjocka och gå frhn pansnrdiiek Lill iii' ro <lii<~k;
de ö[riga ammunitionslrt11nm orna ilro af samma tjoeklek 11wn
gå endast l,;! n1 eLcr ö!' vor \':tttcnlin ien.
NtyrLorlwt ilr :1f elipLisk fon11 mecl sliine axeln ;)~~ ~~) OL·I1
de11 minthe :)~~() mm . in\'ilnt1igt. Det iir upph)•gg<1L pi\. en
stark pU\.lkonsLruktion fL iil'rc <likk O('h oi\·:lllj)å cktsa mnm hofinner sig kollllll:LIJ(1oln·yggan mod maskintr:legrarcl' CH'h nak terhus sthe 1Hle uLe pi\. bryggan. Nhgot. l1ak om <lt·llll<l. brygga
hefillller sig styrh,\·tten. NtyrhyLLc·llS pansar bcsh\r ar 1-1-0 111111.
oljehitrtladt ni ckr lst,\1, skyddspliHen för ingtmgen iir \)() 111111 .
tjock. Tak (Wh goll' i sLyrto l'lll'L iiro nr vanlig 2:-) 111111. pL'd
mon i niirlwl on af kompasse n iir dc·Ua materiel ull>ylL 1110l
kromnic:k olst.<"tl, hvilk ot nunwra. anviinc1es i ganska sto r ulsLrii.c\.::ning såsom icke inf-luornnd o pi\. kompassema.
1 ~ 11 pan Rr:ul tnh med lO 111111. t.jo<·kld~ oe.h c·n dianwLt•r
af öfl() mm. sky ddar spn\k riir och led nin gar fr<"tll styrtol'lll'l .
IWkupp Lngcn ot~h skorstunnmes undrr: dolm· tlrn lll cllnn pnnsarchick oeh tross<1iiL'k sk.ytldado lllecll•ls pansarpiM. :tl' :lO llllll .
ohiirtlac1L ni ckt>lst:"t l, hvilk cl ilr l'iistndt u!anptt c1t•n 10 llllll.
l.jocka l'nrLygsp\;\ len si\. aLL hu !:t pl {\.!ljcwk ld::e ll llll]lg<"lr l iii ·+il
111illimolr·r.
,\L amllllllliLionsLram:pnrt.en lwr fltirsk il•l nlllsorg iig11:1ts;
finnas fiilj:lllcl c hi ~srn l'iir l !> <~m. k:tnollNII~l, 11 iilllligrn: :l
hi !'sar l'iir Lnrnrn, -1- l'i'll' knscmn!.!o n nch ':Z l'iir eho i'd'riga. \'i-

~fL

Tirls!wift i Sjiit>iis,.nrlef.

,\ iillnllll i·
tionNlmnNport.

dare flnnos on hiss J'ör hvar Lrcdje af 7:-> mm. eller -1:7 111111.
kanonerna. 1\.lla <1cssa hissilr llrif\·as medels clcktriciteL, 111cn
knnna ii.h·cn anvilnclas för lwmlkraft, likaså iiro iiJvcn rosc rvhissnr för hai1l1 anbringade.
Uvm·jc 16 cm. kanon kan fiinocs mod (j skoLL por minut,
11\·arjc 7:-> 111111. med 12 oeh llV<LI'jc 47 mm. kanon med 20 skott
per minnt. lindor iifrc dilck iir on ammLnliLionsLI'<111Sl1orthan:t
:lllonlnnd fiirmcclols hYilkcn som hii.lst af diirvnrando kanoner
kan serveras fr[l.ll on hiss.
F> cm. kanoncmns projektiler transportoras i In otallkorgar liv ilka rymma + proj ektiler [örse<lda med Ycdcrbörl iga
lnddningar, 7:) mm. projcktilrrna transporloms i korgar h vilka
rymma ·1Ii skott. Beredskapsammunition ii r fiir öfrigt pinccrad öfvcrnllt i nii.rheLcn nf resp. kanoner.
Torpedbestyckningen IJcst<"t.r som förut iir nilmiHlt aJ tl·:\
undervattens bro<lsi<lotuhcr samt fyra sty<:kon tuber oh·nnom
vaiLenlinion; tv[t nf <lossa sonare tilli\.ta hro<lsidoskjuLiling och
ii,r plaeorad å trossdiick sLrax akter om mnskinknppon; <lo ö[riga h·å ilro inbyggda on i försliif\·on och on i nktorl'tiil\-cn.
1-l: sL.\-ckcn \Vhitelwacl~ torpeder medföras, iil'Yensi't ilr fnrtygol.
förso<lt mod skyddsnilt.
GtrymmcHfördelning.

i\hskinrum, pannrum och tYärboxnr för kol upptaga en
liingrl af C>8 motor, sitleelos -1:5,7 procont af lnrtygcLs hela liingcl.
Dc longitwlinolla kolboxarno htlJva en liingrl ar -J.l motor, fLLerstoc1on af utrymmot under pansardäck ii.r disponeradt ar ammunitioilSilurkar, vaLtenrum ooh sty rmaskin.
Fartyget ii.r försodt mod särdeles kraftigt ankarspel och
botino·elsema för delta vnr ntt det skulle kunnn ur fast anknrbotton"' draga anknret tillika metl 100 meter kotting och sollan
vin(ln hem det mocl en hastighet af 12 meter i minuten. Ankarsp elsmnskinen drifves med ånga samt arbetar med 8 atm.
ö[vortr,yck.
Styrmaskinen sknll varn nog kraftig att vi(l ett ångtryck
af 10 atm. öfvortryck kunna lii.gga ro<lrot från i30 grader ona
sidan till ;}i) gnvlcr nn<lm si<lan på 30 Rekunder rlft l'mtyget

gftr mo< l en hast igh ct :1 f ~:; knop. A.ntalot glödlampor i lrela
rartyget är 8!>0.
Strålknstarnos antal ii.ro -J. me<l 7f'> cm. rlinmcLor i't spegeln,
O<;h (lymtmonJal'k incma il ro -l: stycken me( l fi-1-0 am pöre och l (b
\'<>IL, pl(t<:era<lo i <l.)' ll:unoru;nmot nml<'r pansanliick aklur om
Ill:tski1n·ummet o<:h 2 :=;t.yckon om :~20 ampere o[\'anför l'an sardiick.
L~ii r \'OntihLionOil ii.r rikligen sörj<lt; si\. ilro ammunitionsdurkani o försorlrw Illl'<l siirskild:t Ycntilatorer l1vilka l'iimya lu[i.l'n därstiid es (j gånger i limman och i nun IIYilk<l iiro utsatta
för Yilnnon från maskin ocl1 panllrummen kan lufkn l'iil'll~'as
ii11d:t till 20 gfLngor i tin1mon.
Maskimummet innohhll or t\'ilnno st..\'ekon fyra-cylintlriska
Lri ppolcxpausi on:=;maski ner 1110< 1 följan d e llll fnHlrl im cnsio ncr :
rliigtryckscylindc.•rilS <liam oLe r ..
l();)() llllll .
Mc.leltryeks.... ..... .... . l 030 »
2 Jågtr.\'ekseylin(ll'tll'
1 7i-IO
Riagots lilngd, liket för nlla cylin<lrar. ..
\JOO
liögtryckscylin<lorn ilr förs o<ltl me(l runtlsli<l, mcdolLryckscylin<lorn hnr tvenne ruiHblitl er oeh lågtrycJ.;:sc~'lindmrn:l iiro
försotlda mod balancera.dc plana sliuer.
J\lnskinel'lln ii.ro bnlancerade enligt Sehlick-systcm liYilkct
visat sig myekct tillfrorlsLiillamlo (U iugn vibrationer under olika
hastiglwtor förmiirkt8 i fartyget. Propellernxlama ilro i Jlcm
<lclar och utanför fnrtygssi<lan sitler on koppling h vilken niHlcrli.lttnr utbyte af propelleraxlar om så skulle bciliil\·ns. 'l'illl'öljo
siu stortl längd utanl'iir fnrLygot ii.ro axlarna oj i11klildda i propel lerhylsor utan äro CIHlasL förserida me tl tjock k au tscil u k bcklildnad rn ellnn do lager som upphii.r<t desnnuna.
Propellrarna äro trobln<lign af manganbron~ mod -±,n m.
(]inmctor oeh Ö,i:i m. stigning.
I maskinrummot m ii rim vi do friståonde luftpump nma
bvilka äro så anonlnalle att de kunna tjilnstgöra för !Ji-Lggo
propellermaskinernas ·kondensorer. I hii.n<lolse fel skulle uppstå pft någon af pumparnc inverkar dctbl sålo<lcs ej på maskinernas gång. Dot kondenserade vattnet pumpas UllP i on
malarcYattencistorn so!ll ilr bdägou miclt i maskiill'lllllll1cL oclt
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från denna cistern gå serlan sex olika rijr till !war sin a[ clo
sex matarepumpnrne !Jvilka äro bolägna i pannrummen. Detta
arraugeme n t har visat sig särdeles fördelaktigt så ntt inga sviirigheter förefunnits att förse do l G ångpnnnornn mecl vatten .
Ångp:mnor.

8om förut nämnts uppt.nger maskineri oc:h pannor fyra
vattentäta rum hvaraf do främsta tre äro pannrum. I det förligaste pannrummot äro fyra pannor, i llet mellerstn oc:h aktra
hvardera sex stycken. Hvardera pannrummot är försorlt mod
en förvärmare, system Normand, till matarevnttnet, som viirmor upp ntthJOt till 100 it 103 grader Celsius, samt tvänno
matarepumpar hvilka äro nog kraftiga att hvardera förse td"t
a tre af ångpannorna med vatten under fnll gång.
}~. ngpannorna äro af Normands vattenrörstyp, totala eld y tan är 4714 kvadratmeter och rostarean ~H,(i kv.-meter. Arbetstrycket är 18 kg. per k\' .-crn.

Länsanord-

Tnom den ryska marinen exiRterar ej såsom hos anrlra
stora sjömakter det systemet att hafva ett hufvu(lrör som g{n·
genom do olika vattentäta :ll'rlolningarne med arstickare till
olika r u 111 o c: h afstängn ingskranar, u ta n man föredrager n. t t
hafva särskild lii.usanordning för l1varje större vattentät a['(lolning nr fartyget. Så finnes ombord ii llenna kryssare i mn skinrummot rörutom cirkulationspurnparne, ]l\·ilka kunna användas för liinsning, tre styckc:n lhnspumpnr. T lwanlera pannrummot finnas tvänne turbinpumpar, hvilka (1rifvns ar elektriska motorer, placerade pli pansardii.ckot oc:h kttnnn (lessa liinsa
pannrummot hnlffyllclt ]Hl a/ 4 iimma. J öl'rigt finnes on [mgpump i h\'ardera eldrummet 11vilken nnv~in(les und er vallliga
omstän dig beter.

ning.

Profturer.

Do officiella profturerna iigrlc rnm i J u Ii 1902 vi <l uLt
deplacement son1 för livatjo gång noga IJestiimrlcs till l:i7:)0
tons, clå rljupgåcndot var 20 fot 8 tum flir och 20 fot 9 tnm
akter .
Don uppmätta distansminuten passormles fym gånger med
följande resultat:

-
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1 :sta löpuiugen 23,:31 knop . . ... .. ... . 20 366 iuclik. hä!'ltkraHcr,
2:dra
»
23,72
20630
d:o
3:dje
23,22
. . .. ... .. . . Hl 725
d:o
-±:de
23,5:3
20123
d:o
Medium af medelfart å !"yra löpningar blef således 23,~52
knop lllod i medclta 1 20 l Gl indik. hästkrafter, blästertryekot
var medium 13 mm. i eldrummcn, propellerns slip 12,•> proc.
Sex-ti m marsprofvet företogs don 22 Juli mollan Danr-i g
och Bornholm och dagen därpå ett andra sex-timmarsprof mellan
Bornholm och Odermynningon. ::\lellan dessa prof fick intet
arbete utföras vid pannor oc:b maskiner med undantag af slaggning i oldstäLlorna.
De resultat som då uppnåddes kunna betecknas såsom
mycket goda, i ty a t t medelfarton under första (:i t i m marsprofvet Llof: 2-±,0G knop mo el 20 J 0G in di k. bästkrafter och O,GH> kg.
kolförbrukning por timme och hästkraft, under det att under
sista 6-timmarsprofvet motsvarande siffror voro 24,21 knop,
2i)i3-±3 indik. hästkrafter oc:h 0,Gii5 kg. kolförbrukuiug. Kontraktsbestiimmelscrna voro 23 kuop vid 62 mm . blästertryck
oeh on kolåtgång af 0,01 kg. per timme och biistkraft.
Såsom jämförelse må nilmnas att systerfartyget Askold,
li\·ilkot blih·it li:irsodt mod tro propellrar, uoböfde 20017 indik.
kis t krafter för att kom ma upp i en fart nJ 23,:35 i knop di"t
dess deplnc:omeu t en dust var 5 V81 tons, då däremot nogatyr
som ilr Jörsodtl med två propellrar vid ett 800 tous större deplacement behöt'cle ungef~ir samma hästkraftantal för att kommu upp i on hustighet af 23,152 knop .
Bland mora lJomärkansvän]a företeolser lllOJ1l skep]Jsbyggc·riot under det g[wgna äret må här omniimnns:
Atlanter[mgaron 1\:aisor Wilhelm [] iir för nänaraude det Kaiser WilHl11gsta fartyg som Jiunos, då dess läng(! uppgår till 706,5 en- helm II.
gelska fot, liksoUl älven bilstkraftautalct, -1.0000 indik. htlstkrafter tlnnu icke är öfvorträffaclt å något fartyg. Dimensionerna
i öfrigt äro: brodd 72 fot, djup i rummet 52,G fot samt djupgående 2D fot och cloplacement 2G 000 tons. Maskinrummon

•
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orlJjucla en egendomlighoL rör dotln ~lags rarLyg i ty att de -b
nwski1;en1;1 ilro placerade l1v:ml era i sitt silrskilda IJJ:tskiltl'lllll .
A de t\·änno propelleraxlarna äro maskincma kopplade i
lal.tdem. IIvanlera maskinen iir on k\·ndruple-ox panRionsmaskm mod -± cylindrar och skall e11ligt ko11lrakt inclikr•r:t liJOUU
lliis.t kraftor. Detta hästkraftantal kommer antagligen att öl"ver skndas så att samm:tnlag<1a häs Lk raftan La l et !J l i l'v er -1-5 000 i nc1ikerm1o hästkrafter. Fartyget gjonlo pCL sin l'örsta rcf:a till
Amorik,n, ''"'';> ,J l·,11 Oj 1 1· mm1ol'ca,
l mon Vtltt j us l;:o111nw lliJP i :2;),76
it 2-! knop.

-
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10k0 ntei:i1Uthlll1C afse<1L (ör ]JLlSSage rare lltan är kombin era< [
last- och pnssagurarob:U m ellau Europa och Amerika ocl1 tir i
det närnl<tsto lik sin systerbåt Celtic hvilkon tillhiir samma !Jolag. Ccclric har doek fått sitt grosstonnage något större beroonde på on del förändringar som blifvit gjorda för att bero<la
passagonune mera bekvämlighet.
J:llnm1 ö[riga :jättcångnre iutager Oeenniu med sin liingLl Occanie oclt

a[ 70i) cngol::;ka fot oclJ :\linn eso ta mod silt djup i l'U!llll1et a[
5(:) fot on viirdig plats. Deplacementet i't r1en senare skiljer

l\linnosota.

s1g hlot.t föga tr[m do ol'van nämnde Cetlric ouil Ccltic.
Ta n k farLyo·oL
b.
)1 ::trra~::tnRetL.

·

li'1··Atl '-'co'ts
~l· 'l ·· · ·[· Vll
· l ('•l'l:OIIUC<1 ·1 '-'l
1 1 ilarn\'c. '"'l-lp;-;Vdl
>><otL:tlll
t..
t
]'
t
l
['
,
s ors a o JO an< artygot l.Jiil\·it sjö.~nLI. 1\arragao;ct.l,
s~ är tloss n a m n , kan n ii m ligen [rak ta ] 2 000 to u s ]H)trolou m i
sma tankar. Dess climonsioncr ilro också betydliga, i dot att
lilngLlen är ö31 engclskn fot, brelldcu (:)3,<> Jot och djupnående
-±2 fot. l\! ed full last blifver deplacementet 21 000 tc~1s. K
tvärskeppsskott och mollan dessa longitudinella skott, indela
fartygo~ i 72 af<.lelningar hvilka ]war för sig ilro oljotuta. Ji:u
n y het lör cletta slags fartyg är att maskinen iir plncorar1 millskepps i sitillct för som vanligen är fallet aktcn1t. UOU lom;
olja kan förmedels kraftiga pumpar lossas på en timma .
"

r1gon
. <.c
[t

,--,

Codric, h vi l kon löpte af stapeln i Augusti l \102 å Ilarland och W olffs skoppsYarf ilr 700 ou gelska fot 1:\ng, 7ö fot
garo Cedriu bred samt -Hl, -1 fot djup i rummot med ett grosstonnage ar
odt Coltic.
21000 tons och ett deplacement af 38 200 tons, sålcde~ det
största nn existerande fartyg som ilnnos. Det är förse<lt mod
tviinne master och två slwrstcnar. Bland nyheter kan ntimn~s r:tt tre plåtstråk blifvit clubblado öb-er farty gets l1ela längd,
na1~1hgen elen del af bordläggningen som boJinner sig mollan
lmfvuddäck orh öJre cliick . Fartyget är förseclt med dubbel·
botton öfvor bola sin längel och öh·or den dubbla botten tinllas Ö ståldäck. 8 stycke n ;3() fot lå nga lifbåtar finnas på däck
apterade i ·w e lins kYadrantdii\"ertar, lwilka nu börjat ersätta
don gamla typen i synnerhet å atlantorångaro. Fartyget Hr

lhiLa i:itjorn-

linil'ns

{w -

Don kon1mitte solll i l'~ ngland haft i uppclrag aU syssel- AuxiliilrkryHsiUta sig med denna fråga har nyligen puhlicerat de resultat
~are.
till bvilka <len ilar kommit. .M eningen är att tle stora atlantcrbåtarne som skola l1yggas umlcr elen närmaste ti<len skulle
erhålla vissa promior ar s taten.
Fartygen skulle kunna göm on resa p~t i3000 sjömil och
kalkyler tiro gjorLla för on hastighet af 20 knop U[J]l till 215
knop. Af kalkyloma framgår att bygguadskostnnclon blil'vit
beräknac1 cl'ter iHO iL i3ii0 kronor per hästkraft; iifyensom aU
htLstkmHantalet blifvit proportionerarit efter femte cligniLoton af
hastigbeten och ej orter sjunde. Detta tyckes utvisa att komJnitten riiknHt moll förbättringar inom maskintilherkningL'n ,
hvilka ännu oj blifvit r0aliscra<lo äfvensom att allt ulrynm10
inom fnrtyget blirvit upptaget af pannor och maskiner.
Scclan Campania och Lucania byggdes i England år 1KQi)
mocl on hastighot a[ 22 knop, som don tiden var den högsta
blam! atlantorbåtarne, liar något försök ej gjorts Jrån e ngolsmänuens sida att ö[verglänsa sina rivaler tyskarue i fråga om
snablJgåemle atlanterbåtar, under <1ot att dessa senare genom
i.Jygganclot al båtar sådana som >> Kaiser \Vilhelm dor Grosse»,
»Deutschl;tml», >>Kronprinz Wilhelm» och »Kaiser Wilhelm li »
bmgt hastighotsrekon1et upp i 23,;; knop. l\led så mycket
större intresse motses lltirför i Eng1anrl byggandet af C\marcl1i ni ens tYänne nya båtar bvillm skola byggas m ed subwntion
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af stat<m. Engelska rogeringen sttlllor till rlelta holags fiirfognndo en summa af -11.5,800,000 kronor mot 2s/1 procent :l.rlig
ränta och <lossutom skall <len Letala bolaget 2,100,000 kronor
årligen under villkor att de tvänno farh-gen byggas inom England samt att de kunna bibehålla on minimihastighet af 24,5
knop öfver atlanten. Skulle hastigh ete n oj kunna bibehållas
vid 2-1,!5 knop mou oj falla uniler 23,5 knop göres nfdrag i
den årliga premien. Minimihastigheten skall således blifva lika
med nu existerande atlanterbåtars maximihastighet, m e n don
l'art man åsyftar att crbålla kommm· att blih·a 26 knop.
Dessa ångare komma att bilda en siirskild klass för sig,
i följd af det väsenrltliga försprång i fråga om dimensioner,
hästkraftanta.l och fart so1u de komma att orl1ålla framför· andra fartyg. Då man förut gått så småningom i fråga om ökningen af dimensionerna skola dessa mod ens med GO fot ö[verskrida längdon af det längsta nu existerande fartyget, liksom brodden mod l O fot kommer att öfverträff'a do bredaste
Uoltio och Cedric, hvilka äro lö fot breda. Hästkraftantalet
kornmor att med 30000 in<lik. hästkrafter öfvorskricla clet kral'tignste maskineri i något af dessa atlanLous vimlthundar i det
att do projoktoraclo maskinorua beräknas för 70000 iiHlikorwlc
lliistkraftor, hvilka skola gifva fartyget en hastighet u[
knop
uneler profturen samt sodan en genoms!littsfurt al' :25 knop.
Deplacementet Llifvor omkring 2H500 tons, längelen IHO engelska fot oclr kolförritdet ()l 00 tons; kolåtg[mgon pur t i llllllU
bortiknas blifva 5:2 tons, ångtrycket uppdrifves till 2ö-1 sk<"tlp .
por kv.-tum och maskinpersonalon antages blifva 3-!0 man .

:w

VatLonULtrt

af vattentilta <liirnu· i tvärskopr•sskuLtcn
l\[ on o !r u m mttn u a olrkn sy.
.. ':.
. .
"stom hlrlvrt upplunna och ttllampnde synes lrkvul urmu OJ iJil nas n[tgot acceptabelt ::;y::;tom som pö. samma git11g förenar unkolbot mod säkerhot atL manövrera dessa dörrar vid olyckstillfällou och umlor vanliga törhållanden tillåta fri f0rbin<1elso
mollan Jurtygets olika al:clolningar. Ett suaubt stiingaliClO af
skottdörramo, antingen detta skor vid sjtllfva skoLten eller frttll
Nöclviincligboten

dörrar.
i't fartyg !rar liingo Ya rit orkilml.
Uo\\·los >luno·
'. · ·
~
. ..
:nrH» S\' -

stom.·
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on bestiirm1 plats i fartyget utgör ett oeftergitiigt villkor för
alt mnn öherlmfvud tnget skall harva någon nytta af dom
alls. B 1and rle systom som komnrit i anviinclning i niigon
större utstrilckni ng ilr do t s. k. » Cow les Iong ar nl» systom
hvilkot kommit till anväw1ning i elen amerikanska marinen ouh
där iir tilliimpadt å slagskeppen J\faiue och .\fissouri, å kryssame Chicago, Donver, Cleveland, Des J\[oincs oclr Ulrattnnooga
samt å monitorerna Arknnsas, 1\'yomiug, ~entcla och Florida.
Komprimorad luft utgör kraftklilian för dörrarnos ma.növreran(]o och systemet säges besittn följande fördelar:
1 :o) Det befriar bosättningen från allt arbete med stängnnclo af de nttteutätn clörrarne ehuru på samma gång !rYar
n1an som passerar dörren lwr full kontroll öfver densamma;
2:o) Dörron stänger sig automatiskt seelan man passerat
donsamma och lossHt kontrollbandtaget;
3:o) Alla clörrarno kunna manövreras från bvilkei stiillc
som btilst i fartyget;
-1:o) Då dörrarne ilro öppna röra do sig i gejdriinnor
med ;} mm . spelrum ociJ t ii las vid stängn in gen ondast uneler
don sista clelon af sin bana medels kill'ormiga anordningar
som oj knnna läsa fast sig på den grun<l att de arbeta mot
mctallskonor. Ti1lon som fttgår att öppua ociJ sli.inga dörral'llc
1110\luls komprimerad lurt silges \"Hl'a rr1tll K Lill 1:2 sokumlcr
samt för hand mor1ols pulllpning fr:\11 i3:1 till f>5 sekunder.
JClt annat system som anvLlncler elektrieitoten som kraftkiilla liltll OS Li[von oeh utgöres i lmfvudsnk !'ör !Jvurjo dörr a[
lllOtor n1ccl snL1ekhjul som siLter fast i skottet och i't den rörliga <löl'l'L' II on kuggskona lrntri snäekhjulot ingriper. Dessa
(1önar kunna ill'ven n1nnövroras fr[m !J vilket ställe i fartvget
man bulwgar oclr diir Jinne;;; eu indiknLor som utvisar do olika
dör m mus sUilln i ng.
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Ion g. genom littJ\'inkulsl'orml. , dä ju Yid \len eil'll<ll'e ulriikningen LillkollJlllOl' arbetet llted atL hilda kYanLitctortHt S or:h
f) - h; e11 l'önlul itr ock alL logaritmerna för H/\imutriikningcn
(ettligl fomtl. sin. u. -=-- si11 t r:os ä RL'C lt) e1 hållas satntitligt pit
t:Hillllta uppslag i log. -tah. l Hi den OllJai'IJetade nattLif:lka talJUll~antlingen för tyska navigatörer, f:lO lll inom kurL uLkommor,
liir lllltll ltn ordnat log. -tab. s{t, ntt ofvanniitntHia hiijdl'ormel
ph bokviinwst lllöjliga ;;;iiLL låter sig lösas.
l_ fråga ont sJw!J!J ulriikning af lt , torde do i \\'raugel s
nav. f:licl. 4-±ö anl'önla romti or för »I)Oriikning nr ltimnl0lskropl'ars sa nna höjd en kolllma i l'rtilllsla rummet. ,\ndras ntsoetHiut till

f >b:-; .

Om höjdmetoden.
Formler för beräkningarna.
f detlila titbkrirts -hl e hiiJte ] \lO;) förukontlliCl' llltdur rubrik »;-\rs!Jeriitlel;.;o i JtavigaLion oc;lt sjöfart" en redogörelse för
en utHlor senare (tr J'mmsLillld ortbestiimningsmelod, kall:ul »höjdmetoden>>, som orl d\Jiit stur spridning i 'L'ysklatHl or:h Frankrike. Fördelarne a[ denna meto1l ji1mfiinl !lled vitra vanliga
ortbestLi.mningssätt iiro i många fall, or: h rlä n' id ej m inst i l'n'\ga
om att klargöra begrepuot om dc astronullliska orLiinjoma, tillriiekligt betydande för att göra cless införande Ö J L~kviirdt iil'n·n
bla.nrl SYenska. navigatörcw, men kommer naturligt vis clcsf< spri<lning och erklimHtnde i [örstn haJHl att bero p [l , huruvida sjiilh·a
utriikningen kan göms onkel och bokviim.
l\[eto<len best[tr ju däruti, att man, uLg[temlo !'rån busLiekuls lat. or:h long., boriiknnr 011 himmelskropps höjd 81llllt .iiirn l'ör donna mecl elen höjd som på vanligt säLt erltålliL~ gunom
Jttiitning; skillmt<lon mollut t ltöj<lenm (.l h) iir bosti<.J::oif:l fel.
Af <le för beriilming af l1ö j1len l'rant 8tiil lda fort~tkr kan
don i tyska Hottun brukallo

a) sin. 2 ~ x = cos. '? cos. J see. (cp -- ä) sin. 2 2 l.
b) sin. h = cos. (cp- J) cos. x.
på gmnd af sin Yitlstri.iuktu anviin<lbnrhet siiLtnf:l i häm8ta rummet. Den iigor nämligen on af förutYarnml e orLIJcstilinningsformler ouppnåd<.l förtjänst att kunna brukas för alla latituLlcr,
cloklinationer och timvinklar samt för böjd er intill RD 0 . Hcri.1kniugen tager omlast obetydligt längro ti<.l i.in uträknallllet af
l.

~-

a) lan x =- scu t Lan cp
b) f'in l! =---= si11 cp :oec x :-i n (rl

+-

x),
l'iH' 111an ew]asL att göra med tre fnnktiuner, f:lOi tl t.l la Lagas
uppifrån i log. -tah. , h vilket ä r on stor fördel; rlcssulom orhitlkf:l log. sin. cp samtiJigt med log. tan. cp och log. see x s:unti<ligt tned log. Lan. x, man !tar sitledes tro funktionor och folll
uppslng mot fon1 funktionor och lika n1hnga u p p slag i don
\'an liga timvinkolsformcln; boriikningcn kan ltiil'igonom sko pft
al'soviirdt kortaru tid iin <lå formeln l nnviLndes.
Forlllclll ':2 har Yissorligen icke den förras ri.iokvi<ld , men
den kan dock am'i.itHla'l, mod ö <loeimalcr i log., ino111 do LcmporcnHle zonerna och högre latituder för alla timvinklnr och
deklinationer samt för ltiijd or illtill ö0°, utan att något fel af
praktisk betydenhet uppkommer.
För att göra navigatioll so]eyerna bckilnta med höjdutetudon tonlc <lct vara lämpligt att ntbyta den i \Vrango ls UH\'.
f:l id. -i,r\ 1 anlörlln »direkta metoden » för latitmbboslä mning mot
höjdm etuden, utriiknarl enligt formeln 2; <le kombit1 ormlo melodcl'lla bl i[\'a di:L oberörda n[ ändringen .
Direkt bcriikning c<( j h. Nyligen hn a[ nauti,ka författnro i Tyskland bekantgjorts uträkningssätt att orltålla skillnar'lott mellan observerad höj<l och beräknad höjd, utan att rlon
sonare boltöfver bostLimmas. Hedogörclse för \lessa meio<.lcr

-

4G8-

-

förekom mer i ol'nm an förda >>.~rsbor~Lttclse etc.>> sid . BO!l, mon
tillvLigagå ngssii.ttot tyc kes iGke cr bjuJa n ågol företriide h\·arkon
i fråga om klarh et oll or mctl al'scondc å bckvicimlig!Jet, jLi m[ört
med den egentliga höjd metoden. Don möjliga fördelon ::;k ull e
ligga däri , att lx:ritkn i11gssii.Ltct anslutor sig till el en a f tyska
navigatörer anvLLncln m otodo n för timvinkols boriLkning ; dOllila
afviker något från den h os oss brukliga. ViLl man utföra
on dirokt beräkning a[ . /h , är vår timvinkcls l" or mcl lii. lllplig
inom ganska vida grän8N, som här n erlan skall visas.
Beteckna Yi den observerade höj<len = h 0 och don \liLromot sva rande limvinkeln = t 0 , sa mt kalla den höj(l- oGh timvink ol, so m svara mot fartygets ställ e enl igt lJostic.:koL rospekLive h r och t r, så är skillnaden mollan h 0 och h r don kvantitet .d h, vi önska lJC'slä JnJna. . Insättas d css~L kv<.m titoto r
timvinkelsformelu, så erhtl ll es
sin 2

-i-- t
6

0

=see cp cosee p cos P + cp-+ ho sin P + cp -- l lo
2

2

si n +t r =sec([)cosocpGosP + cp + hr sin t> + cp 2

~

SicLttos h r = h 0
Iot•·
n

2

l

sin~_!_
t =
20

+ j !J
log· see

2

hr.

OGh man ö[vergår till loga ri t men, f[ts

(D+
lon·
cosoc.: ]> +
r
o

loo·
uos
n

]L_\ cp~
-/~

- _
ho.
lJ+m
loo· si n _
_r _
o
:d
'
2
l()lr
n sin

+

1
:-2

tr = lou·
_L J, w
o seu m
rl
o vosec j)+ lo bn· cos

(t>

i.lO" _/h) + log sin (P -i ~ -- h o - ~O" j h)

Tages sk illna<len mellan <lo två sista ckvaLiom· ma , sit er!J ~tl l cs , då inge n htinsyu göres till Lo0knoL l'ör .l h,
log dilloronse n nwllan sin ~ t0 o<.:l..J si n ~-~ Lr = (t>r. -par t. för
BO" i log <:;os -\· pr.-part. l" ör i30" i log si n.) J h.
H e n ~Lm n os log. dill. ptt YiLnstra sitl an = J) O\"h snnJJJUlll
af pr.-parL. för JO" i log cos oc h Iör 30" i log si n = d , sit blir
D
j h = d

Hoslä m R ouh R-- Ii och tag summan af log see cp , log
eosec p, log cos 8 och log si n (8 - h) såso m förosk rifvit är vie!
va nli g ti nwink clsheräk nin g. littag sa mti(li gt med log. -nppslflgnin go n pr.-p. fi)r 30" i log cos. oc h pr .-p för :30" i log sin. och
a dd era dessa, si1, !'ås <l BesULm <len timvinkel, so m svarar
. "- Ll1 t r )
moL i> es Li ukels long. och su l>lrnh era dess log. (log sm
fn"t n nyssnämJHla log.-:ill li11 Wt, sft J'~ts D . I>i\·id ern ;.J ]uLli go n D
me1l <1, sfl. erh åll es . /h.
För att kllnna a l'göm i !J yi lken riktni11g . /h ska ll nfEiiti a<:, 111 åsto Yi ]lcstii.m lll:J dc<;s lt'c-kc n, detta göres ptt !'Oljande sii.tt. :

beritkning af . /h

blih-a ptt g rund !J iciraf

då log s in 2 - ~ t 0 ii. r stö n e ii.n

tl Htr alltid --, D l" å r

]og ~ in ~ ~) tr , i UniJa t l'alJ
; ]dir llll . /!J positiv , riiknas el en
!"rån hestic.:kot::> punkt mot el en obse rv erade himm elRkroppcn (i
nzin1. riktnin g), i annaL \'all iU kontrastre<.:keL, på ena handa sii.Lt
som i li i\:jtlm etodcrn a iL r VH 11li gL. RPgeln s rikti g het kontroll eras geno m ortl inj ens utläggning i sjö kortet.
Detta sätt. nLt lwräkna l h kan anviintlaR yid a ll a de tillfii ll en, rlå tilll\'illkl'bi"ornwlil ii.r· lämplig l" ör heräkllin g nr longi tu d(' n sn m t dess u tom vid hö Jd m ii t n ing i niirheton n r meridia neu under pole11. (;tför lll:111 lwräk niugon me1l f> ,kcimaler
i log., IH,rt l;:astns ii.l\·cn sistn si lTran i pr.-parL.
K-.;:. l (s id. f>li~, \Vrnngels na\·.) I R% den];) l\la.i kl.' / ~
(i e. 111. [t räknad laL. =-: N -1-\J'! -!.:->' , long. \\ ' i3° 22' ohs . Yili
kr .-Lillcn f1 t 40 m () H h =-= l :-1° ;3::!' ;)()" ; kr. st. -c: l l 111
2ti , 1 "; (\gat::; h = -t mute r. Rnk fart.\',gets sa nnolika st.iilk.
~
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Anm .

fi'ör oH Yi"inlo p:"t S lika mo1l ofv,mstftcndo eller
miurlro, är clet tillriickligt att uppgskrifva do tro sista decindoma
i log., då fem-sblliga log. använ1las (r1o l"yra si;,ta vid soxsUi.lliga), såvirla hestickoLs fol ligger inom vanliga grii.m:or.
!Ulknad lat.
N 4D 0 ...J.:)'
long. \V :p ~~'
0
l\ ms N H:) \\' \
])ist.
7'
f D lat.
N
O.a D lon g;. W
10-'n
l~arLygets

sannn stiille lat. N ..J.\1° --!.8. 1\J
(Punkten !':, 11g.

long. \\' :3° :r2.'G
.)

Ramma ex. boriiknarl en l. form l. ta n. x =

-

-_
l _ __ _

see. t ta n. rp
och sin h = sin rp. see x. sin (rY
x) gil\·or följande resultat:
S. S. T. = i""Jt.. :31m. :)-!.R.
l. see. O.Dl 2ö7
rp = ..j.~l 0 c~f/ .
. l. Ln.n.l o 07 2:1-t
l. si Il n ss 21il;

+

l lUll-l
X

1l

x

+ä

=

=

. l. bm \l.Ul

f)O i)...J..'7

lS

-= ~-t

...J.~)]

r)m1 .. . l.

see. 0.00 2:31

:1S.2
:.\2.(1 .. . .

hr =
l1 0
.l

=

h =

18° 35.tl
l i)

+

l. sin.

~).hO

3:)0

42 .2
li.'S ( f- ome1lan obs. h
ii.r större).

(Jiig. 1)

gen, att don scn:1res koordimttor rp or.;h t till ekvaLom och doklinationscirkoln genom himmelskroppen innehålla ett ji'tnmt
nn!nl grader; hiirigenom kan lognritmheräkningen i ej obctyrllig mi1.n förenklas. Den ~ ll1, som llll erl1i\llos, n[sii.ttcs från rlot
nyantngna stidlrt och gC'nOIIl (less l'ot.pnnkL nppdrngof-! ortlinjen
pi\ nwligt siitt.
Yid dL' n fijrenkla1lo ll e l'~llmingsgrunden utgår man från
formoln t:uJ. x ----c: cot rp eos i or.;h si11 /1 = sin rp see x. sin (1Y -f· x)
sarr1t anviindcr !"ör li\.~ningen 011 hjiilptnbell ocl1 en vanlig sinustnbcll. l hjiilptalJclleJt crh,\llcr man, mot rp på nitrnwsto gra<l
(lmll'grad) ocll t ph nilmw sto -t min., x och log.-summan ar sin rp
och soc x; det tJ.tersti\r nn enelas t att till niimnda log.-summn
lägga log Sin (1J +- X) Samt uppslå !l10tSVal'[ll11lO Uft.gC', rlå UCl'iiknad l1öjd (h r') crldt.lles. Dc minuter och sekunder lwarmecl
tinwinkeln måste (jlms eller minskas för ntt hlil"va uttryckt pil,
niirmas!o ..j. min. tagas mcrl i bctrakbuHlo på det sätt, att llc
förvandlas till bi'tgminuter samt uppmittas pCt kortets long.skala och al'siittas ntot'ter don antagna latitnclsparnllelen frhn
en punkt på donna bvars ]ong. iir lika med bostickets Iong.
Afsii.ttningeu skor /!.t eller frän don observeraile lJimniClskroppcn boroonrlc på om tinwiukeln vi1l al'jiinmingen blif\'it minskcul eller ökad.
Hjälptabollen får följanclo utsocn1lc:
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"~o
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l'<

x

~

Ot 4m
8
12

]G
20

o
Pö1·cnlcling af logw·itmebcriilcnin,qcn.

l

I stället för att bo-

riikna ortlinjens afstånd från bestickpunkton (lt, Jig. 2), kan
Juan vii.lja on annan punkt (lV) i nhrhoton aF rlcnna, så belii-
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Ex. 2. F. m. den 9 Oktober 1902 på rälm. lat. N öG 0
41' lo ng. 0 3° a'.ii obs. san. höj el = ]6° !)()' vi1l C!. i\ L T. -= ('-)L
18m ]F\s f. m.; sök fartygotR. ortlinje.
(i.:\I.'J'. = il'lSmlS:; L m.
K = f- 12 2fi
( LS.'J'. = ::; 30 44

s. s. T. = :-) 45
o:;tl. tv

=

J m t! s =

2 1J

4 f.

k.K = J2m;!(j' (+ :\1.'1'.)

= 28" 4.'ii I<Jg. !1. !15 U81
Ht lii'" \l':b x
f (setalJ)v= - 5 57.'1
51"

mot. L =

l4 20
= -+ --

'J'.:;k.

k. I~ =H ii" 57.'1

•r =

x - tl' = 17 7.31. Hin. ~J. ~Ii !J\12
h,.· -'"" Hi" 3-l'' / • ... l. Hill . H. 4:2 l-183

III.

fJ(j

I (j' afs:LLLas från

""

soleu :;:'tiL'dC's ål. vest.

~ l[i ii()

Jl1 =

+

15" ·, az . . - S fll" O.

(Fiy. :J.)

f{}'

L

o

Skärningspunktens bestämmande. Latitud och longitllll
för tviinne ortlinjers skärningspunkt kan såsom bekant erhållas dels genom konstruktion och uppmätning, dels genom beräkning. Intet af tillviigagångssätten äger något absolut företräde Irnmför det andra, ofta är det en smaksak, hvilket man
för ett gifvit fall anser vara li1mpligast. I >>Lehrbuch der Navigation ,, har man, utan att vilja uttala något afgöraudo omdöme, satt konstruktionen i förgrunden.
Ilar man on skala hvarå såväl latituds- som longituel sminuter kunna uppmätas, bohöf\·er man , vid problemets lösning
genom konstruktion, oj upprlraga någon särskild kortram eller n nvända s. k. Sumnor kort, utan konstmktionon kan utföras lJVar
som hiilst på papperet. En dylik skala kan erhållas p<\ följande sätt:
L i n jon A B (fig 3) au tages vara ett stycke a[ ekvatorn;
don delas i ett antal lika stora rlclnr, 20 ä 30 stycken, af lämpli g lii.ng<J t. OX. r) mm.; denna linje betrakta Vi ll\.1 SOm latitudsskala och uppmäta latituds- och llistansminutor på donsa mma. Fdm A och B upprosas vinkelri.ita linjer ni' godtyckoch lin_J.Cil U]) delas i ott clubholt så stort antal •lelnr
liino·<l
lio·
h
h
~

( !hg. -'i)

c

~lotoclen

tonlo vara liimplig clft ortlinjon utrillmas i oeh
f i! r u tliigg·ning i kortet. 1\' onsLrn kli on en <lii.rst.ii,]cs bl ir C.i 1
nii.nm viircl gra<l l'örsyflrn.rl . F' ör C" n kort~ kala al' 11,, 00000 ii r <k t
tillriiekligt att ha h_jiilptaholloJJ ntriikJJnd för hvrnjo hel grarl
i latitudon; iir skalan mollan 1lr.ooooo och 1 12 .-, 0000 h lir afsättnin_gen bokviimara 0111 1-altollon iir uLriiknarl för !war hall'gra<1. ,
lft riikmul för on \'i ss lntilu<l och fiir timvinklnr mollan Ot.. och
(j t., kan tabellen nnvi1n<las för alla obsonntioner, som Lagas ph
denna latitud. Ar timvinkoln (riikna<l fnl.n morielianan ö[ver
polon) sWrro än fi lim., al'jii.mnas don först t ill niirmastc + minuter, livarefter man ingi'tr i hjiilptabellen med supplementet,
x får då minus.
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8om A B; delningarne här komma då att augifva parellelminu- ·
ten s längd vid G0° lat. För att erhålla parall el mi n ute n s längd
vid anrlra latituder, hvilka som hälst, uppdraga vi linjer parall ela med A B, hvilkas afståncl från denna blifva respektive
2 B D (l - cos rp) samt förena delningspunkterna på B D med
motsvaraude på C D såsom visas i figuren. H varje horisontal
linj e blir nu fln parallelskala på hvilken lougituclsminuten kan
uppmätas. Formeln 2 B D (l - cos rp), som bestämmer en viss
latituclspamllels afstån(l från A B, uträknas bekvämt om B D
tages till J 00 mm. och en nat. cos. tabell nnYänrles.
Ex. 3. Å rälmad lat. N 60° 201 Ion g. W G0 35 1 erhölls
genom observation af en himmelskropp ohs. lon g. = \V G0 48. 16,
az.
S 73° \V och samtid igt genom obs. af en annan himmelskropp L'f h = -f- Q1 och ll'l;. = 8 18° W. Sök fartygets ställ e.
K.onstru ktionen utföres sålunda:

=

(Fig . 4.)

L,

J

~"

l
l

*
Antag R fig. 4) vaea fartygets räknade stiille, drag härigenom on meridian ocl1 en parallel, uppmät 13. 11\ på parallelskalan (fig. 3) och afsätt afstftndet från R så erhåll es 11 , liärigonom drages första ortlinjen 0 1 U; uppmät därefter på. lat.skalan -1 h = 61 och afsätt detta afstånd i riktniug mot elen

andra observeracle l1imm elskroppen (S 18° W) samt uppdrag
vinkelrät häremot andra ortlinjen 0 11 U 1• Uppmät slutligen
10 rp 0 och R 10 hvur och en på sin skala samt foga resultatet
till räkn . lat. och Iong. så fås fartygets observerade ställe.
10 rp 0 = 3. 18 R 10 = 11. 15.
Obs. ställe: lat. N 50° 1Gh long. W 6° 4G .1i'i.
Strömstad elen l 2 N o vem ber Hl03.

Alex. Thore.
~a vigatiom;lärare.
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litteratur.
Excellensen grefve A. F. Skjöldebrands memoarer, utgifnn
af H enr-ile Schiiclc. Förs ta dele n . Stockholm 1903. Pris 4
kronor.
Don år 1834 afiidn e memoarförfattarens oftorlemnade anteckningar doponerades i vitterh ets-, histori e- och antikvitetsakademien där do i enlighet med on påskrift å el en förs eglade
kista i h vilken papperen förvarad es finge offent liggöras å r J !JOO.
Att förs eglingen redan closs förinnan brutits är ju i och för s ig
sjäU i.ignadt att uppväcka förvåning , men här iir ej platsen att
att d on <']..
sao-t
diskntem on rl)'lik indiskretion - vare noo
h
b
begM.ts n[ m e moa rutgifvaron.
Anleuningen till att d etta arb ete presen teras för tid skriftons lilsaru iir den, att me moarförfattaren p orsonligan d eltog
i s \·o nska flottan s sjöti'tg år 178~1 oeh fr å n d etsamma - speeiellt frå n slaget vitl Öland s södra udd e el e n 2u Jllli - moclJ'ört on del intressanta iakttagelser. I egonskap nr skvaclrone; hof vid ii:-;tgötn kayall8ri var H. embarkerad ii, h ortig Carls
f-laggske pp, c:ustaf UT, och had e <lär, tack vare de n intima fot
p å h vilJ.;:c' n ban stoLl m o<1 herti ge n , tillfiill o alt på nära h å ll
följa högsta lodningens åtgörandon samt att kon s tate ra hurn o·enom kontera miral
so m s!aQ·et fi ck den.e]· vänta<1e ut2:åtwe
M n b
en m od nrri~irg a rstrid
i
Li1lj ehorn s u rakW'Ltonh e t att i ng r ip a
dot, l1 v ilk ot enligt S:s uppfattning skedde m e(1 fullaste uppsåt.
D e nna ås ikt är ju ingalunda främmande m en man får i S kjölo so1~1 i sa nn i n oo· ber i f v er .ande)n·auds tn emoa rer en 11 .;\ ' belvsnin
b'
.)
loL1 uing till ege nd om liga reflcktil)u or.
Som affären Lillj e h orn alltid haft n ågot m ys ti sk t och
och oförk larli gt öfv er s ig s kola vi dröja flärvid och geno m
~~

~

~~

477 -

salllmausliillamlo a f fakta söka ly fta på d en slöja bvilkon troli gen ej e ns var genomskådad af el en amira litetsöfverrä tt, hvilkou år 17\JO clömclo L. till döden .
Se h är några brottstycken ur S:s b eskrifn i ng öfver b atalj e n: -- - - - Kl. 10 f. m. R edan ser m an att Lilljehorns di vision bliT eft er. Signal hissas att elen skall forc era
m ed segel; m en det tycks ej verka. Vinden är bramsegelslwltje,
m ed m edvi nd fr än vär sida åt (irnclens. - -- - - En hal(
timme var forflnt en seelan bataljens böTjan . Uppmärksarnlwten
hade viindts fr ån Lilljeho rns division. D en hcu;le nu blifvit
eft er p å liingrc afstånd och v ar två till tre g ånga längre tillbedra fr än oss än ->i-Yta skepp et af fi en dens /cö. Ami-ralen själ(
seglade m ed stonnärssegel back. H ertigen var högeligen uppbragt oc/1 befalld e flaggkapt enen cät vidta_q a de lcraftigrtste steg.
Signal hissades åter, att Liltjclwrns divis ion skulle forcera rned
segrl och .~ cclan: att d en skulle sluta på fi enden p å pistolskotts
distans. Vi landtof(icerc~re fr ågade, om det ej fann s en sir;nal:
att amiralen s!ntUe hi~-.1·cts uid masten , hvadill ttlan öfuerdrift
·r edan i 1ner än en timme lwrle varit fulla skiil - - -- Hc~stigt syns att tre skepp ach en fr ega.tt, de sista af Lil(je!wrns
division (iua fram m ed fntla segel att sluta fram t ill storamintlen och nalkas (i.enden . liertigen befall er att en approbationssi_qnal skall hissa"'" för d essa, skepp en. Flaggkaptenen letar oclt
le/w· i signalsi.iclwrn e -- j ag stod bredvid honom . Nu siiger flayg9
lwptenen : >> E. K. H! Signa{en passar ej.» - >> l-Ivarför ''
»D c hafca uändt .» -- >> l-Ivad si_qnalsyns p å Lilfjelwms skepp? >>
>> Signnl för dessa sk epp att vända och intaga sitt sliille i linjen >>.
- Ar det nu ~j no_q tänkte jag, sä kan aldrig en elivisionschef
blifua brottslig .
Seclormera berättar S. huru so m vid inseglin gen till Carlskrona n ågra dagar senare preside nten 1\lun ck mötte med e n
avisjakt o<.:h anböll om ett enskildt samtal m ecl lwrtige n . Då
grrrve 1lfnnck strax däreft er for bort, sade h Prfi_qen ät oss, som
stodo omkri11g honom: » Vet ni lwad Mu neken sade"?- »N ej.>>
>> Ha h sade, att han i Stocklwlm fått vet n, h vad Lilljelwrn
skulle _g öm , och rest genom natt och dag för att unclerrtitta
rnig därom, men kom för sent .»

-
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Detta Skjöldebrauds vittnosmål til lika mod don ank lagelse, som återfinnes i storamiralens genora lrapport öfver baMen däremot nödgas Jag belclagel framföra Mina
taljeu: klagomål öfver Conter amiral Li11jehorns uppförande, hvillcen
icke allenast underlåtit at lyda ll.fina ordres utan äfuen hindrat
verkställigheten af de Slceppschefers uppsåt, som velat fullgöra
sine skyldigheter, utom hvillcet dess föThåtlanrl e segren blifvit för
Svenska Flaggan mycket m era lysande samt för Fäderneslandet
af mångfaldigt stö1're nytta - äro ju för L. synnerligen graverande. Också fann ju krigsrätteu honom saker t ill förrädiskt
handlingssätt utan att han dock kunde öfverbevisas om att
hafva spelat under täcke med fienden .
Här tränger sig den frågan ovillkorligt fram: Om Lilljehorn nu verkligen bandlat brottsligt, h vil ka motiv kunna sökas härför? Foghet kunde det gärna oj vara dii han i utländsk tjänst flere gånger tvärtom visat prof på motsatsen;
för öfrigt hvem har vid ett dylikt tillfäll e mod nog att visa
sig feg l Nej, anledningen till hans handlingssätt rnåste sökas
ii annat håll. Skjöldebrand ger oss härvid on fi ngervisning, i
det han påpekar förekomsten af ett från Lill jehom t ill herti gen efter Gustaf III:s död afsänclt bref, h vilket sku ll e innehålla
vissa förklaringar .
Detta bre f existerar i själ f va verket och Llr af u tgifvaren
ftterfnnnot i riksarkivet sam t i form af amn~lrkni ng åtorgi rvet
i bokens slut. Ji'rostande vore onekligen att r eFerera detta
märkliga aktstycke i dess !J elh ot, men utrymmet tillåter oss
icke detta utan !"ä vi nöja oss mod att hänvisa ti ll de viktigaste punkterna. Lilljehom bes krifver hurusom ban unlämlor
till bufvudstaden på vintorn 1780 för att begära afsked ur
flottan , d å l1an ej blef i dess tjänst använll. Vid samtal mod
konungeu härom blir han lofvacl en division i årets örlogsHotta
hvarpå konungen för samtalet på don rådamle oppositionen,
antydande att en »större Herre intet är Låttlys i hwad sig
tildragit. »
En annan gång säge r konnngen: - -- - ~ Jag 8lcall
säga ehr, Jag liar gifvit ehr (}t Commando utj (ic'lttcm , m en mect
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dät förb ehåll får nj det, at aldrig giöra H ertigen stoor, eller
större än han är», samt yttorlig~ue vid elt tredje tillfi.dle: »om
H ertigen vinner seg er blir han stor, och tillika fahrlig i then
malm follc etz sinnen bögas thit, fö-rstår nj mig m~! - - ..Min befallning måste lydas, ::;kulle iag tro~' w id förl'u st af ehrt
lif och wälfärd. - -- - - och iag kan säga ehr min le Lilljelwrn at iag litar på ehr och N. ( Nordenskjöld~) i alt detta_
Se der är min hand at aldrig Ehr skal skadas et lrufwud hår.
Man skall därför ej tro att Lilljohom i sammanhang lllod
donna relation vidgår sig hafva handlat i enlighet mod konungens önskan - nej , tvi.lrtom bedyrar han heligt sin oskuld och
a[slutar brefvot med följande utgjutelse: 08lc"i(lden grönskar altid bä8t w id d äss egen Lager l l
Mou h vadöre omtalar han då någonsin dessa sa mtal m od
C:ustaf H[, om oj deras oifontliggörando vore afsedela att förklam och ursäkta hans handlingssätt'?
II vad som vidare stärker misstanken om on hemlig uppgörelse molltill L . och konungen är det sätt på b vi l k et den sonare bolmndlatlo Amiralitets Öfverrättens dom hvilken, stadfäst af högre rätt , underställdes kon ungen i J u !i l 700. I G enerai -Auditörs protokollet läses härom följande: -· - - -Kon.c;l. Maj:t täcktes i nåder utan att ingå i pröfning
-- a( Öfvcr Rättens o("vcmberördn utlåtande, i nfseende ej mindre
på den ärorika seger, lwarmecl den Högste välsignat D ess t·ap en ,
öfver fi endens fiotta här i Svensksund den 9 i denna månad
än för den trohet och nit, han emot Kongl. Ma,j:t
--- åclagalctgdt vid utöfningen af det honom Hnder sist öfverståndnct
Riksmöte ,i nåder uppdragna Vice Landtmwrslcalksiimb ete ar ynnest och näd eft ergifvn och frikalla Contre Amiralen Lilljelwrn
från nllt straff' och ansvctr i denna snk -- - - - - - .
Emellertid måtte konungen ej lwfva ansett lämpligt att
L. stannallo kvar i land et utan synes denne enskildt bafva erhållit befallning att på tro år vistas utrike~ . .
Full klarbet i clonna sak vinnos naturligtvi s aldrig, men
nog tyckes s kenot vara emot Lillj ehorn - i all synuerhet seclan han erkänt att det verkligen varit på tal »att ej giöra H er·
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tigon stoor. >> l\[cn hvad skall man väl - utg[ten<le Jri'm att
L:s samtal m ed konungen oj äro uppdiktad e -- säga om on
h ögsto krigsherre , som sf jalousic dc mcticr l'örmfts att handla
på detta sätt mot sig själf och sitt eget lund') Ar månne en
såtlan dubbelhot möjlig? Och skall mail nödgas t ro att han
ätagit. sig hntvudrol l en i ett sorgespel som <l ettn.

u.

Vi im;tämmi1 t ill fnll o mell aumiila rcu, alt nog tyckes skenet vara
emot Lilljcltorn, då man genomlii.~cr 8kjölde1Jmmlt; 111 e moarc r. Men il vad
för sla gs karaktär h var då .Lilljcilorn , oc h kan Jn rtn lita på, !t vad han c;iige r.
Det förefaller ej ~å, då man genomläse r ann,;Uarc ns rcfiexione r, sedan han
eitcmt Lilljeltorm; IJref till h ertige n efter Unstaf Jrh; dötl, odt på hvilket
anntiilaren stiidt en del ska rp a aJtmii.rkning ar 0111 denne konung, si\ ;;ka rpa
att retlaktionen ej a nsett sig böra införa d en1 o[örilndrade .
Den som genontlilst memoarli tteraturen från (;usLa[ lU :s tid il ar
lilLL kunuat finna, att författame af de nsamma kunna delas i t:v;lnne litger
dc, som afgudade och (ö riltirli gade sagde konung oc h tle, so n t gjorde 'all;
alt ned H'iiLI' ta honom. Att f.lkjöldeiJI'and ej va r en l1enndrare 11f konun gen t'ralllgi\r på många ställ en i hans arbete, och att detta agg frttt ()Il stor
näring genout en händ e lse af m in dre betydenhet (vi ;;yfta pi\. det t il lf:i.lle,
då han ej fick ~itta vi1l satnnta bord ;;om konungen och sin ege n ltust.rn
vid en ::mpe hos hertigen) är tyd li gt nog. Han var en pon;o nlig vti n Lill
her tigen, oelt att förhållande t emell an denne oel t konun ge n ej var det
biista Ur nog~amt IJekant. 1\lan må<>tc illi\gkomnta allt d ettn, cl:'t man lliser
m e11toaron oclt ej blindt lita på allt ::;om dUruti 1-'ilges.
livad man iln kan säga om Gm;!af Jll, s:l var kut e n fost.erJ;t,,Jtik
konung, oc h slik e rligen ltad e ltau lika farliga 0111 ej Hnnn farligare fi end er
bland Rina L'gtm landsmän under sitt ryska kri g, oe\1 [ör n[tgo n [iirrlldisk
handlin g mot ::;ilt land bör ntan oj och får man ej be::;kylla honom, allra
lllinst me1l stöd af ovederhllfli g memoarlitte ratur från han::; egen lid.

Red.

Sjökriget, dess grundregler och dess förande , h ttitnri skt
bebaudlad t af viccarniml P. H. Colomb. 3:e upplagan. Öl'vcrsiiltn in g l r im engels kan al kom momlörka .pten C. U. F la c !J .
Med detta öfvorsättn ingsvcrk Ilar den sjömilitilr n racklittorature n tillförts ett s.mnorlige n värdefullt bidrag.
\ räl är clet sannt att detta arbete torde redan sodanlällg e
varit väl bekant för det stora Hortalet af donna tidshiits läsare
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ilfvonsom att clc sjöstrateg iska grumlrogl er , lwilka däri pi\
ett så klart och ölYcrtyga nde sätt blifvit fram[önla och mecl
hi storiska bevis stö(lc'\a rednn bland tackmänn on öl'vergått till
de icke län o-re bevis fordranrlc axiomen. l\Ien Jå nrbotot i alla
o
.
hänclo1se r fix så fullt n[ djupa blllkar, lärdomar och nytttga
exempel att det väl kan tåla virl att bådo omlii:ons och återigen
läsas, torde d enna nu föreliggan rle öfversättn ing, lwilk en synes
vara gjon1 ntod mycken omsorg, kunna unrlanröd ja mången
språklig stötesten och därigottom 1Jlifva don noggranne studenten till en vär<lefull hjälp til l uppnåond o af fullständtg
klarh et.
lJvail som däremot torde kuuna boklagas tlr att arbeten
a[ ifrågavara mlo art som regel oj betab s ig h varl'ö r ock, förn tom de subskriber ade, ytterst J'i\, exemplar kolllma att blil'va
ti ll gängliga för utom don trängre fackmann ahotsen stftcnrle
intre ~somdo .

EgendonJ iigt synos ju onekl igen vara att så(lunn i all a
lidor ocl1 under n! !u fi'>rhålbnd on giillande sjöstrategi ska grundregler som d e, hvilka hilr l'rumlilgg:t s, i vårt lml'omHut ua lan<l
knappast ilnnu kunna l:liigas ha slag it igenom ocb vmm tt nllmii.nnare e rkännand e, och länge iin torde vill dröja innan do
s~L in gfL i det allmänna folkm eclvota n,l ot som <le, att döma a[
e n notis i elen engelska ticl ni n gen Stamlard för (l on l O Dece mbe r 1 \)03 , synas där ha gjort. !•; nligt (lenna noti s yttrade
nämligen Englands poot lnurento tnt· A lfred Austin vid al'täckanclot a r en hy Rt i Lon d on s (l \l iId hnll L il J !'<l l')' framstälin n do
c:eoffrey ( '!taucer, de ongolska poetemas l'ador, lJillllll :1111l<l.t.
aLt ('!tt{ucor r cclau lör 500 år se dan otu sjökriget od1 ,,J\ !icet
in being » hy st sam ma flsikt som soda n blifvit uttryckt al' enp tnin ;\[altan -- oeh kunde h an ti ll agt: samtidigt mod honom
om ej tidin·are al amiral Colomb .
.Då , ;~an botänkor al' h vom detta yttnt<los, och inför hvil kot amlitorium , må. man väl kunna anse rlotta såsom elt. kral'tigt \;ovis p å huru le lvnn (le kunskapen Ollt (l enna sjöstnltog iska g ru nrlregol och hur fa.st tilltron till donsamnt a un<1er tidernas lopp vuxit sig hos dossa öboar.
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Den tid då vi nordm ä n lmcl e h crra viild ot i Nordsjön och
med rof och plundrin g h emsökte dess stränd er är för läJwe"'
och i f red oc!J lugn för Jrämmuudc invasion
soda n förbi har England varit soda n dess ftotta börjat vnm till. Att >>a
fl eet i u b eing ,, -pr i uci p e n, som först med k l ara ord Jormul oradcs af amiral lorcl Tonington IGDO i hans r edogörelse Jör sitt
Jörhålla nde i slaget vid Bcachy Ilead ännu i nyaste tid ansetts
ilga full giltighot bevisades med öfvertygande tydlighet i d et
span sk-a merikans ka kriget 18D8 där »förs kräck elsen Jör d en
s. k. >> fl eet in being » boborrs kad e alla rörelserna under trettiotre dagar».

det för ej lii.ngrc sedan i.in i fjor, också i öfversäLtning, u tga fs
af mi Ii tär! i tterat u rförcni ngon.
Snnnt är att marinlitteraturföreningens upplaga Llil vi t
försedd med ett tillägg på cirka 20 ~: idor , innc!Jå1lande ett o m nämnand e af de trenn e senasto krigen efter 18Dli, men en sa mt
d etta tillägg synes oj kunna utgöra anledning nog för dot förnyad e utgifvandet , utan Iår donna möjligen sökns i on ÖIJ skan
att tyd ligare få fram en del sj östrateg iska synpunkter än h~_·aJ.
som i den första öfve rsättningon skett, och torde d etta galla

Hedogörelsen för detta s kede af det nmniimuda kriget
ut-.gör det starkasto be vi s för satsen s giltighet likav äl (om ej i
ilnnu högre mån) nu orter hnguns införande som uud cr segelskeppen s.

sjöstrategiska grundsatser och hvilken dessutom ~ör oss ~~.ar
ett alldel es speciellt intresse, m å rl e t till åtas osf:l att 1 allra storsta kortb et nämna n ågot lttirom.
Uti Gc11lwells arbete frambålle · från bör.ian lill slut <let
n l·uömnd e i n flytand e hor ra viiidet till sjöss utöfvn t gm 1om ho la
d e~ s ist l:örfiutna å rhunrlrn det, och tord e h ~irtill :just ingenting
bohöfva tilläggas. D etta lt orTavillde kan emollortirl vara d.els
absolut oeh d els b ostri<lt, oelt det är just till tl ottn so nare Ini!
,, fi cet in b eing , -priucipcn h ör såso lll e n af d o nllra säkrasto
gr~mc1er på hvilke n tl o strntegiska op erationemu kun1m bas~1:as.
Denna gn:mlrogcl iir iekc e n teoretisk sals som bhtv1t
uppsliLJJd och sedan t il! ä lii[JHd , ulan har d e n. Ulll[Jir.i s kt fra.ll1g:\tt såsom res ultatet af ett o m so rgs fnllt st lllllunt ni !JI Sto n e ii
frå 11 äldsta intill nuvarand e tid - o<;!J rii.tL fö rståd d , iLnlJUICke
hlitvit af e n onda hänclcl :,;o mutsagd.
n o fta ~L nn~il.ves s[t:;om dess fad er ko m Alt lonl Torritwto
n
m er s ig ol!lbs t cläraf alt lwn varit don försto aLL altViimla sj iilfva
u tt rycket oe!J i ord klart fo rmulera d etsa mm a. Lr~ngt dessrör i 11 n n n Jmd o pr i n e ip e n dock l i !Iii m p a ts n e h rl et ii r m gal nn.c la
oki 11 kbart <1U d ensam ma ii. h ·en vid gcwensamma ö rv erl iigg llll1gar kan.;k o mången gång uttala ts, fa st hi storie n oj till vitr tid

Då Loklagligtvi s sttso m jag redan ntlmnt , tillfiillot tyeks
n ~isia n uteslutet för on större ullmänh e t att gcnorn studi et af
Iöruliggande m·bete själfva härigcno1n skaffa sig klarh ot i hithörand e frågor, måste man instämma m ed ö[vorsättarcn uti
han s i företalet nttrye kta önskan att d et hos fiottan s män i
första hand >> m åtto skapa den enh et i sjös trateg is k uppfattning
so m i.i r af en sådau vikt för vitrt sjövape n säväl i fredstid so m
i krigstid. » Från oeh geno m dem torde ma11 seela n kunna
rimli gen boppas att denn a uppfattning spridos till hela viirt
folk , si\, att nation eu iindLligcn in:,;er att vi i fiottan Ju[vn vårt
»n a tu r ligasto och onda Letryggaurlo försva n oc h så ntt >> man
n f gå ng na tidors erfaren h ot må kunna drnga <l c11 största nytta
och trots alla förändrin gar inom sjij higsvapnets områd e, kunna
anyänclu d etsa mma p å ett riktigt sätt. >>

Sjömaktens inflytande på fälttåg till lands efter slaget vid
Waterloo, n[ nmjor G. R Ua llw oll. Öfversättning jäm te tillägg
u[ H enrik Gisiko, knpten vid kungl. flottan .
S l<nll e man i någon yttre omstä ndigh et söka bevis för
dutta arbetes värde, ton1c ett kraftigare sådant ej kunna lä mnas i.ln det gans ka !ll ärk1iga förlJ åll a ncle, att murinlittcrnturIöre ningen i år utgifvit de tsamma i svens k öfversättning ehuru

i första hand uttryck et "a fl eet in being '' ·
Då detta uttryck innesluter i sig en af de allra viktigasto

~~

. ,
.
b eva rat n ågot d ära L
Ettor det kinesk-japan ska kriget gjorrJes ogentlJ gC II 1 ! ~ n g
land ,, r-i oet i n being »-pri n e ipen t iIl föremål fö r on sy n nor l ige n
lif-lig polemik bvarvid dess gilti g het starkt sattes .ih·iig<L 1\lan
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påvisad e att Japans trupptransport er fortgingo ostörda öfvor
hal'vot, unel er det att el en kin esis ka fiottan , ehuru fullkomliot
b
slagfärdig, dock Iörblof i overksamhet, och att så lund a det hot
som låg i el ess ogenskap af »a fl eet in be i ng, icke had e någo n
förm åga att förhi11clra land stig nin gsoperation ern a. Mon man
begick, förefull er det, ll å samma fel so m sy nes vidlåda major
Gallwells uppfattning alltigenom -- det nämligen ett icke ha
gjort sig fullt reda för hvacl mod »fle et in being "-princip e11
rätteligen bör förstås -- och dock har C'olomh gifvit ett sii
klart uttryek chidör i fördalet till don andra upplagan af han s
»Naval warfare ».
H a n Sfigor chr: »Def111i tionen p [t ou »fluo t in boiug » sk ull e
sålunda vara eu flotta som iir -i stånd och fast besluten att anel t a nl'all
o· ämnar företao-a
fallet en fi~"'n dc, lwilkon i sin onlnin b
b
uppdragot
sig
har
ka
mot det lamlton11'å(l e, förstnilmmla sjöstyr
att skydda .»
Denn;l defiui tio n so m gars i :\Jaj IHD5 borde för Calhr ell
ej varit obekant då ha11 ntgar sitt arl,ete JHU7.
Några få e;itat sko la tydli gare \·isa i hvad mi\ n C:nlhrells
uppl"attning kan anses vara vils eleclan rl o. Do anrördu sidorna
hä1wi sa till kapton Gisikos ö[vorsättning.
Sid:rt 44-45: T Februari 1826 inträffade en för grekerna
O
S.)' llll rJigen olye;kscliger h ~lncJ ehie. t~: n dc[ ar 0 11 ex pediti on från
Egypten , som först trausporterats till Krete1 , landsattes vid Mo don , JJ åg ra mil fr[LIJ Navarin u. Ehuru und errättad om att ett
såda nt aurnll på Peloponnesus var planlagdt, \l!Hlerlät in su rgentflottan att i t id rör hindra det, utan förspillcl e tiden vitl
Uykladema. D e ,q·r eki.~-ka sjömiirmens ol,qclr!:>digm motvilja för
att under längre tid vara tilL sjöss ·u ar tilL största d ele n slculden
tilt d enna olycka .
!:lid. 104: Do ryska sjöstri els kra fterna voro, obu ru de
öfvergifvit öppna sjön och sc~ k t s kydd , doc k oskadade . Det
sy nes so m om vid rlen tid, då den stora armadan va r p å Yi:lg
till Krim , det fanns i Sabastopol ett an tal fartyg ar en styrka,
som motsvarade el en uneler transpor te n konvojeranllc. D e allierade brfälhafuarn e löp te faletiskt mycket stor risk, ltvillcen blott
<
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elen lyckliga ut,qången af lctnclslign-i nqen på Krims kust kan
rältfärdiqa. -- --·- - - Få krig hafva tydligare visat sjömaktons inflytatHle på militära operati oner i land än 1\:rimkri get. Men ingen händ else unel er dess lopp är m era värd
uppmärksam het än ryslcct flottnns unde1·lätcnh l"'t att _göra sin
tillvaro känd under dramats första akt.
Sicl. 210: En oafiJruten ström af tmpper gick öfver det
mellanliggamlo sundet till kri gsteatern utan att störa s af den
kin esiska fiottan. - -- - Och strategerna i Tokio måste hafva
erkännande för det förtroenuo och (]et förutseenr1e af icke vanligt slag, m ed hvilk ot (le alsände sina trupper öfver ha[vet,
m edan fr åga n om herraväld et till sjöss än nu var oafgjorcl.
Sid. 217: Det är vi:osorligen sa nnt att de fi entl-iga cskarlrmrnas ytlerliqa d&dlöshet underlättade den japansim flottan s
utfömncle af dess uppgift. Dc kinesiska rnaritirna myncligli eterna~; uppförande i bö1jnn af kri.ql"'t var oursäklliyt.
Alla dessa a nfönl a stiillon i major Callwell s arbete ;\dagaot att' clc fl entli ho·a, flo ttor J om hvilka hiir ta las, icke
··o·o··t ,J. ll t)'dli
lacht:>t.
b
,
varit enli gt amiral Uolombs def1nition »floets in boing >>, dtt de
ju alla ar en oll or ann an anl edning saknat antingen fiirmågan
ell er beslutet att anfalla. J\l.1.jor C,tllwell und orstryc ker dock
vid hvarj e at dessa tillfällen den öfver·hHngando fara so m förolegat för dessa trupptranspo rter. Och ingen fac km an torcl o
h ~il l or kunna för neka de ston;, riskor som löptes, och får man
viii antaga att rospekti ve be räl ha l\·are , h Y il k a i ~in Il l! högre
gra<l torde varil m edvetna därom , på sa mm a gång itgt en
grundlig kännedom orn sin a Jl emlers rätta yärcl e oc h pi\ grund
b iira f betraktat dessa :-;;'\som >> f-teets ont o[ heing ».
Och likvill kan han skr ifva på sida n 2 Hl att »krigshistoW at01·loo gi J: ver in tet Htö d för >>fleet iIl lJoing «-prin efter
rien
cipen -- visserligen med ett litet m edgifv a nJ e i so nare delen
af sa mm a mening, då han tillägger: , f:){i.virla icke fl ottan är
representeräd genom en sjösty rka , so m ge nom sin su mm anhos boffllhatvare oc h manskap är
och förmåo-a
sättnino·
h
,,
bl stvrka
m fienden kan sända till sjöss.>>
so
otta,
f-l
!len
e<l
nJ
j äm nställd
Han tar med don ena hand on tillbaka hvnd han gett med elen
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andra och oct h vilar öfver hans diskussion om »fleet in being»principcn, sådan don visade sig i det kinesisk-japnnslm kriget,
något osäkert, som torde kunna verka vilseledande på den ej
tillräckligt kriti!5ke läsaren. - Ell er hvad skall man silga om
en sådan sammanställning som att: »O m herr a väldet till sjöss
är omt\· istndt, mfL en befällwfvaro anförtro sitt öde åt hnfvet;
men bofälhafvaron ö[\·or en aJ'Ino ryggar tillbaka för en landstig ning på en fi entlig kust, såv ida icke fiendens fartyg äro ur
ståncl att göra ho110m någon ska(h>> - - - - eller om slutmen in go n: ·, Att an taga, att en beslutsam bef~Libafvare af rädsla
för on >> fieet in boing>> skall afhålla sig fr[m att våga. on
transport, om icke donna flotta vorkligen lir en farlig fiende ,
är dock att läm n a historiens lärdomar utan afseende . >>
En »fleet in heing >> är en ligt definitionen alltid en ytterst
farli.c; fi ende Ly don är såviil hesluten som i stånd att anl'alla
och om huru ett anfall äfven n[ en mycket underlägsen fiotta
på on t r n ppt.ransport sk ull e kom ma att n!löpa torde i c ko meningarna vara delade.
För oss, hvilka väl uti denna princip ha att söka grunddragen [ör vårt försvar mot on invasion öfver hafv et o·illl er
d et sålecles att noga tillse, att vftrt sjöförsvar vorkligen'"'är en
»fl eet in heing », under beslutsam led ning i stånd till kraftig
kamp !'ör Hi.dernoslanLlets frih et.
L öfrigt är boken synnerligen värdefull och utgör ett förträffligt komplemont till elen här of'l·an anmälda af Colomb,
Inrarför d ensamma på det yarn1aste kan anbefa ll as dem al' ticl skriftens läsare, för lwilka o en till äfventyrs hittills varit.
obekant.
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Kungl. Örlogsmannasällskapets täflingsämnen
för år 1904.
I. Ilar s\·cnska flottan vid utföranuet af sin roll som
Janelots förstu förs Yars!iJJj e bolwi a r clopotor förulom 1le nuvarand e stationema'?
2. Ar flottans artilleri i bohof af flere kalillrar och i så
fall hvilkn.'?
3. Ilvilka iUgänler kunna vidtagas för att uppmunlra
ske ppsbyggnaden inom landet?
+. Kan oj li.inando svensk rederirörelse med mo1l orna
segelfart\' g på aflägsna länder åstadkommas'?
ö. }(vilka Llro fördelam e och olägenbotorna af flytand e
bränsl e i sjöftngpannor, med sä rskiJ,lt afseonde på vår Hottas
olika fa.rtygstyp or'?
(i . Fritt val af ämne liggande inom ornrådet för Kungl.
Örlogsman nasällska pots verksau1 het.
'fäflin gsskrift bör, åttölj1l af förseg lail sedel, hvilkon upptager författarens namn och yi ste lsoo rt eller också ett valsp r[tk ,
vam ingih en till J(ungl. Örlogs mannasäll skapets sekreterare
senast den l nästkommando Soptom bor; kommando å Sällskapets h ögtidsdag för skrift, som blifvit tillerkänd pris, Silll skapets m ed alj i g nid ell er silf\·e r aLt utdelas . Tii.fiingsskrift, som
icke kan belönas mocl pri s, m on likväl anses förtjäut af Rällskapets orkännaJHle, kan p [t hi\gtid sdagell erhålla hoclnl.n clo omnämnande.
Almil e d en försegla1le sedeln, hvilken åtföljer skrift, som
blihit prisbelönt, ondast inn eh å lla valspråk, tillkännagi[yes si'l.-
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dant under första hälften a[ Novomb er månact i >> Post- och
Tmik cs Tidningar » mod an hållan, att författar en ville till Sällskapet uppgil'va sitt namn .
Såvida författare n af inl ämnad täf1i ngss kril't icke tillkännagil'vor motsatt önskan, förb ehåller sig Kungl. Örl ogs mannusi.ill sknpot rättigh oten att i s in tidskrift offentl iggöra densamma .
Carlskrann i N O Ycm bor 1003.

sekreter aren.
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