1910.
73:e årgången.
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Årsberättelse i skeppsbyggeri och maskinväsende år 1910.
Af ledamoten Ivcw Engst1·örn.

Som pågående nybyggnader för svenska flottan angåfvos
uti årsberättelsen för 1908 jagarna »Ragnar>>, >> Vidar» och
»Sigurd >> ; 1:s ta k lass torpedbåtar >> Castor», >> Pollux >> , >> Vega >>,
»Vesta>>, >> Iris >> , >> TheliS >> , >> Antares >> , >> Arcturus >> , >> Spica >> ,
»Astrea>>, >> Altair» och >> Argo >; och 2:dra klass torpedbåtar
n:ris 10 och 11.
Samtliga dessa fartyg, utom >> Vega >> och >> Vesla >> , äro nu
färdigbyggda och dessutom 4 stycken 1 :sta klass torpedbåtar:
>> Polaris >> , >> Perseus >> , >> Regulus » och >> Rigel >> samt det som
hyggls för till »lmskaffning af fartygsmateriel i öfrigt» beYiljade medel.
Under byggnad hafva vi för nänarande jagarna >> Hugin »
Yid Göteborgs Nya Verkstad och >> Munin >> vid Kockums Verks tad i Malmö.
De viktigaste vid respeklive prof- och leveransturer uppnådda resultat följa.

l'rofturs1'esnltat.

>> Ragnars >> , >> Sigurds >> och >> Vidars >> fullkraftsprof företogos .J agamas
·d en 31 dec. 1908, 21 april 1909 och 31 mars 1910 respektive . proftur er.
Enligt kontrakten skulle medelfarlen under 3 timmar med
53 ton last ombord och b estämd genom totala antalet maskins lag under dc tre timmarna bliha minst 30 knop.
Den blef för:
30mo knop ,
>> Ragnar>>
30,6GO
>> Sigurch
>>
>> Vidar >> . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30,425
T idskrift i Sjövii sendet.
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Farter na i knop under sex löpnin gar på uppmä tt distans
därem ot blef som följer:

»Castor» och »Pollux » hafva N orman ds ångpan nor , öfriga
Yarrow s.

i Löpningens

l

num1ne r.l

l

2
3
4
5
6
Aritme tiska mediet af
andra medelfa rt. ....

»Sigurc h.

30,060
31,145
30,655
31,270
30,Go5
30,924

30,oao
30,290
30,G30
30,482
30,780
30,580

31,500
30,726
31,372
31,070•
31,372
30,580

30,880

30,548

3.1,134

l

Fulllu· aftspro fven ägde rum den 8 sept. 1909 och den 20 2:dra klass
torpedb åtars
april 1910.
10 och
Med elfart under 2 timma rs forceri ng, fullt rustade , med 4 n:ris
er.
11 proftur
ton kol ombor d blef för
Torped båten n :r l O . . . . . . . . . . . . 20, 16 knop
))
20 >34
)) 11
))
kolåtgå ngen
samt
765;
och
591
blef
er
stkraft
Indike radehä
ng 2, 4 och
forceri
vid
aft
hästkr
rad
indike
i kg. per timme och
tive.
respek
,
l
och
,
l
drag
25
l ,c; och vid n a turligt
13

>Vi dan.

»Ragna r•.

o

Antale t indike rade hästkr after blef 8,554, 8,414 och
8,582 respek tive och motsva rande kolåtgå ng i kg. per timme
och indike rad hästkr aft lm, l,1s och l,17 kg.
.. da de viktibaaste data från
I följand e tabell äro samma n f or
1:sta klass
torpedb åtars ifråcra varand e fartygs proftu rer:
Datum för
Namn.

l

Medelfa rt i
lknop.
und er

fullkraf tsprof.

tre timmar
(två för
»Castor » och
»Pollux »).

Indiker ad
hästraft .

26,so
27,30
25,50
25,44
25,45
25,54
24,98
25,94
25,79
25,92
25,50
25,44
25,51
25,31

2,246
2,252
1,827
1,876
1,947
2,122
1,703
1,868
1,974
1,969
1,994
2,055
2,110
2,044

Kolåtgå ng
l uti
kg. per

l

:

timme och
IHK.
l

v

•Castor • .. .......... .. 23 sept. 19091
' >Pollux »... .... ........ 10 •
Y >Iris > ·················· 8 april >
l
>
>Thetis • ...... ... ..... . 22 '
>
l »Antare s» ........... . 7 dec.
l/ >ATctur us » .... ....... s »
t
1908
>
< >Spica> ..... ..... .. .. .. 15
maj
1909
27
...
..........
.
Astrea»
>
•
~
>
l »Altair> ........... .... 3 aug.
v >Argo> . ... ... ···· ··· ·1 16 okt. >
t »Polaris > ........... .. 25 april ] 910
l »Persen s> ........... . 14 juni
'
»
•Regulu s> ....... ..... 4 aug.
>Rigel> ............... 27 sept. >
))

))

l

-

l

1,30
1,30
1,18
1,45
1,43
1,47
1,43
1,46
1,54
1,34
1,23
1,12

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

1909 års riksdag anslog 643,00 0 kronor till fullbor dande
af en jagare (,Hugi n >> ) och en lika stor summa till påbörj ande
af
a f en annan ( »Munim ), 870,00 0 kronor till fullbor dande
>>,
s
fyra stycke n l:sta klass torped båtar (>> Polaris >>, >> Perseu
>> Regulu~ >> och >> Rigel») , 300,00 0 kronor , däraf hälften år 1910,
för åndrin g af en l:sta klass kanon båt (>> Skägga ld >> ) till moderffa rtyg för underv attensb åtar och 2,300,000 kronor till anskaf
öfrigt.
i
el
ning af fartygs materi
Af 1910 års riksdag bevilja des endast 643,00 0 kronor till
anfu llborda nde af jagare n >> Mu ni n >> och l ,800,00 0 kronor till
öfrigt.
i
el
materi
fartygs
af
ng
skaffni
Då anslag en till flottan s nybygg nader under de senare
åren så betydli gt minska ts, kunna alla vänner af vårt foster,
lan ds trygga de försvar icke annat än enas i den fö rhoppn ing
alt ä ndrade förh ållande n måtte med det aldra snaras te inträda
genom rikliga re medels bevilja nde.

b

profture r.

o

'

l

l

-
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Kortare beskrifningar af pågående nybyggnader följer.
»Hugin ».

Jagarens längd öfver allt är 66, 1 m., största bredd på
.span t 6 ,321 111
och medeldj. upnåendc
för skrofvet, fullt rustad t,
. •
o
med 85 ton kol i boxarna 2, 1 m., då propellerbladsspetsarna
sticka ned 2,o meler.
Molsvarande deplacement är 420 ton.
Anglurbinmaskineri af Gurlis system med etl hvarfantal
af 850 per minut skall användas.
Fyra Yarrow-ångpannor med lwar sin skorslen skola
lämna ånga; totala eldytan blir · 1,300 kvm. och rostytan 22
kvm. Arbetstrycket ii r 17 '" kg. per kvm. Två af ångpannorna
blibra inrättade för flytande bränsle.
.
Bcstyckninaen utnörcs af 4 stycken 75 mm. snabbskjuo
o
"lld
lanclc kanoner och 2 stycken 45 cm. torpedtuber, uppsta a
på däck.
..
.
_
Farten skall med högst 75 mm. blaster bltfva 30 knop.
under 3 timmars gång med 53 ton last ombord bestående af
bestyckning, ammunition, torpeder, bränsle, utredning, proYiant, dricksvatten och besättning.
Backturbinerna skola vara nog kraftiga alt vid fullt pådrag gifva 17 knops fart back.

,J'v[unin ».

»Hugin >> och >> Munin » blifva hvarandra i det nii.nnaste
lika; endast mindre sbljakligheler förefinnas.
..
Så blir >> Mnnin >> 20 cm. längre och 16 cm. bredare an
. Hu~n » .

.
..
»Jvinnins ,, ångtryck skall bli f va 18 kg. mot 17 ,:; ocl: blaster
får upplagas till högst 90 mm. mot högst 75 p å >> 1-Iugm >> .
Turbinmaskineri et är kontrahcradl blif\·a af A. E. G. Gurlis system.
Kungl. ~Iarinförvallningens framställning om utgifterna
under femte hufvudlilcln för år 1912 till nybyggnader upplager endast till:
en pansarbåt om 6,800 lons deplacement, 22,,
knops fart och 12,000,000 kronors totalkos tnad , en tredjedel af kostnaden. . . . . . 4,000,000 kr.

-
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Ambetsverket anser dock en pansarbåt om 7,500 tons deplacement, 23 knops fart och 13,700,090 kronors kostnad vara
att för edraga vid nybyggnad af pa!1sarfartyg för svenska flotLan och att det sålunda endast är för den händelse, ekonomiska
hänsyn omöjliggöra antagandet af denna typ, ämbetsverket
förordar byggnad af det mindre fartyget.

Härmed äro berörda de märkligare tilldragelserna 'vid vår
notta inom årsberättelsens områden för de två senast förflutna
aren, och jag vill nu öfvergå till en kortfattad framställning
om det viktigaste af hithörande förhållanden utomlands.

England.
Från 1908- 09 års nybyggnadsprogram hafva vi >> Nep- Nyaste slaglune >> , som efterföljts af syslerfartygen >> Golossus >> och >> Herskepp.
cules >> ; och från 1909- 10 års >> Orion>> med systerfartygen
>> Gonqueror», >> Nlonarch >> och >> Thunderer >> .
Kölen till >>Neptune>> sträcktes i Portsmoulh elen 19 janu- •Ntlptune,klass.
an 1909 och fartyget sjösattes redan den 30 september samma år.
Deplacementet är 20,000 ton, längelen m ellan perpendiklarna 155,c~, bredden 25, 9 och djupgåendet 8,2 meter.
Bepansringen har tjocklekar som följer:
Bälle midskepps 280, requceradt mot ändarna till 63 ,
sidor 203--63, torn 280 och däck 76-38 mm.
Bestyckningen består af 10 stycken 30 cm. och 16 stycken
100 mm. kanoner samt 3 undcrvattenstorpedtuber.
Dc gro f va kanonerna äro uppställda parvis uti fem torn:
de Lvå siclotornen stå >> en echelon>> och det mellersta mid-

-

skepps tornet omedelbart intill och högre än aktertornet Här igenom kunna alla 10 de grofva kanonerna skjuta bredsides,
under det att 6 kunna bära rätt föröfver och 8 rätt akteröfver.
Med turbiner om 25,000 effektiva hästkrafter beräknas
farten blifva 21 knop.
• Orion •klass.

Följande uppgifter äro hämtad e från engelska tidskrifter, ,
där de dock lämnats under r eservation för full korrekth et.
Deplacement 22,500 ton ; längd 166,1 , breeld 26, 9 och djupgående 8,,1 meter ; hästkraft 27,000 och fart 21 knop.
Alla fem tornen med två 34 cm. kanoner i hvardera skola
placeras i fartygets medellinje.

Dessa äro »lndefaligable, >> sjösatt 1909 af förbättrad
Nyaste pansarkryssare . >Invincible >> -klass, och >> Ly on >> , sjösatt i å r, med systerfartyget
>> Princess Royal >> .
>Indefatigable >.

»Lyon »klass .
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Deplacement 18,750 ton , längel 169, 1 breeld 24, 4 och djupgående 8, 1 meter.
Turbiner om 45 ,000 hästkrafter skola gifva en fart af 25
knop.
Pansarkryssar en skall föra 8 stycken 30 cm. och 16 styck en 100 n1111. kanoner.
Kostnaden för fartyg komplett med bestyckning b eräknas
blifva 28,000,000 kronor.
Fastän kanske ej i allo korrekta lämnas följande siffror :
Deplacem en t 26,350 ton ; längel öfver allt 213,4 , längd m ela 201 ,2 , största bredel 27, 0 och djupgående
perpenclildarn
lan
8," meter.
70,000 hästkrafter på turbinaxlarna väntas gifva fartyget 28 knops fart.
Bestyckningen som ofvan angil\'et för »lndefatigable >> .

Nyaste panUnder byggnad äro fyra stycken uti 1909- 10 års program
sarcläcksupptagna 2 :dra klass kryssare:
kryssare.

>> Dartmo utlz,» »Falmouth », »Weymouth » och Yarmouth,

e n särskildt
stol» -ldass.

hvad b estyckningen beträffar förbättrad »Bri-

Dcplncementet blir 5,250 ton, bestyckningen 8 stycken 15
cm. kanoner och farten 25 knop.
Tre af fartygen få Parsons turbiner, uneler det att »Yarmouth>>, får Gurlis-turbiner .

>Dartmouth>klass .

Den mera som experimentfart yg byggda jagaren »Swift»
om ej mindre ä n 1,800 tons deplacem ent och 30,000 hästkrafter, påbörjad i oktober 1906, har nu levererats efter slutligt
uppnådda 35 1 / 4 knops fart.
Uti 1908- 09 års program äro upptagna 10 stycken oceanjagare; och uti följande års 20 stycken .
De förra om 900 å 950 tons deplacement, 12,500 hästkrafler och 27 knops fart äro ännu under byggnad och blifva slutlevererade denna höst.
De senare med reduceradt deplacement, »Acorn »-klass,
äro fördelade till byggande af åtta privata varf, fyra i England och fyra i Skottlancl.

Oceanjagare.

Deplacemente t är 780 ton; längelen 73, 2 , breelden 7, 7 och
dj upgående 2, 4 meter.
De få alla med ett undantag Parsons-turbin er fördelade på
3 axlar; med lwar sin propeller och särskild kryssnings turbin
för ekonomisk kolförbruknin g vid låg fart ; ångpannorn a blifva
af »ExpresS>>-typ; hästkraften blir 13,500 och farten på d e
relativt n ågot bredare fartygen samma 27 knop.
Flytande bränsle skall enbart användas.
De b estyckas med 2 stycken 100 mm. och 2 stycken 75
mm. kanoner samt 2 torpedtuber.

•Acorn•klass .

Della upptager 5 stora slagskepp, 5 pansardäckskr yssare, 1~10-11 års
nybyggnads23 ocean-jagare och 10 undervattensb åtar.
program,

Nya torrdockor.
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För stora fartyg kräfves storartade och gifvetvis dyrbara:
dockningsmöjlig h eter.
Den snart färdiga nya torrdockan på 1Vlalta får sålunda
följande dimensioner:
Längd på kölblocken . . . . . . . . 240, 8 meter
Bredd i portöppningen . . . . . . . 29, 0
»
,
Vattendjup på tröskeln . . . . . . 10, 8
Motsvarande siffror för ny torrdocka i Portsmouth äro·
304, 8 , 30, 5 och 10, 8 meter, och i Liverpool anlägges en 310,ometer lång och 36, 8 IT).eter bred docka.

Tyskland.
> ~assau»-

klass .

Fyra slagskepp af denna klass: »Nassau», »Posen »,
R heinland ,, och ,, vV e stfalen ,, hafva i år fullbordats.
Hufvuddimensioner och deplacement äro:
Längd . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
138, 7 meter
Bredd .. .. .. .. . .. .. .. .. ..
27, 0
>>
Djupgående . . . . . . . . . . . . . .
8,1
Deplacement . .. . . . . . . . . . . . 18,200 ton.
Bepansringen af Krupps stål har följande tjocklek: bälte
midskepps 300, reduceradt mot ändarna till 100 och torn 280
millimerter.
Bestyckningen utgöres af 12 stycken 28 cm., 12 stycken
15 cm. och 16 stycken 87 mm. kanoner.
28 cm. kanonerna äro 45 kaliber långa, hvilken längd
för tyska flottans blifvande kanoner af samma storlek upp gifves skola ökas till 50 kaliber.
Kanonerna äro uppställda parvis uti 6 torn på samma
däck: två uti fartygets medellinje och två och två på hvardera
sidan, hvarigenom 8 kanoner samtidigt kunna skjuta bredsides, 6 rätt föröfver och lika många rätt akteröfver.

-
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Vid p r oftu rerna uppnåddes en högsta medelfart af 20, 7
knop m ed cirka 26, 000 indikerade hästkrafter.
Deplacement 22,000 ton ; längd 149, 3 , bredd 27, 4 och djup- •Helgoland>-klass.
gående 8,4 meter.
Bestyckning: 12 stycken 50 kalibers 30 cm., 14 stycken
15 cm. och 20 stycken 100 mm. kanoner.
Fart 20 konp .
Under år 1908 äro medel anvisade för byggande af en
division jagare om 12 fartyg; under 1909 likaledes för en di vision och 191 O års förslag upptager två divisioner jagare.
Samtliga få turbinmaskineri och flera turhinsystem äro
använda.
Se här exempel på olika system och uppnådda medelfarter - osäkert torde dock vara om fartsiffrorna såsom tillkomna under alldeles samma profningsförhållanden äro med
hvarandra fullt jämförbara.
.Tagaren n:r 164 - A. E. G. Curtis-turbiner · . . .. 34, 4 5 knop.
1 93
n:r 166 - Schichau-turbiner ....· . . . . . . 3- ::>,
n :r 171 - Parson-turbiner ... . ....... . 34,72
n :r 173 - Zoelly-turbiner .... .. . .... . 33,::w

Jagare.

))

))

Brasilien.
Eget nog tillhöra världens för närvarande kraftigaste slag- Världens
skepp icke någon af stormakterna till sjöss - man skulle i för- kraftigaste
sta hand tänka på England eller Japan - utan Brasiliens slagskepp.
förenta stater. Som sådana måste nämligen anses slagskeppen
-, Jfin as Geraes>>, levererad! den 5 januari 1910 från firman Sir
~I. G. Armstrong, vVhiteworth & C:o i Newcastle och SYsterfartyget >>Sao Paulo >>, sjösatt den 19 april i år hos Vi~kers,

-
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Sons and Maxim i Barrow och redan levereradt i slutet af maj
m ånad.
Till elt tredje, »Rio Janeiro », som lärer få 34 cm. kanoner,
är kölen nyligen sträckt hos Armstrong.
. ..
Genom att anförtro byggandet af dessa tre fartyg .1amte
nedan berörda tio jagare från Yarrows varf vid Clyde, till
engelska firmor med stadgadt världsrykte och erf~renhet_ utan
motstycke i konstruktion och tillverkning af hvarJe detalJ on~
bord konuner brasilianska flottan att få en exceptionellt kraftig
tillökning af sjökrigsmateriel, i allo af aldra modernaste slag.
:.Minas
GeraflS•.

Hufvuddimensioner och deplacement äro:
Längd öfver allt . . . . . . . . . .
165,5 meter
Slörsta bredd . . . . . . . . . . . .
25,,l
''
Malladt djup . . . . . . . . . . . . .
12,o
»
D jupgåe,n de .. . .......... .
Deplacement . . ..... ....... 19,280 ton.
Bestyckningen utgöres af 12 stycken 30 cm. kanoner med
45 kalibers längd, 22 stycken 12 cm. och 8 stycken 47 mm.
samt 4 undervattenstorpedtuber.
De grofva kanonerna, hvilka med 130 kg . c01·dit utslunga
projektiler om 385 kg. vikt, äro uppst.äl~da. pa~:vis i s~~ ~?rn,
hvaraf fyra stycken i fartygets medellmJe 1 tvanne hoJellagen
och två bordvarts, det om styrbord förligare än det om babord.
Härigenom skjutes från bredsida med 10 och rätt föröfver eller rätt akteröfver med 8 grofva kanoner.
Möjligheten af en obetydlig förändring uti kanonernas i
bordvartslornens bestrykningsvinklar på »Minas Geraes » synes
ej alldeles vara utesluten i den riktning, att sidokanon~rna om
styrhord äfven kunde skjuta öfver babords fartygss1da och
tvärtom, då så att säga idealuppställningen förelåge med alla
12 kanonerna samtidigt sk .i u tand e tvärs från bredsida.
Bepansringen har utsträckning och tjocklekar som följer:
Bälte rundt hela fartyget och sträckande sig 1,s meter under vattenytan midskepps 230, gradvis aftagande för och ~k~er
till 100 mm.; fartygssida till 5,~ meters höjd ohan valtenlinJen
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mi dskepps 230, ändar 100, kanontorn 230 och styrtorn 305;
två pansardäck, det undre 50, det öfre 32, allt millimeter.
Maskineriet består af två ställ vertikala fyra-cylindriska
triple- expansionsmaskiner, arbetande med 19, 7 kg. tryck per
kvcm .: ångpannorna 18 stycken äro af Babeock & vVilcox konstruk tion, nyaste typ .
Kolförrådet på ofvan uppgifna djupgående är 800 ton,
men kolboxarna rymma 2,360 ton.
Besältningsstyrkan är 900 man.
Slagskeppet kostar 33,000,000 kronor.

))

)

Under 48 timmars proflur uppnådde »Minas Geraes » 10,::;
knops fart med 2,495 indikerade hästkrafter; under 30 timmars 19,1 knop med 16,177 hästkrafter och under 8 timmars
20,s knop med 21,265 hästkrafter - allt med naturligt drag.
Med forceradt drag under högsta ångtryck blef farten 21, 4
k nop, då 27,212 hästkrafter indikerades och maskinernas
Inrarfantal per minut var 147.
Motsvarande fartsiffror för »Sao Paulo » blefvo 10,0 , 19, 85 ,
20,oo och 21, 23 knop.
Dessutom företogs med detta fartyg två extra löpningar
på milen med den aldra högsta kraft, man ur säkerhetssvnpunkt Yågade utveckla, hvarvid erhölls en medelfart af 21,m
knop med 28,645 indikerade hästkrafter.
Tio hos firman Yarrow i Scotstown beställda jagare äro
delvis levererade, delvis under afslutning.
De äro 73,2 m. långa, 7, 2 m. breda och 3, 0 m. djupgående;
deplacementet är 550 ton.
Med en maskinstyrka på 8,000 indikerade hästkrafter göra
·de, belastade med 100 ton, en fart af fulla 27 knop.

Proftursresultat.

J aga re.

-
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Argentina.
>Rivaclavia•
och

Argentinska republiken har alldeles nyligen i Nord-Amerika hos Fore River Shipbuilding Comp. kantrahcrat om byg-

,:J\Ioreno •. crande af två stora slagskepp med vidstående namn.
o
Deplacementet blir 30,200 ton; längd i vattenlinjen, största

bredd och djupgående 176, 1 , 29,2 och 8 ,4 meter r esp ektive.
Djupgående med 4,000 ton kol ombord 9,1 meter.
Bestyckningen 12 s ty ck en 50 kalibers 30 cm., 12 stycken
6 cm. och 12 stycken 100 mm. kanoner samt 2 st. 53 cm. undervattenstorpedtuber.
De svåra kanonernas uppställning sådan, som under brasilianska slagskeppet »Minas Geraes » skildrats som ideal upp·
ställning: alla 12 kanonerna skjuta bredsides och 8 rätt för öfver eller rätt akteröfver.
Fartygen få Curtis-turbiner om 39,500 effektiva hästkrafter jämte Babeock & Wilcox-ångpannor.
1
Kontraherad fart på normalt djupgående 22 /2 knop.
Pris per fartyg 40,500,000 kronor.

japan.
.,E_a"·achi»

Kölarna till dessa J apans nyaste slagskepp sträck les den·

och ,Settcu ». l8 januari och 1 april 1909 respektive i K~n·e och Yokosuka

och fartygen beräknas blifva färdiga under år 1911.
Deplacementet är 20,800 ton, längden 146,3, bredden 25,u .
och djupgåendet 8, 5 m.
De skola hestyckas m ed 12 s lyeken 30 cm., 10 stycken
l 5 cm. och 12 styck en 12 cm. kanoner.
Curtis-turbiner om 26,500 effektiva hästkrafter skola gifva
fartygen en fart af 20, 5 knop.
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För alt erhålla en kraftigare och sjödugligare typ af jagare har i likhe t m ed ·Englands ofvan omta.lade jagare
,, Swifb - »l{aifu >> m ed två systerfartyg konstru er a ts.
»Kaifu», sjösatt i oktober 1909, har ett deplacem ent af
1,200 ton.
Med maskineri om 20,500 hästkrafter förväntar man sig
en fa r t af 35 knop.

Denna af 1908 år s rik sdag för vårt lands del heslutade Angf'i.ir[!e(ii>·nya trafikled m ellan Sverige och Tyskland för jiirnvägsvagn ars vindelsen
Tnlleborgöfverföramle öppnades hö11tidli!!en
d en 6 J·uli 1909; hvardera Sassnitz.
u
v
.landet har anskaffat två för k ombinerad person- och gods trafik afsedela tågf~irjor.
Af dessa svensk a färjor är »Konung Gustaf V » byggd vid
Lindholmens Yerkslad i Göteborg och har rekord i sven sk
s l~epps l)yggna d sver l~sam l1e l <.] a.. n·genom ocl1 genom h yggan d e a f
nedan omnämnda lastångare »Axel Johnson » och ännu ej
nmnngifven syslerbåt slag its, e n~ir fartygen i storlek vida öfverl räffa allt h vad här förut för handelsflottan byggts.
>> Drottning Victoria » är byggd af firman Swan, Hunter
& vVigh am Richardson i Newcastle.
T ågfärjornas hufvuddimensioner äro:
längd öfvcr all t . . . . . . . . . . . . . . 113, 0 m e ter
största breeld på spanl . . . . . . . . 15,5
medeldjupgåcnclc, lastad, . . . . . .
4, 9
Deplacementet är d å 4,200 ton och lastdrygh e ten cirk:1
öOO ton.
Tågfärjorna haf,,a sluten bog och ofvan tågcHick öppen akler, hvar öfver ji.irnvägsvagnarna både ombordtagas och lossas.
På tågdäck finnas tvt'l järnvägsspår om tillsammans 180
mc lers längd, rymmande endera 9 person-boggievagnar eller
18 godsvagn ar.

Tågfilrj orn[t
»Konung
Gustaf Y»
och
»Dro ttni ng
Yictoria >•.
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Fartyget framdrifves af två triple-expansionsmaskiner.
för » Konuncr Gustaf V » tillverkade i Motala, om tillsammans.
i) 400. indik~·ade hästkrafter, arbetande på hvar sin propeller.
' Ångpannorna, 4 till antalet, vanliga cylindriska, enkeländade, med återgående tuber, bafva en diameter af 4,ss m.
och äro 3, 68 m. långa; totala eldytan är 1,133 och rostytan
2(), 4 kvm. Ångtrycket är 13 kg. per kvcm. och forceradt drag
kan användas.
Bemärkas bör, att detta i och för sig är sjöångpannor af
väldicra dimensioner och i storlek betydligt öfverträffande hvad
i Sv:ricre förut i den vägen åstadkommits; hvarför Lindholmens v:rkstad ock måste anskaffa nya arbetsmaskiner för att
handlera de nära 40 mm. tjocka ångpanneplåtarna om. cirka
8 tons vikt per styck. H varje ångpanna väger färdig, utan
alten, en 60 ton.
Kolboxarna rymma 250 ton kol.
1
Farten med full last var kontraherad till 16 /2 knop under 4 timmars proftur samt till 16 1 / 8 knop under vanlig gång

Y

till sjöss.
Vid leveransen uppnådde »Konung Gu slaf V » en medelfart under 4 timmars gång af 16,ns knop med 5,640 indikerade

häs Lkrafter.
För 16 1 / 8 knops fart erfordrades en maskinstyrka af
-±,780 hästkrafter.
··Deutsch-

De tyska ångfärjorna med vidstående namn äro i hufvud-

lanc1 > och sak konstruerade i likhet med de svenska.
, Preussen'.
»Axel Johnson• .

Genom rederiaktiebolaget Nordstjärnans beställning vid
Lindholmen af två fartyg för sin linje på Brasilien och La
Plata har för första gången åt svenskt varf anförtrotts byggandet af extra stora moderna lastångare.
.
Fartygen äro 119,:; meter långa och 15,:; meler breda. V1d
7, 0 meters djupgående lasta de 6,580 ton.
Med en maskinkraft af 2,130 indikerade hästkrafter skola
de göra 11 knops fart på last.
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»Axel Johnson » sjösattes sistlidne september månad och
kölen till systerbåten sträcktes på samma stapelbädd omedelbart därefter.
Af fartyg, byggda för speciella ändamål, hafva under se- Modernu
nare år malmtransportångare dragit uppmärksamhet till sig, maln;trans.. nagra
'
h..
11 var f or
ar s k-o1a b er o.. ras 1· samband med anordningar pm·tangure ·
för deras lastning och lossning.
Fartyget är 114, 6 m. långt, 17, 2 m. bredt och har 10, 2 m. •Wollrath
m alladt djup till öfre däck.
Tham•.
Lastdrygheten, inberälmadt 636 ton kol, är 8,200 ton på
7,4 meters djupgående.
I dubbla bottnen, pik- och siclotankar rymmas 2,931 ton
vatten barlast.
Maskineri om 1,900 indikerade hästkrafter framdrifver
ångaren med 10 knops fart på last.
Lastningsanordningar, grundade på tyngdkraftens inverkan, för spannmål, kol, malm och dylikt, har sedan längre
Lider tillbaka funnits till på många skeppningsorter, tack vare
liittheten aU på land åstadkomma sådana, men lossningw· af
fartyg sker fortfarande merendels ännu för hand.
En afvikelse härutinnan är gjord på >> V\ToJlrath Tham >> .

I stället för lastrum i vanlig bemärkelse finnas en serie, Malmfickor ~
hiir 7 stycken, s. k. »malmfickor» af plåt inbyggda tvärskepps _och loss- 'l
..
.. 'd.. o f' van mner
·
b ottnen samt atslolcla
o
•
mngsschakt.
pao narm~re
en me t ers l10J
~
a f lossnmgsschakt. Malmfickornas durkar hafva gifvits så
Il
s lark lutning, att malmen genom sin egen tyngd utrinner genom rännor med lämpli ga afstängningsluckor till uli lossningsschakten placerade malmtunnor. Dessa, som rymma 2 ton
hvardera, fyllas på 2 it 3 sekunders tid och hissas upp och
svängas öfver relingen genom lO stycken elektriskt drifna kranar.
IHrigenom kunna 8,000 ton malm lossas af 20 man på
24 arbetstimmar, då till samma arbete, om malmen skall
iskyfflas i trummorna för hand , erfordras 120 man under
40 timmars tid.

-~
-

Till förhindrande af malmstens sammanfrysning Yintertid finnes ett fullständigt värmeledningssys tem inlagclt under
malmfickornas bottnar.
•Sir Ernest
Är af ofvan omtalade rederi byggd på samma varf som
Cassel>.
>> \iV ollrath T h am ».

Fartyget är 139 ,G m. lång t, 18,3 m. bredt och 10,4 m. djupt
samt lastar 11 ,000 ton ; det är försedt med 12 stycken malmfickor som ofvan beskrifna och lika många elektrisk a kranar.
Amerikansk
Som för jämförelse in tressant lämnas här beskrifning p å
malmtmns- en Nord-Am erikas stora insj öar trafikerande malmtransportpo?·tångare.

ångar e >> VVolvin >> , hvarvid bör förutskickas d en anmärkning ,
att dessa fartyg konstru erats såsom icke i vanliga mening sjögående.

~ IVolvin > .

Stora paket.
br1ta1'.
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Ar en typisk amerikansk >> lake steamer>>.
Längden är 170,, m ., bredden 17, 1 och djupet 9 ,8 m. ; den
lastar 11 ,600 ton.
L~ingst akterut ä r maskineriet placeradt och malmen lastas i ett ofantligt 125 m. lång t lastrum, 13,1 m. bredt upptill
och 7, 3 m. i bottnen. På sidorna och i dubbla bottnen finnas
vattenbarlastrum för ej mindre än 8,000 ton vatten.
Till lastrummet leda 33 stycken lastluckor och 10,1 m.
längel tvärskepps och 2, 7 m. bredd.
Lastningen sker på otroligt kort tid genom malmens ned s törtande i fartyget från anordningar på land och lossningeh
genom en mängd samtidigt arbetande lossningskranar med
gripskopor.
På senaste åren ~iro byggda andra liknande ångar e med
iinnu störr e lastnin gs förmåga (13,800 ton) .
Ökade fart ygsdimensioner, synnerligast på reguliiira trad er, är fortfarande tidens lösen.
N orcldeutscher Lloyd har sålunda salt in i fart sin stora
paketbåt >> George \iVashinglom ; \iVhite-Star-linjen har under
byggnad hos Harland & \Yolff i Belfast _Fitteångarne »Olympic >>

o ch »Titanic >> på 60,000 tons deplacement, h varom alla mera
nedan; Hamburg-Am erika-linjen bygger på Vulcans nyanlagda varf i Hamburg en atlanterångare, större ä n något fartyg,
som ännu flyte r på vattnet, och enligt dagspressens dock mera
svårkon !roller bara uppgifter planerar Cunardlinjen nybyggnad
.af två pa k e tbåtar om likaledes 60,000 tons d eplacement.
Ar en af de största, om ock ej af d e mest snabbgående >George
vVashingpake tbåtar mellan Europa och Nord-Amerika.
ton• .
Dess längd, bredd och djupgående äro 212,G, 23,8 och 10, 1
meter respektive.
Deplacementet är 36,000 ton, bruttodräktigheten omkring
26,000 ton och indikerade hästkraften 20,000 hvanned fartyget gör 18 1 / 2 knops fart.
Kvadrupel-expansionsmaskiner och cylindriska ångpannor
finnas.
Hvad stabiliteten beträffar, saknas - i likhet med förhållandet vid de flesta af denna typens fatryg - till följd af
stor höjd ofvan vattenytan tillräcklig sådan för a tt fartyget
skall stå, tomt på bottenlast och barlast, utan fordras härtill,
aL L halfya antalet Yattenbarlasttankar i dubbla bottnen ä ro
fyllda.
T ill sjöss med den relativt lilla last, fartyg af detta slag
k unna påräkna, och med alla barlasttankar fyllda uppgår dock
me tacenterhöjden till 500 a 650 millimeter.
H uhudimensionerna bli f va:
'Olyntpic •
och
längd öfver allt ............ . 271 ,3 meter
>Titanic•.
största bredd på spart ....... . 28,o
malladt djup . .............. . 19,5
))
medeldjupgående ....... .... . 11 ,4
))
Från kölen till styrhyttens tak ä r en höjdskillnad af icke
mindre än 32 meter.
Som förut nämndt blir deplacementet 60,000 ton.
Med 45, 000 bästkrafters maskinstyrka på tre propelleraxlar förvän tas farten till sjöss blifva 21 knop .
Tid8k?·ift i Sjövä sendet.

38
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"Maskineriet består af två vertikala ångmaskiner, hvilka
skola drifva lwar sin bordvartspropeller och lämna afloppsångan till lågtrycksturbiner för midtelpropellern.
Vulca~~s nyet
Oerhördt är i sanning Tysklands uppsving under de sev ar{ ~ 1-Iam.
.
bu ·g. · na~te decemuerna 111om skeppsbyggeriets områden såväl hvad
1

kngs- som handelsfartyg beträffar.
Kraftiga anstängningar göras alltjämt vid de tyska varfven
att möta efterfrågan på nybyggnad af världens jätteångare.
Så har, då vattendjupet vid Stettiner maschinenban A. G.
Vulcans varf vid Oder numera blifvit för litet, bolaget anlagt
nytt varf i Hamburg, där stadens myndigheter för anläggnin gen visat det största tillmötesgående vid tomtfrågans lösning.
Några uppgifter om storleken på detta varfs stapelbäddar
och flytande dockor följa och kan man däraf sluta sig till medl
h vilka skeppsdimensioner man i en snar framtid har att räkna.
Tre stapelbäddar anläggas nu och plats är reserverad för
en fjärde; de hafva längder af 250, 210 och 170 m. respektive
och bredden på skjulen öfver hvarje är 32 m. Möjlighel blir
härigenom beredd aU bygga fartyg upp till 305 meters eller
1,000 engelska fots längd.
De flytande dockornas antal är också tre, afseelda att
docka fartyg med 6,000, 10,000 och 35,000 tons deplacement.
Denna sistnämnda dockas totala längd är 220 m . ; utvändiga bredden är 42, 9 och den invändiga 33 m., den kan upptaga
fartyg med 10 m. djupgående, men då erfordrar den ock ett
Yattendjup vid förankringsplatsen af icke mindre än 17 '" m.
Genom 16 stycken elektriskt drifna centrifugalpumpar
länsas dockan ; pumparna äro så pass kraftiga, att det största
fartyg, dockan rymmer, torrsättes på 2 timmar.
E xplosionsOm ock explosionsmotorns användning som propellermamotorer som sk'
.
..
..
l ater
'
.. ta pa'
"'
d
111 pa, s lora sl ags l;;epp sa.. 1(er1Igen
1ange
annu
van
.
1 ram n·
ningsmedel sig, byggas dock för närvarande mindre motorfartyg och motill sjöss. torbåtar i mycke t stor utsträckning.

·r

För n å gra år sedan hölls inför Institution of Naval Arehiteets ett för edrag af öfveringenjören hos en bekant engelsk
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fi rma (Vickers Son & Maxim) med projekt till ett motordrifvet
slagskepp- deplacement 16,350 ton, hästkraft 16,000 och hufvudbestyckning tio 30 cm. kanoner och antagligt är, att
från detta uppslag förskrifva sig i tidningarna uppdykande
rykten om kolossala från skorstenar och rök befriade vanligtvis engelska motorslagskepp under konstruktion eller' byggnad.
De försök inom engelska flottan, hvilka nu verkligen utfö rts eller utföras i ändamål att utsträcka marinmotorns a n,·iindning, synas inskränka sig till insättning på en äldre kan onbåt »Rattler» af ett sug-gasmaskineri, inköpt från enskild
firma af en uti årsberättelsen för 1906 omnämnd dvärgtorpedbåt med explosionsmotorer och till försök på en nybyggd jagare att förses med Dieselmotorer , för hvilkas användning
ii fven inom ett flertal andra mariner pågående försök omtalas.
För handelsflottan är under byggnad på Blohm & Voss
Yarf i Hamburg en motorlastbåt om 6,000 tons deplacement,
hvilken skall framdrifvas af Diesel-motorer på 3,000 hästkrafters styrka.
Explosionsmotorn vinner, synnerligast i vårt skärgårdsomgi fna land en år från år ökad användning på sjön ej endast
Yid kustfart för varutransport, speciellt genom motorpråmar,
li lan uti fiskefartyg, skärgårdsbons segelbå tar, lotskuttrar, lots båtar och svärmar af motorbåtar för sport- och nöjesändamåL
Sedan England, som ganska långt tillbaka i tid en för egen L astmä1·ke
del haft lagstadgad lastlinje, börjat fordra, att äfven friimman- å svenska
fartyg .
de länders fartyg vid utlöpande från engelsk hamn icke få
l i!l sjövärdighetens minskande vara för djupt nedlasta de, har
de tta förhållande ledt därhän, att lastlinje-frågan i Sverige bl ef
a ktuell.
Kungl. Maj:t har den 21 maj 1910 utfärdat förordning
med provisoriska föreskrifter angående lastmärke (fribordsmärke) å svenska fartyg i vissa . fall.
_ Svenskt fartyg må numera förses med sådant märke, påmaladt fartygssidorna, för att utvisa det största djup , hvartill
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fartyget får i angifna farvatten nedlastas; nedlastning öfver
åsatt lastmärke har straffpåföljd.
Kommerskollegium, Lloyd's Register, Bureau Veritas eller
annat erkändt klassificeringssällskap fastställer lastmärket och
utfärdar fribordscertifikat.
Skillnad göres mellan sommrufribord »i sötvatten», »i de
tropiska hafven >> och »i saltvatten >> ; samt vinterfribord »i saltvailen >> och »i norra Atlanten».
Ångfartyg åsättes samtliga märken, segelfartyg, förutom
sommarfribord i saltvatten, endast det förstnämnda och det
sistnämnda.
Stockholm den l november 1910.
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Berättelse
öfver Kungl. Örlogsmannasällskapets verksambet
under det förflutna arbetsåret
Sällskapet har varit samladt till 8 ordinarie sammanträden, hvarvid afgifvits 5 årsberättelser, nämligen:
i >>Bestyckning och beväpning>>, af ledamoten Ahlborn;
i »illinväsende, elektroteknik och sprängämnen: afdelning
gnisttelegrafi >>, af ledamoten Åkermark;
i >>Navigation och Sjöfart >> , af ledamoten Stm·ck;
i >>Reglementen, förvaltning samt hälso- och sjukvård: afde lning hälso- och sjukvård >> , af ledamoten Nilson;
i »Skeppsbyggeri och Maskinuäsende», af ledamoten I.
Engström.
-På grund af § 31 i sällskapets stadgar har ledamoten
Leche hållit ett föredrag: »Om deflektorsproblemet och dess
tillämpning i praktiken>>.
Ett svar å af sällskapet utgifna täflingsämnen har under
arbetsåret ingått, nämligen täflingsskriften >>Hur bör. idrotten
ordnas inom flottan? »; h vilken dock ej föranled t något sällskapets erkännande.
Sällskapets tidskrift har utgifvits enligt samma plan som
under föregående år.
Ledamoten Nordenfelt har under hela arbetsåret bestrid t
r edaktörsbefattningen, men ledningen af Sällskapets tidskrift
har under redaktörens sjökommendering sistlidne vinter varit
uppdragen till ledamoten Leche.
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Till Sällskapets bibliotek hafva följ ande gåfvor öfyerlämnats:
Meddelanden från Svenska Riksarkivet. Ny följd II: 3.
Bergskollegium och Bergsstaterna 1637-1857. Af Joh. Ax.
Almquist. Stockholm 1909.
Generalstaben. Grunddragen af Norges nya härordning.
Stockholm 1909.
Meddelanden från Generalstaben 1910. Stockholm 1910.
Linder, ·Wilhelm. Erinringar i Flottstationsfrågan . Stock holm 1910. Gåfva af författaren.
Hildebmndsson, Hildebrand H. Quelques recherches sur
les Centres d'Action de l'Atmosphere III-IV. Slockholm 1909
-1910.
Kuugl. Sjökarteverket. Svensk Lots. Del I. Södertelje
1909.
Landin, Sven. Sur le grain du 4 Okt. 1908. Uppsala 1910.
Åkerblom, F. Bulletin Mensuel de l'Observatoire Meteoroligique de l'Universite el' Upsala. Vol. XLI.
Anne 1909.
Uppsala 1909-1910.
Betfinkande rörande Underofficers befordran till Officer.
Slockholm 1910.
Sjökort öfver Norra Kvarken. Gåfva från KungL SjökarteYerket.
H ergesell, H. Beobachtungen in der freien Atmosphäre.
.Jahrg. 1908-09. Strassburg 1909- 1910 .
Svenska Teknologföreningen s ledamotsförtecknin g jämte
Stadgar och Ordningsregler m. m. Stockholm 1910.
Kungl. Kornmerskollegii fartygsafdelning. Sveriges Skeppslista HllO. Stockholm 1910.
Inom sällskapet hafva följande förändringar ägt rum:
Med döden afgått:
Hedersledamot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l
Arbetande ledamot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l
Korresponderande, utländsk ledamot . . . . . . . . . . . . l
Summa 3
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Från arbetande till hedersledamot hafva öfverflyttats:
statsrådet och Chefen för K. Sjöförsvarsdeparte mentet H.
'-!. M. von Krusenstierna och Chefen för K. Marinförvaltningen ,
kommendör G. Dyrssen.
Tillkomne äro:
Hedersledamot: Ledamoten af Riksdagens första kammare, förulvarande statsministern Herr Christian Lundeberg.
Arbetande ledamöter:
Torpedingenjören E. F. Elmquisl; Marindirektören af 2:a
gra den I. .J. Falkman.
För närvarande utgöres sällskapet af:
Förste hedersledamöter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hedersledamöter, svenske . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
, utländske . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Arbetande ledamöter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Korresponderande ledamöter, svenske . . . . . . . . .
, utländske

3
32
3
68
18
5

Summa 129
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Ammnelsetal.
(Upplästa vid firandet af Kungl. örlogsmannasällskapets högtidsdag
den 15 nov. 1910 af sekreteraren kommendörkaptenen
friherre L. Akerhielm.)

l

Herr Ordförande!
Mina herrar!

l

Under det sistförflutna arbetsåret hafva, enligt ingångna
dödsbud, 3 Kungl. Örlogsmannasällskapets ledamöter för alltid lämnat dess krets, nämligen hedersledamoten f. d. amiralen
friherre F. W. von Otter, arbetande ledamoten förste marinintendenten A. Zettersten samt utländske korresponderande
ledamoten kommendören i danska flottan A. P. Hovgaard.

t
Fredrik Wilhelm von Otter.'if)
Det är ju en ofta bekräftad sanning att vissa tider mer än
andra frammana dådkraftiga män, hvilka synas särskildt
komma att fullborda hvad andra försummat. Alla människaverk äro underkastade förgängelse. När det organiska sammanhanget med egen tid och dess fordringar brister, då faror
af denna art blifva uppenbara och behofvet af förnyelse in*) Skrifven af Konteramiral C. A. M. Hjulhammar.
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träder, då framträda ofta dessa gestalter liksom framvuxna
ur tidskl·ahet själft, för att utföra hvad ingen dittills mäktat.
En sådan dådkraftig man, som vid tiden för svenska flottans,
vi kunna säga djupaste förfall kom att spela en afgörande roll
vid detta vapens höjning och framtida utveckling, var Fredrik
Wilhelm von Otter, som efter en lefnad af nära 77 år afled :i
Carlskrona den 9 sistlidne mars.
Redan tidigt blef uppmärksamh eten riktad just på honom
såsom den, hvilken bättre än andra kunde anförtros ett svårt
värf; under elt långt och vexlingsrikt lif följde honom
städse detta förtroende och genom den varma vänskap \warmed han af sin för vapnet nitälskande Konung omfattades,
blef han ock särskildt lämpad att genomföra hvad hans verksamma ande kunde uttänka. Han var under hela sitt lif en
patriot af ädlaste halt, hvars intresse omfattat nästan alla grenar af fosterlandets angelägenheter . Hans offentliga verksamh et har därför varit riktad åt många olika håll och nästan
alltid med samma framgång. Vid den öppnade grafven kunde
därför biskop Billin g med fullaste rätt säga: »Till många områden hade han kallats att verka, öfverallt hade den främsta
platsen lämnats honom. »
Då jag nu går att lämna ett eftermäle af den saknade
hedersledamot en och mångårige ordföranden, måste jag dock
på grund af m aterialets rikedom inskränka mig hufvudsaklige n
till hvarl han verkat inom detta sällskap och inom det vapen ,
han älskade och hvaråt han egnade sina bästa krafter.
Fredrik \-\'ilhelm föddes den 11 april 1833. Föräldrarna
voro öfverslclöjtnan ten friherre Casten Fredrik von Otter och
hans maka Anna Viihelmina Dorotea Santesson. Af fö räldrarna erhöll han i arf många af de framstående själsegenskaper han under sitt verksamma lif lade i dagen. Fadern tillhörde armens flotta och tjänade med utmärkelse i vårt sista
krig med Ryssland, hvarunder han dock r åkade i fångenskap.
Under delvis h ård b ehandling tillbringade han ett par år i
fån genskapen. Han blef seelerm era en verksam ifrare för Göta
k anals a rslutande och var uneler lång tid verkställande ledamot
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j dess styrelse. I fädernehemmet, Fimmersta, beläget vid stran.c[en af denna kanals vestgötalinje, insöp Fredrik 'W ilhelm redan genom faderns yrke och ledning hågen för sjölifvet. Äfven
från moderns sida mottog han många af de frön, som gaf
hans framtid sin lifskrafl. Modern var dotter till den för sin
ovanliga energi, högsin ta och uppoffrande patriot ism kände
kommerserådet Berndt Harder Santessm1. Under elt kvarts
sekel kämpade denne, silt lands och dess näringars utveckling
hängifne man, vid Sveriges Riksdag för sin förnämsta lifsgärning: fulbordandel af Göta kanal. Med von Platen såsom ordförande i kanalstyrelsen var det Santesson, som bar den tyng·sta bördan af bolagets finansiella bekymmer. I bolagets tjänst
·och för dess arbete förlorade han nästa hela sin betydliga förmögenhet, för hvilken patriotiska verksamhet han erhöll ringa
belöning. Morfaderns hängifna energi gick i arf på dottersonen. I fädernehemmet åtnjöt Fredrik \Vilhelm efter tidens
sed en sträng, men vårdad uppfostran, hvarunder de rika karakti:isanlagen utvecklades under föräldrarnes ledning. Vid föga mer än 12 års ålder hade han inhämtat tillräckligt vetande
att kunna aflägga inträdesexamen till K. Krigsakademien å
'Carlberg. Efter omkring 5 års vistelse därstädes utexaminerades han den 14. december 1850 och utnämndes vid endast
17 2 /~ års ålder till sekundlöjtnant vid Kungl. flottan.
1852 erhöll Fredrik Wilhelm sin första sjökommendering
som officer å ångfartyget Balder, som detta år användes för
kontrollundersökning å Sveriges östra kust. Samma års höst
€rhöll han sin första långresa å korvetten Najaden till Medelhafvet och hemkom i juli 1853. Följande år tjänstgjorde han
å ångfartyget Valkyrian , som först användes att föra trupper
lill Gottland för neutralite tens skyddande under kriget, och
sedermera som chefsfartyg åt Hertigen af Östergötland. Därunder befästades ytterligare det vänskapliga förhållandet till
den blifvande konungen, som med aldrig svalnande värme va rade till dennes död. Uneler senhösten samma år tjänstgjorde
han å ångkorvetten Oriidd, under hemtransporten af Gotthindska trupperna.
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1855 var han åter kommenderad å ångfartyget Balder för
kon trollundersökningar å östra kusten. 1856 tjänstgjorde han
.som instruktionsofficer vid artilleriskolan å ängskeppet Carl
XIV Johan.
Vi finna här ett för den tiden ovanligt förhållande att en
ung officer under 4 på hvarandra följande selinrar erhållit
5 sjökommenderingar å fartyg med ångkraft under samman1
lagdt l år 8 /~ månader. Att Fredrik Wilhelm därunder på ett
lyckligt sätt utvecklat sina tekniska anlag såväl som sina
sjömannaegensj,aper kan med säkerhet antagas. Han var såhmda väl förberedd då han i mars 1857 anträdde färden till
England för att inträda i dess örlogs tjänst, h varest han · kvarblef nära 4 år. UtförUga och intressanta anteckningar finnas
i behåll från denna tid. De präglas städse af en brinnande
lust att komma in i h~indelsernas centrum, helst där ärofulla
strider kunde förväntas. Vid framkomsten upptogs han först
på Nelsons gamla ärofulla flaggskepp Victory, där han erhöll
.samma hytt Nelson användt 52 år förut under Trafalgar-kampanjen, en händelse som säkerligen i många hänseeriden verkade sporrande på den lätt hänförde djärfve unge mannen ,
'och kom honom att nära framtidsdrömmar om egen förmåga
ntt verka för älskadt fosterland, som han redan då väl visste
hade behof af allt det arbete dess söner kunde gifva, ej minst
inom hans eget yrke. Efter några månaders väntan erhöll
F redrik ·Wilhelm den kommendering hvarefter han längtat,
nämligen till Kina, enär han hoppades få deltaga i det där
pågående kriget, och sålunda vinna både erfarenhet och ära.
,c\ tredäckaren Princesse Charlotte anträddes öfverfärden den
27 juni. På grund af motiga vindar nåddes Hongkong först
elen 3 januari 1858, och stor var bedröfvelsen, när han erfor,
.at t Canton endast två dagar därefter genom stormning föll i
de allierades händer, fruktande, som han skrifver, »att därmed allt var öfver» . Han prisade de kamrater lyckliga, som
fingo vara med, men tröstar sig, då han får veta att stormningen ej medfört elen ära han tänkt, då motståndet varit
Tinga. I februari öfvergick han på hjulkorvetten >> lnflexible >> ,

-- 602-

som först användes att till Calcutta föra den vid Cantons stormning tillfångatagne vicekonungen '' Yel1», därefter att å ön Formosa efterspana saknade europeer och att i Japan inleda handelsfördrag samt slutligen att tukta Kinesiska sjöröfvare. Under detta sista uppdrag hade han befäl i fartygets ena hjulhusbåt; 26 fartyg med 236 kanoner förstördes, 572 man dödades.
och 90 fångar gjordes. Det kinesiska röfvarväl3endet uppträdde som man vet, såväl till lands som sjöss, vanligen i för ändamålet organiserade band, och den europe, som föll i deras.
händer hade ofta ett grymt slut att vänta. Det fanns således.
i dessa strider något af hvad han tänkt. För sitt mod och sin
duglighet därunder blef Fredrik 'Wilhelm särskildt omnämnd
i rapporten till engelska amiralitetet, hvarjämte han därför
erhöll engelsk medalj. I september 1858 förflyttades han till
fregatten Amethyst, hvarest han tjänstgjorde 2 år 3 månader
tills han i dec. 1860 afmönstrade i Chatam och återvände till
hemlandet.
Amethyst anvLindes under nämnda tid för att på västkusten af Syd- och Centralamerika bevaka Englands intressen
under de pågående revolutionerna, som stundom fordrade användning af väpnad makt, hvarvid Fredrik \Vilhelm flerfaldiga gånger med utmärkelse deltog.
Kort efter hemkomsten anställdes Fredrik \Vilhelm som
underekipagemästare i Karlskrona, hvilken befattning han innehade till februari 1872, dock med afbrott för sjökommenderingar och kommittearbete. Han fick under denna tid rika
tillfällen att ådagalägga såväl sin praktiska duglighet som sina
teoretiska insikter. De många och kräfvande sjömannaarbeten, som då ännu förekomma å varfvet, leddes af honon1.
städse med den erfarne sjömannens säkra omdöme på ett utmärkt sätt, som vann erkännande af förmän och kamrater.
Till sjöss tjänstgjorde han som kommenderad officer å
korvetterna Sualcm och Gefle, som chef 1866 å skonerten Falk,
hvarest han gjorde sig känd för djärf segelföring och snabba
resor; 1867 å · kanonbåten Ingegärd till fiskerierna å Norges.
viistkust; 1868 å postångaren Sophia till Spetsbergen och Norra
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Ishafvet, hvarunder uppnåddes en nordlig lat. af 81 o 42', som
antogs vara den högsta något fartyg dittills uppnått. På hemv ägen, omkring 80 eng. mil norr om Amsterdamön, utsattes
det svagt byggda fartyget för allvarliga faror under storm och
isgång. Med betydliga läckor som fordrade alle man vid pumparna, vetenskapsmännen ej undantagna, och under synnerligen luitiska förhållanden, som lätt kunnat medföra förlust
af både fartyg och besättning, lyckades det dock Fredrik Wilhelm genom sin lugnande ihärdighet och kloka förutseende
att föra fartyget först till Amsterdam-ön, hvarest läckan provisoriskt tätades, och sedan till Kings bay, hvarest på en jämn
sandstrand fartyget uppstöttades så att läckan vid lågvatten
blef åtkomlig cch under loppet af några dagar kunde ytterligare tätas för elen blifvancle långa hemfärden, h varuneler
storm och isgång, i anseende till elen sena årsticlen (medlet
a f oktober), var att förvänta. Loggboken innehåller följande
af Fredrik Wilhelm attesterade anteckningar om förloppet.
>> Den 4. oktober kl. 1 / 2 5 f. m. styrt västvarclt genom elen glesaste delen af clrifisen, ömsom uneler segel ömsom med segel
o ch ånga. Kl. 6,25 kaslades fartyget af en sjö ned mot ett
isstycke och vakthafvande maskinisten rapporterade läck i
styrbords aktra kolbox, hvarpå luckan till elensamma clrefs
igen. En limma senare rapporterades läck öfver trosscläck.
Allmän vattenlangning med pytsar från trossbotten. Rifvit
inredning och garnering öfver styrbords aktra kolbox och funll it läckan samt sökt efter hand täppa densamma. Tillrecit
p umpar och öppnat hål i däck för pumpning. Cirka 1 fots
,·atten å trossdäck Kl. 9 f. m. började vattnet stiga i maskinrummet. En del manskap till vattenlangning därifrån med
py tsar. Maskinpumparna gått oafbrutet så länge de ej varit
oklara till följd af kolstybb och aska från eldstäderna. Uneler
,·akten alle man oafbrutet sysselsatta med langning af vatten.
1\l. l 2 m. d. omkring 1 1 / 2 fot vatten å trosscläck . Kl. 1 e. m .
öppnat luckan till aktra vattentäta rummet för att ditleda vatten från gunrummet, och hållit dess pump gående. Valtenlangningen fortgått oafbrutet under vakten. Kl. 4 e. m. ma-
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skinpumparna ständigt i gång. Cirka l 1 / 2 fots vatten å tross.däck. Kl. 1 / 2 5 e. m. gjort an land vid Klofven diff. styrt för
.\msterdam-ön. Kl. 3 / 1 6 e. m. gick till ankars under Amsterdam -öns S. O. pynt. -- - - - - öfverflyttat å däck befintligt lösgods om babord samt trenne båtar som, hängande
i båtginor och tackel, fylldes med vatten för att gifva fartyget
nödig slagsida för läckans undersökande. Vattenlangningen
å trossbotten fortgått under tiden. Öppnat en till babords
aktra kolbox ledande mindre ventil, för att kunna med maskinpumparna uppfordra det å trossdäck inträngande vattnet.
Kl. 9 e. m. satt vakt, läns i alla kölrummen. Timmerman med
biträden sysselsatt med läckans tillstoppande.» Efter 15 timmars träget arlJete, i ständig ovisshet om resultatet, under full
storm i köld och bland hotande isflack, se vi den lilla besättningen segerrikt kämpa för fartyg och lif, och de som minnas
fiirden beundra ännu den kallblodighet och ihärdighet, hvarigenom chefen, uppmuntrande hvarje man ombord aU göra
sin plikt, i så väsentlig mån bidrog till den lyckliga utgången.
Detta var verk efter Fredrik Wilhelms sinne; här befästades ylledigare det särskilda intresse han i framtiden städse
egnade dc arktiska angelägenheterna.
1869 gjorde Fredrik Wilhelm som sekond · å korvetten
Josephine en längre expedition, hvarunder Josephinebanken
utanför portugisiska kusten upptäcktes. 1871 var· han åter på
kanonbåten Ingegärd, denna gång med befäl äfven öfver briggen Gladan, med uppdrag att från Ovifak på Disco-ön vid
Grönlands västkust afhämta den s. k. N orclenskjöldska järnmeteoriten. Upplyftandel af denna sten, som vägde omkring
25 tons, där den låg på stranden af den öppna arktiska kusten
och ombordtagandel p å Gladan, var ett sjömansarbete af svåraste beskaffenhet och ansågs af många såsom outförbart.
Det utfördes uteslutande enligt Fredrik Wilhelms plan och
ledning, hvarför han äfven vann rikligt och berättigadt erkännande.
Ej ringa uppseende väckte sedermera den snabba
hemseglingen öfver Atlanten på 12 dygn från S:t Johns till
Plymouth, hvarunder båda fartygen ständigt höllo samman,
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iimsom bogserande hvarandra. Fredrik \Vilhelm hade som
underekipagemästare rustat kanonbåten med ledsegel och
andra tillbehör för den blifvande färden, och att segel ej sparades framgår af att båda vaterbommarna och en ledsegelsspira vid skilda tillfällen under pressning med segel sprungo.
Då spiran sprang hade sista loggningen visat 9, 8 knop, en nästan
otrolig fart för den som minnes de gamla små kanonbåtarnas
seglingsförmåga. Innan vaktens slut var spiran lagad och nytt
ledsegel åter uppe. Själfva Englands sjöveteraner uttalade
sin beundran öfver den bragdrika färden vid besöket i Plymouth .
Santidigt med den praktiska verksamheten till lands och
sjöss, hvarpå vi här anfört prof, lade Fredrik Wilhelm under
denna period genom en serie föredrag, hvaraf de viktigaste
h är skola anföras, i dagen en litterär och organisatorisk förmå ga, som redan då vittnade om hans öppna och säkra blick
fö r flottans viktigaste behof.
Största delen af dessa föredrag äro hållna inom vårt sällskap, till hvars arbetande ledamot han valdes 1865. Den 19
januari 1867 hölls det första, och upptog han då till behandling
nödvändigheten af ett nytt reglemente för sjötjänstgöringen.
Han säger cliir bland annat: >>Stjötjänstgöringsreglementet bör
>> vara elen lag, som länkar hvar och en i skeppet vid sin plikt,
>> bör utstaka lwars och ens skyldighel och an svor, det skall
>> bestämma ordningen för tjänsten till tid och rum på ett läU>> fa ltligt och praktiskt sätt. >> Han framhåller vidare att reglemen tet skall åstadkomma att samma system blir genomfördt
för vapnet i sin helhet och ej beroende af hvarje chefs genom
skeppsorder utfärdade befallningar. Den som erinrar sig då
gällande åldriga reglementes oförmåga i nämnda hänseende,
och hurusom detsamma måste till väsentliga delar komplettera s genom skeppsorder , som komponerades efter hvarje chefs
uppfa ttning och således voro olika på hvarje fartyg äfven beträffande tjänstens viktigaste moment såsom vaktgöring, klart
skepp, manöverfördelningar m. m., han inser lätt huru sant
det ofvrm uttalade var, och att första villkoret för sjötjänstens.
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J1 öjande då var erhållandel af tidsenliga reglementarisk a be-

stiimmelser. Fredrik Wilhelm angaf äfven formen för reglementets uppställning och indelningar m. m. som än i dag tilllii.mpas. Han utredde samtidigt ohållbarheten af att fartygens
navigering sköLtes af ansvarsstyrma n och ej af navigerings?fficer 111 • m. som allt vann sällskapets gillande. På grund
häraf tillsalles en kommiUe för arbetets utförande, hvari
Fredrik Wilhelm blef den ledande kraften, tills han år 1872
förflyttades till Stockholm såsom ledamot dels i militär-tekniska byrån, dels i Förvaltningen af sjöårenclena. I slutet af
nämnda år anmodade Förvallningen sällskapet att öfversäncla
.de kapitel af reglementet som då funnos färdiga och i januari
1873 öfverlämnades desamma till den kommitte Kungl. Maj :t
slutligen tillsatt för aU utarbeta sjötjänstgöring sreglementet och
hvaraf Fredrik \Vilhelm jämväl var ledamot. Vi kunna således här steg för steg följa det energiska arbete Fredrik Wilhelm utförde för denna viktiga frågas lösning, hvilket ock
];:röntes med elen framgång, att han kort efter sitt tillträde till
sjöministeräm betet i dec. 187 4 kunde framlägga det sålunda
färdigblifna reglementsförs laget till nådig fastställelse.
Seclan Fredrik ·W ilhelm blifvit vald till föredragande i
6 vetenskapsklas sen, som omfaLLade reglemente och författningar, och som gaf honom ytterligare anledning att forska
i denna riktning, höll han högtidselagen samma år, 1867, ett
nytt föredrag, hvari han bland annat häfclacle behofvet af sådan ändring i lagstiftningen att en fartygschef ej skulle kunna
dömas till ersättning då han icke befunnit sig på däck när ha' eriet inträffade, h vilken dom då nyligen fallit. Ändring i
sådan riktning har ock småningom införts.
Några månader därefter, januari 18G8, framhöll han i ett
li.in<~re föredrag behofvet af en internationell signalbok på vårt
o
ege t, språk, och öfverlämnacle samtidigt en till större delen a f
honom utarbetad öfversättning, med förslag att sällskapet ville
befordra dess utgifvande, hvilket äfven villfors. Efter den långa
ishafsexpeclitio nens afslutande höll han i januari 1869 sitt intressanta arktiska föredrag med redogörelse för Sophias expe-
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dition, och om sannolikhetern a vid den arktiska forskningen,
Yid hvilket föredrag alla stationens officerare och civile hade
lenmats tillträde. I dec. 1869 lenmas åter ett föredrag i 5.
Yetenskapsklas sen, som är anmärkningsv ärdi därför att Fredrik Wilhelm där första gången anger sin uppfattning om vår
flottas användning, en uppfattning, som han sedermera så
{)fta och troget vidhöll, och som slutligen fick så afgörande
betydelse för vapnets framtida utveckling.
Han säger: »Vi ha fått öfvergiha tanken att såsom förr
>> vara färdiga att utkämpa fäderneslandet s strider på öppna
hafvet - vi måste åtnöja oss med den blygsammare om ock
»icke mindre ärorika posten, att utgöra första ledet i breschen,
)) del som, diir det gör sin skyldighet, måste falla innan en fi>> endtlig kanon planteras på vallarna. >> Här finnes sålunda
fö rsta antydan om den strategiska uppgift han framdeles alltid tilldelade flottan, nämligen att den skulle utgöra »första
ledet» långs hela vår kust hvarhelst fienden anföll, och ej blott
såsom den tidens ledande myndigheter ville påyrka, i Stockholms skärgård och landets förnämsta hamnar. Det är ock
därför vi ständigt se honom kämpa för sjögående fartyg, med
god fart så att de skulle kunna uppträda hvarhelst på kusten
sådant fordrades. Då han ej fick pansar och ramm på sina
fartyg, höll han dock ännu fast vid sin sats; och så kommo
d e för oss säregna snabbgående groft bestyckade kanonbåtar,
om hvilka man kan säga att dc utgjorde ett substitut för och
öfvergång till vår nuvarande fJolla, på den ticlen då Riksdagen
till nybyggnadsan slaget fäste det villkor, att ej större fartyg
fing e byggas än som med ett års anslag kunde fullbordas.
Samma dag detta föredrag hölls utsågs Fredrik \Vilhelm
på grund af sin ådagalagda litterära förm åga och sina fackmannainsikter till ansvarig ulgifvarc för s~illskapets tidskrift,
hvilken befattning han erbjöd sig bibehålla äfven sedan han
18 72 flyttals till Stockholms station, om sällskapet ville tillåta
a tt tidskriflen där finge tryckas och ulgifvas, h vilket sällskapet
dock ej ansåg vara förenligt med gällande stadgar.
På högtidsdagen 1870 hade Fredrik \Vilhelm ett föredrag
)>

T'i clshift i Sjöväsenclet.
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om de reformer beträffande materiel och personal som Englands marin undergått på grund af bepansrade . krigsfartygs
införande.
Den 15 februari 1871 förekom åter ett uppseendeväckande
föredrag inom sällskapet om fördelarna för kustförsvaret af
nyare tiders uppfinningar. Han utvecklar här, såsom passande för oss, den nya kanonbåtstypen, som kan >>föra artilleri
>> som genomskjuter 10 tums pansar, som inne på grundt vatten
»Själf kan bestämma sitt afstånd från en anryckande fiende
»och sålunda göra hans såväl landstigningsflotta, som den>>Samma eskorterande pansarflotta högst svåra afbräclo _
Han framhåller ock de snabbgående rammfartygens betydelse,
hvilka måste »gent emot en landstigningsflotta anses som.
>>fruktansvärda, i förhållande till deras kostnad.>> Han hoppas:
slutligen att vi af denna och andra utförda uppfinningar må
draga alla de fördelar som erfarenheten kan lämna oss. »Då
»Om icke förr torde de organer tystna, som icke kunna anvisa
>> annan plats åt rikets sjöförsvar än att skydda Stockholms
»skärgård, spärra inloppet till Mälaren och hindra en fiendtlig
>> landstigning uti Södertörn och den närmare lwfuudstaden
»belägna delen af Roslagen.»
De åsikter som här bemöttes voro då nyligen uttalade vid
konungens rådsbord. I propositionen till 1871 års riksdag framhålles nämligen att vårt sjöförsvar endast behöfver bidraga
till försvaret af inloppen till Stockholm och ett par andra viktiga ställen. Det var sålunda ord i rättan tid som här uttalades, men de behöfde ofta upprepas och de blefvo det äfven.
Vid denna period af Fredrik \iVilhelms verksamhet medgifver ej utrymmet att längre dröja. Jag vill dock ytterligare
anföra, dds den berömda uppsatsen >>Finnes öppet vatten vid
Nordpolen>>, hvari han redan 1870 framställde hypoteser, som
j allt väsenligt vunnit bekräftelse i senare tider, och hvari han.
Yederlade sådana berömda auktoriteter som Captain Maury
och Doktor Peterman, hvilka vid den tiden ännu drogo i härnad för »det öppna hafvet vid Nordpolen>>, dels åtskilliga förbättringar i sällskapets stadgar och arbetssätt, hvilka af honon11
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föreslagits och af sällskapet godkänts. Särskildt må nämnas
sammanträdenas utsättande till i förväg bestämda dagar för
hela året och ej enligt ordförandens bestämmande. Vidare
föredragens förflyttande från högtidsdagen till de öfriga sammanträdena, så att alltid ett föredrag kunde påräknas hvarje
sammanträde. Han föreslog ock att sällskapet genom prisfrågors utfärdande skulle uppfordra utomstående att bidraga till
sällskapets ändamål. En af de första prisfrågorna, som i följd
däraf kom till stånd var: »l-Ivad vikt och betydelse har sjö,, vapnet för vårt lands försvan, h vilken på sin tid framkallade
många stridiga åsikter, men som ock därigenom banade väg
för säkrare och lyckligare uppfattning om flottans uppgift än
som förut var rådande inom större delen af nationen och ej
minst inom militära och politiska kretsar. Måhända bidrog
dock dessa strider att prisfrågorna snart för en tid upphörde,
rör att dock som vi vela åter komma till den användning, som
iinnu fortfar.
Efter hemkomsten från expeditionen med kanonbåten
Ingegärd i oktober 1871 förflyLtades såsom redan är nämndt
verksamheten till Stockholm, först såsom sekreterare i kommitten för org:misation af sjöförsvarets militärpersonal, hvarefter förtroendeuppdragen i hastigt tempo följde ·Jwarandra,
tills han den 23 dec. 1874 utnämndes till chef för sjöförsvarsdepartementet. Sålunda blef han i februari 1872 ledamot i
den nyskapade militär-tekniska byrån och tidtals militärledamot i Förvaltningen af sjöärendena. 1873 blef han ledamot
i den förut omnämnda kommitten för sjöreglementets afslulande. 1874 ingick han som ledamot dels i sjöförsvarets 'färnpliktskommitte och dels i Svensk-Norska kommitten för upp;:;öra nde af ny taktik och evolutions- och signalbok.
I förstnämnda kommitte var Fredrik \Vilhelm enda reservanten, men af så mycket större betydelse. Han utveckla de som sådan behofvet af pensionsväsendets ordnande i
ställets för reservstaters användande, och förberedde sålunda
den ol1ligatoriska pensionsskyldigheten, som ock i början af
hans statsrådstid blef g<·nomförd. Han framhåller vidare be-
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hofvet af cH chefsskap för militärpersonalen, lwilkel han som
siatsråd ock fick tillfälle organisera, och som småningom utYccklade sig till den nu Yarande marinstaben. Han uppträdde
emo t ch efsskapet i förvaltningen, hvilket äfven borttogs, ehuru
det snart åter ·visade sig nödvändigt. På grund af sina åsi kter
ntt endas t den personnl, som: erfordrades för verklig tj äns t
sk1llle hållas inkallad, och öfriga vara tillfälligt permitterade,
förordade han jämväl införandet af dagaflöningssystemet, som
sedermera blifvit gällande för såväl flottan som armen. Han
littala r i detta sammanhang följ ande ännu tänkvärda sats:
>> Om en krigsduglig flotta, bemannad med en tjänstduglig per"sonal skall betraktas som än damål och stationerna som me>> dcl och icke tvärtom, böra därför stationerna ordnas mera
"som depoter för en utevarande flotta än som nu är fallet,
"och tjänstgöringen dtirsHides göras enklare än hvad kommitten uti sitt förslag till milit}irstammens fördelning åsy ftar. »
Genas t efter uppkomsten till Slockholm utnämndes Fredrik Wilhelm till adjutant hos herligen af Östergötlancl, och
tjiinstgjorcle som sådan jämväl då hertigen var Gcneralmönsterherre.
Hnn fortfor som adjutant äfven efter Konung
Oscars tronbestigning. Som ch ef å korvetten Balder bevistade
han 1873 kröningen i Trondhjem. I januari 1874 invaldes
han som ledamot i Krigsvetenskapsaka demien och elen 23.
d ec. samma år befordrades han till kommendör samtidigt med
~1 11 han utnämndes till chel för sjöförsvarsdepartementet.
I februari 1875 valdes han till hedersledamot af K. örlogsmannasällskapel. Af den svarsskrifvelse han i följd cläraf
aflät framgår huru allvarligt han k ände det ansvar som å låg honom i den Yiktiga befattning han nyss tillträdt, och huru högt
han skattade vårt sällskaps verksamhet.
Han skrifver : "När KungL Örlogsmannasällskapet beha>> gacle med sitt val kalla mig till sin hedersledamot, skedde det,, la helt sLikert under intrycket af den förhoppning, a lt jag, med
>> det inflytande min nya ställning b ereder, skall verka för säll" skapets ändamål, och jag ·hyser den tillförsikten att denna
" förhoppning , i den mån mina krafter förmå, icke skall gäc-
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"ka s. i\1en för att resultatet skall blifva godt fordras alt maklen, som detta embete bereder,. skall, på sätt Kungl. Örlogsm.>> Sä llskapets valspråk bjuder, utöfvas med förstånd och styrka,
>> OCh härtill vore mina krafter för ringa därest de icke hade
"alt påräkna enig samverli:an med alla deras för hvilka Kungl.
,, Orlogsmannasällskap et är ett organ.,
Han kände att . slora förhoppningar .nu saltes på honom,
dc giickades ej heller, ehuru skördarna i många fall kommo
sent. Under lång tid hade sjöministerplatsen vari l besatt ·med
personer, främmande för flottans utvecklingsmöjligheter.
F r edrik Wilhelm var väl förberedd och grep genast rodret med
kr a ftig hand. Endast 17 dagar efter sin utnämning hade han
sin fö rsta föredragning i sta tsrådet angående femte hufvudlileln, och här finner man på ett klart sätt . angifven den nya
kurs för vår flottas utveckling, som Fredrik Wilhelm under
hela sin statsrådstid energiskt kämpade för, och som allt seJ an varit gällande, och allt framgent komm er a tt blifva det
så länge sjöförsvaret bygges på strategiska grunder.
Flotta ns tippgifter anger han i följande punkter:
l. att utestänga fiendtliga flottor från våra viktigaste hamnar;
•) alt försvåra, om icke förhindra, landsältande af öfvervälcligande fiendtliga h ärmassor å våra kuster, hvarhelst en
sådan landsätttning försökes; sam t
:3. att, om en fiende skulle lydas landstiga, oroa och försvåra
hans kommunikationer med eget land.
Orden h afva ändrats, men innebörden af vår flottas upp gi ft godkännes än i dag vara. densamma. Det är Fredrik \Vilhelms ovanskliga heder att .h an genom sin bindande bevisfö ring lyckades fullständigt bryta det motstånd som så länge
s t:l tt hindrande mot att erkänna denna flottans uppgift. SåYii l inom vapnet som i Riksdagen vunno hans åsikter allmänt
t' rkiinnande . Annu sk ulle det dock dröja länge innan den
m ateriel, som blef en följd .af den nya uppfattningen kunde
as lndkommas. Hans väl motiverade förslag om sjögående
f::n tyg (rammfar tyg) föll 1875 i Riksdagen enär d0t ansågs
a ll ingen bestämd plan förelåg fö r materielens utveckling. När

i
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Fredrik Wilhelm följande år så kom med en sådan plan, föll
d enna enär man först ville afvakta landiförsvarets ordnande
och undersöka landets ekonomiska bärkraft.
En fullständigare och mer öfvertygande motivering än den
som åtföljde 1876 års nybyggnadsplan för flottan har dock
näppeligen förelagts Sveriges Riksdag. Denna plan omfattade
6 rammfartyg, 20 pansarbåtar och monitorer , 4 minfartyab
och 20 opansrade kanonbåtar och skulle kräfva en byggnadsLid af 12 år. Den redogör ej allenast för de olika fartygens
användning utan jämväl för typernas bästa beskaffenh et. I
motsats mot den tidens gängse militära åsikter visade Fredrik
Wilhelm att om vi sakna ett på hela kusten användbart sjöförsvar skall vår Östersjögraf blifva fienden till större lzjälp än
en landgräns, enär han då lum ostörd samla, inskeppa, öfverföra Och nästan hvarhelst han vill, landsätta den betydligaste
anfallshär, utan att vi äga ens så mycken ledning för lwar anfallet kunde väntas, som man kan hafva vid en landsgräns,
där kommunikationsmedel och landets geografiska natur bilda fingervisningar, som å den våta grafven saknas. Men Riksdagen var ännu ej redo att lyssna till dessa då nya läror. Den
nimbus som så länge omgifvit våra skärgårdar var ännu tillräckligt stark att fördunkla hvarje än så berättigad tanke på
ett försvar utanför denna omhuldade terräng. På Riksdagen
uppträdde en af flottans inflytelserikaste män mot försiage l
enär det '' h varken i finansiellt eller militäriskt hänseende kan
"hålla hvad det lofvar». Huru tvifvelaktiga äfven de välvilligaste den tiden förhöllo sig mot möjligheten att för längre
tid bestämma en nybyggnadsplan framgår af följande yttrande af sällskapets ordförande vid presidiets nedläggande så sent
som 1879: >> Man borde just till följe af den moderna sjökrigs»materielens växlande beskaffenhet, hafva kommit till insikt
>> Om, huru omöjligt det för oss numera är, att för migon
>> längre tid följa någon plan alls; och huru ändamålslöst det
>> i själfva verket vore aU uppgöra någon sådan, därom torde
Detta
>> d e senaste 50-60 årens erfarenheter bära vittne. ,
ljöd ju som ett eko från de svunna år då hvarken tro eller
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hopp var att finna för Sveriges flotta. Man jämföre L ex.
instruktionen för kommilten för sjövapnets militärpersonal
(1871), lwarest vi funno Fredrik "W ilhelm som sekreterare.
Orden löclo där: »Enär någon fast och för längre framtid af»Sedcl plan för sjökrigsmaterielen uneler nu timade hastiga
»Växlingar svårligen för närvarande lärer kunna uppgöras, må
>> det sLå kommitten fritt att i afseende på vår blifvande mate»riel göra de förutsättningar som må anses sannolika. »
Men Fredrik \Vilhelm han trodde på sin plan, och vår
tid förstår att en sådan ej allenast är möjlig utan äfven ändamålsenlig, ja nödvändig, om sjöförsvaret skall uppfylla de villkor Fredrik Wilhelm förestafvade.
Riksdagen måste dock ~innu några år bearbetas innan
konsekvenserna af den nya riktningen kunde göra sig gällande. Härför fordrades ej allenast elen certkommitte som
på Fredrik Wilhelms föredragning tillsattes 1879 med uppgift
a tt föreslå materiel för flottan, under förutsättning att hennes
iindamål vore ordagrant detsamma som uttrycktes i 1875 års
proposition, utan äfven den s. k. parlamentariska kommitte
som kort efter Fredrik Wilhelms afgång som statsråd tillsatles den 19. juni 1880. Men härefter kom den första frukten
a f Fredrik Wilhelms sådd i form af pansarbåten Svea, hvartill
första anslaget beviljades af 1883 års riksdag, och som sedan
följts af de sjögående fartyg, som i dag utgöra hufvuclbeståndsd clen af vår flotta, och hvars förnämsta uppgifter ännu erkännes vara desamma som Fredrik Wilhelm redan 1869 hade anlydt och 1875, i de förutnämnda tre punkterna, formulerat.
Att här fullfölja uppräknandet af de många nyttiga åtgärder,
som under Fredrik Wilhelms statsrådstid vidtogas meclgifver
ej utrymmet. Utom hvad som redan blifvit omnämnt må
hlo lt erinnras att därunder anslag beviljades till galervarfsdockan, till sjökrigsskolans och skeppsgossekårens byggnader,
till exercishus i Karlskrona, till nya kaserner i Stockholm, till
maskiner och magasin för egen tillverkning och förvaring af
·w hitcheads torpeder, till spårvägars anläggande å vm·hen ,
1n . n1 ., n1. m.
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Den Hl. april 1880 afgick Fredrik Wilhelm från sitt ämbete då De Geerska ministären föll, till saknad för alla dem,
som ännu trodd e på vår flottas framtid, och som trodde att
med hans afgång reaktionens verk åter skulle blifva kännbart.
Den 7. juli 1880 fö1 ordnades Fredrik Wilhelm till varfschef och elen l. oktober 1884 till stationsbefälha fvare i Karlskrona, hvilken befattning han innehade under nära 16 år.
De h årda strider vår flotta hade att genomgå för alt vinna
erkämumde såsom fö rsvarets första led rundt hela vår kusl, och
hvari som vi sel.t Fredrik \Vilhelm tagit en så kraftfull och
lyckosam del, de voro nu till stor del afgjorda. Grunderna
voro erkända man hade blott att till dem anpassa utvecklingen.
Däraf förklaras till en del det förhålandet att Fredrik Wilhelm
efter sin återkomst till Catlskrona fann tid och håg, att äfven
till andra v~irf sträcka sin verksamma ande. Vid sidan af sin
militära verksamhet · och vid sidan af sitt inflytelserika arbete
i vårt sällskap, hvars ordförandeska p han under 17 år innehade, verkade 11an m ed sitt vanliga intresse och sin energi såYäl för Carlskl·ona stads utveckling, inom stadsfullmäktig es led,
som äfv en · för landets allmänna angelä,genheter , inom båda
kamrarna. I stadsfullmäkti ge var han ordförande från 188\:l
till 1899.
Som representant för Blekinge län hade han säte i l. kammaren åren 1891--99 och 1902-05 . Som represen tant för
Carlskrona stad, i 2. kammaren, åren 1900- 02.
Uneler största delen af sin första riksdagsperiod tillhurJe
han statsutskottet och visade där prof på stoi· förmåga ·._ltt
sammanjämka stridiga åsikter till ett godt resultats vinnande.
Han var ordförande i styrelserna för alla de järnvägsförval tningar som denna tid berörde Carlskrona och d ess närh et och
verkade på flerfaldigt s~itt för deras utveckling.
Till sjöss tj änstgjorde han unel er sista Carlskronaper ioden
som högste beHilhafvare år 1881, för den mindre eskader som
öfverförde vår n. v. Drottning till fosterlandet efter kronprinsparets förmälning , saml åren 1893, 94, 95, 98 och 99.
Den 12 sep tember 1900 mottog Fredrik Wilhelm statsmi-
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nisterposten. Man ans~l:g allmänt alt hmi kallades till denna
post för all genomdrifva frågan om förlängd värnplikt, hvilket
j~im vti l följande år ly ckades, ehuru ej till den utsträckning
han själf h oppats. Den därmed sammanhänga nde frågan om
utsträckt rösträtt var däremot iinnu ej mogen, h varför elen
följande å r föll och därmed äfven von Otterska ministären.
Han afgick som statsminister elen 5 juli 1902. Under några
år därefter eller till och med 1905 kvarstod hat\ i l. kammaren ,
men har seelan ägnat sin tid hufvudsaklige n åt skötseln af sin
egendom Trantorp i n~irheten af Carlskrona.
En mängd såYäl in- som utländska ärebe tygelser tillföll
honom uneler han s lån ga och hedrande i:imbetsmanna bana.
Här m å blolt framh ållas alt han salmua år han firade sill
50-års jubileum som officer utniimndes till riddare och kom mendör af K. M. Orden.
1863 ingick Fred rik Wilhelm ä ktenskap med Matilda
Dahlström, dotter till lnndshöfdinge n i Jämtlanels län Dahlström och dennes maka, född Hagennan, i hvilket äktenskap
föddes 5 barn, hva raf el en äldste sonen genom olyckshändelse
omkom under tjänstgöring som trafikchef vid Mellersta Blekinge järn v~ig . De eftcrlefvande barnen iiro: Cas ten Fredrik,
kammarråd, Fredrik Edmund, kapten vid kustartilleriet, Oscar
Fredrik Sebastian, i Kongos tatens tjänst och Helga Sofia, gift
med kommendörka ptenen grefve Carl Ala rik vVachtmeister.
Jag har nu sökt så lång t det inskränkta uLI:ymmet meclgifvil:
skildra Fredrik vVilhelm von Otters lifsgärning, hufvudsakligen i hva cl cl~ns amma berör vårt vapen, genom a tt lämna
enkla fram s tällningar om hYad han gjort och sagt.
Med honom bortgick ur Liclen en man, som på elt sällsamt
siitl fö renade alla de vikliga egenskaper, som vi af ålde r ~ii·o
vanda att tillägga den svenska krigare- och sjömanslyp en . J>.:gåfvad med en stark och klangfull stämma, högrest och kraftfull kroppsbyggna d, och med anle tsdra g, som vittnade om
bestämdhet och energi på samma gång som välvilja och tillmötesgående, tilldrog han sig redan genom dessa egenskaper,
lwar han ställdes, uppmärksamh et och förtroende. 1-I::w<;
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muntliga framställningskonst var enkel och öfvertygande, vittnande om framstående dialektisk förmåga. Under 17 år förde
han med odeladt erkännande klubban inom vål't sällskap, o.~:l
till hans många anföranden under denna tid, lyssnade si:ilskapet städse med begärlighet. Hans energi och djärfhet förde
honom stundom i kristiska situationer såväl ombord som i
land, men han visade a1ltid en rådighet, som hindrade djärfheten att öfvergå till öfverdåd. På honom kunde i sanning
tilhimpas skaldens målande bild: >>Flyg ut i stormen kring ref
"och skär, ty stark är senan och vingen bär.>> Stark kände
han sig i sin egen terräng, och sina krafter pröfvade han
>> Sans peur et sans reproche>> när plikten manade. Han var
aktad och vördad af sina underlydande, som skattade högt
att få stå under hans befäl. I-Ivar och en sökte efter bästa
förmåga fylla sin plikt, och tillrättavisningar fordrades sällan
under hans ledning. Dc få gamla, som ännu minnas Fredrik
\Vilhelm från hans krafts dagar stråla af hängifvenhet och beundran då samtalet ledes öfver till den vördade gamle amiralens verksamhet. I sina gerningar var han också städse en
Jöresyn för hög som låg, som länge skall minnas och aktas
af svenska flottans män.

Axel Ludvig Zettersten.*)
På eftermiddagen den 27 novem~er 1909 spridde sig inom
flottans stockholmsstation det oväntade och smärtsamma budsiwpet att förste marinintendenten Axel Zeitersten sedan klocl.;an l eftermiddagen samma dag ej längre befann sig bland de
lefvandes antal. Utan någon som helst varsel om dödens annalkande hade lian på morgonen i vanlig ordning begifvit sig
till sin tjänstgöring på Skeppsholmen, men nödgades efter
knappt en timmes därvaro af ett påkommet illamående att åter*) Skrifven af kaptenen vid K. Flottan G. Unger.
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vända till hemmet. Endast en kort stu~1d unnades det dock
honom att här njuta af de sinas kärleksfulla omvårdnad innan
liemannen med ett obevekligt grepp stannade visaren på hans
l ifsur.
Det var ett lif i arbetets tecken som härmed nått sin afslutning och växlande voro desslikes de fält, på hvilka den
.aflidne sått och skördat. Att emellertid här den del af hans
lifsgärning, som faller inom vårt vapens råmärken, kommer
att framdragas och belysas ligger ju i sakens natur - minnesgoda vänner hafva för öfrigt redan skildrat hans insats på
.andra verksamhetsområden.
Ett halft sekels plikttroget arbete i flottans tjänst är i och
för sig själft nog att göra Zeitersten förtjänt af efterlämnade
vapenbröders varma erkännande; men huru stor anledning har
icke särskildt Örlogsmanm1sällskapet att med tacksamhet hugfästa minnet af en person, hvilken i så hög grad som den aflidne verkat i sällskapets syfte och anda!
Det är genom ordnemdet och be:n·bctandet af svenska flottans äldre arkivalier, som Zeitersten rest sig en evigt bestående
minnesvärd i vår sjöhistorias Pantheon och på samma gång
berett sig en plats i främsta ledet bland Örlogsmannasällskapets
"hänsofna medlemmar.
Att han, en tjänsteman vid flottans civilstat, kom att ägna
·en betydande del af sitt lif åt historisk forskning beror af följande omständigheter.
Under senare delen af 1800-talets förra hälft hade i gamla
tyghuset å Skeppsholmen tid efter annan upplagts allehanda
äldre handlingar från flottans verk och institutioner. Hufvudparten kom från förvaltningen af sjöärendena under det en ej
ringa del utgjordes af kammarkollegii gamla räkenskaper, däribland skeppsgårdshandlingarna, de äldsta historiska dokument
TÖrande flottan, som ännu finnas i behåll.
År 1850 förordnade Kungl. Maj :t en e. o. tjänsteman att
ordna och uppteckna de sålunda hopbrakta arkivalierna, och
,efter 10 år var detta arbete provisoriskt slutfördt. Flottan ägde
nu således ett eget arkiv inrymdt l trappa upp i tyghusets syd-
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Jigas lc del, men lokalen var låg och mörk samt för silt ändamal allt annat än lämplig, ej minst därigenom att köld och
mörker under den kalla arstiden gjorde densamma i det närmaste otillgänglig. En gifven följd häraf var alt arkivet förblcf stängdt för forskare och blott anlitadt då sådant var för
tjänstgöringen oundgängligt. Sådant var läget 1879 då det
af utrymmesskäl blef nödvändigt att från marinförvaltningens
ämbetslokal å Riddarholmen flytta sam tliga äldre kvarvarande arkivalier öfver till Holmen, och upp under takåsen i · tyglt u set fördes nu amiralitetskollegiets för historieforskningen så
dyrbara registratur och protokoll, ankonma handlingar, kungl.
bref .från Kristinas till Gustaf IV Adolfs tid m. m. Till följd
af bristande inredning och dager kunde n ågon ordnad uppställning ej komma i fråga. Det otäta taket medgaf på åtskilliga
s l ~illen tillträde för både regn och snö och påtagligt var, att
en stor del af arkivalierna skulle, på så ·sätt förvarade, inom
några år gå sin förstörelse till mötes. Det var då Zettersten,
som i egenskap af kamrer å stationen samma år fått sig tillsynen öfver arkivet uppdragen, förmådde vadschefen att begära penningar till inredande af en tidsenlig arkivlokal i våningen under den gamla, en framstiillning som på hösten 1881
ock blef af regeringen bifallen, hvarpå arbetet med kraft och fart
ulföreles så att i januari 1882 allting var färdigt för inflyttning.
Sedan flottan sålunda erhålli t en någorlunda tidsenlig arkivlokal, blPf omsorgen alt komplettera de redan förut rikliga
ma Lerialierna för bildande af ett verkligt sjökrigsarkiv och ej
mindre angeläget var aU få arkivalierna så ordnade att de
hlefvo tillgängliga för forskare.
Zetlersten Yar själfskrifven till dessa uppdrag och så fort
den nya arkivlokalen anmälts färdig erhöll han förordnande·
att >> uppgöra plan för ordnande af flotlans arkiv på Skeppsholmen och att vara arkivels föreståndare >> .
Det var med de äldre skeppsgårdshandlingarna han nu
först tog i tu. Fyra långa år tog det honom all ordna dessa
särdeles intressanta och dyrbara skrifter från tiden 1541- 1640'
men behållningen var också rikhaltig. Allt mera intresserad
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nf innehållet i det malerinl, med hvars ordnande han var sysselsatt, gled Zellerslen under silt arbete härmed helt omärkligt öfver från arkivariens till författarens fält och var .snarl
fullt uppe i arbetet på siU försla slora sjökrigshistoriska verk
>> Svenska flottans historia 1521 ~ 1634 >> hvilket meed stöd af
s iatsbidrag kunde läggas under tryck på hösten 1889. Att
m~irka i~r hurusom letters len för utarbetande af denna del
ej ålnjöt någon som h elst extra ledighet, ulan ulföreles allt arhe te på helgdagar och 1mcler ordinarie semester. ZeLtersten
1wde nu visat på hvilkel synnerligen förtjänstfullt sätt han
förstålt att göra arl;:ivarbelet sig till godo och det oförbehållsamma erkännan de. som kom ofvannämnda m·bele till del,
underlättade i hög grad utgifvandet af elen senare delen af samma verk omfattande ticlen intill 1680. Han erhöll nämligen
för dennas slutförande 1jiinslledighet med full lön under tiden
1
1
/4
1899- / 1 0 1902 lwarjämte Kungl. Maj:t förordnade, att
denna del skulle tryckas på statens bekostnad i 500 exemplar.
Huru mycken tid, huru mycket arbete och hvilket gränsIiist tålamod verk såsom dessa hafva kostat sin upphofsman
km endast den bedöma, som något sysselsatt sig med historisk
fo rskning.
Att ögonen skulle s~itlas på hårda prof vid dechiffrering
af våra äldre skriftilar ligger i sakens natur, och Zettersten
1mdgick icke att erfara verkningarna däraf. Då senare delen
af hans historia blifvil fiirdig var hans synförmåga så nedsa tt att han definitivt måste afstå från hvarje tanke på fort så llning. Med varm hand skänkte han så sin stora manuskriptsamlig, tillhopa 7,230 finskrifna foliosidor, till arkivet.
För fortsatt forskning ~iro materialier härigenom tillgängliga ,
som genom sin rikhaltighet och osedYanliga pålillighet till sitt
Yi.ircle ej kunna öfverskaUas; grofnrbetet är för långa perioder
af vår historia unclangjordt och forskaren kommer här till
dukaclt bord.
Sjökrigshistoria i ordets egentliga bemärkelse voro Zet1erslens böcker visserligen icke och författaren gjorde ej heller
anspråk på att de så skulle anses. Hans afsikt var dessmer
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att i första hand åstadkomma en flottans förualtnings11istoria 7
och har på den grund behandlingen af sjötågen och dessas.
innebörd förlagts till andra planet. I sin genre är emellertid
letterstens arbete epokgörande och recenseras i Historisk Tidskrift af en nu afliden framstående kännare af vår sjöhistoria
såsom varande >>icke blott det förnämsta af alla dem som belzcmdla samma ämne utan iifuen ett af de förtfiinstfullaste arbeten, som på senare tiden hos oss utkommit ».

Son af löjtnanten Yid Dalregementet L. R. Zettersten och
hans maka, född Luck, föddes Axel Ludvig Zeitersten på Lundby i I-Iusby-Rekarne socken den 6 juni 1839. Efter att under
:hen 1849-57 hafva genomgått Västerås läroverk aflade Zeiterslen sistnämnda år mogenhetsexamen i Uppsala samt tre
år senare kameralexamen därstädes, hvarpå han i hufvudstaden - som vanligt var på den tiden - inskref sig i elt flertal
~imbetsverk: generalpoststyrelsen, kammarkollegium, riksgäldskontoret och förvaltningen af sejöärendena, åt hvilket sistnämnda verk han emellertid hufvudsakligen ägnade sin tid.
Efter att på slutet af 1860-talet hafva vunnit befordran till
ordinarie tjänsleman i förvaltningen utnämndes Zeltersten i
mars 1875 till kamrerare vid floltans station i Stockholm, hvilken befattning han emellertid år 1886 utbytte mot stationsinlendentens. Efter 35 tjänsteår vid marinintendenturkåren
(flottans civilstat) skulle den gamle generalmönsterkommissarien i början af innevarande år med pensionsrätt hafva lämnat
sin tji.inst - elt ögonblick för hvilket han på sista ticlen mycket grufYade sig - men kom så döden dessförinnan och kallade honom till den sista mönstringen.
Ledamot af örlogsmannasällskapet sedan 1890 invaldes
lettersten år 1904 jämväl i krigsvetenskapsakad emien. Vasaoch N ordstjärneordnarna på hans bröst vittnade om det erkännande, som från officiellt håll kommit honom till del i
egenskap af tjiiil,Steman och historieskrifvare.

T.
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I sitt kall och sin personlighet var marinintendenten Zeiterslen en man som älskade grundlighet och allvar. Själf i hög
grad sanningsälskande gaf han alltid sin mening rätt fram till
känna, ofta med en viss kärfhet, men de som kände honom
närmare veta att hos honom fanns på djupet en rik fond af
öfverseende och hjärtevärme.
Som närmast sörjande kvarlämnade Zettersten maka, född
.\IIalmgren, tvänne söner, den ene kapten vid Västernorrlands
regemente och den andre sekreterare vid svenska handelskam maren i London, samt tvänne döttrar. Men långt utom familjekretsen förnams en uppriktig saknad efter elen på sin post
fallne hedersmannen.

A. P. lfovgaard.*}
HoYgaard - der knytlede sig til dette Navn hos det store
Publikum Tanken om en frisk og frejdig Natur. Var ho ·
delle Farestillingen vakt blot ved hans ydre Fremtneden, saa
veed de der kenclle ham mermere, og da navnlig de der under
ham deltog i Dijmphnaekspedilionen, at det yclre her var et
lro Spejl af det indre. De, der var med ham paa Dijmphnaekspeditionen og saae hans Mod, Koldblodighecl og rolige ,
sikkre Omclömme i Farens Slund, fölte, at de her stod under
e n födt Förer, som man allicl vilde fölge blinclt, og uneler lwis
Ledelse man steclse vilde föle sig rolig og tryg.
Mange, som saae ham og· kendte ham, sagde, at der i ham
"ar Stof til en Helt ; men den lille Flok, der var med ham paa
Dijmphnaekspeclitionen og sammen med ham paa Grund af
en ublicl Skrebne i et Aar drev runclt i Karahavels Ismasser,
den fölte det.
Slore Ord vare ham ligesaa fjerne som rcngstelige, kun
rol ig, jevn, gemytlig Venlighed og det mesten i stigende Grad
·X') Skrifven af Kommendören i danska flottan A. Garde.

....
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jo mere lsen bragede og truede med at nelle sine opskruede
Toroslul.'der ind over Skibet.
Man kunde önske, at han havde leYet under Forhold, hYor
Fxdrelandet havde Brug for tappre og koldblodige Sönner.

Andreas Peter Hoovgnrd föddes den l :s le November 1853
Aarhus , lwor hans Fader var Overl::erer ved Lalinskolen. 15
Aar gammeJ kom han tilsöes, og i en Aldcr af 21 Aar ud11Xvndes han til Officer i Flaaden.
Efter et Par Aars praktisk Tjenste, navnlig ved Opmaalingen. gennemgik han Landofficersskolens ::eldste IOasse (Generalslabsafdelningen) og deltog derefter i >>Vegas » F::erd omkring Asien. Dette Afsnil af hans Liv hörte vistnok til hans
k::creste Minder; naar han omtalte Vegaexpeditionen, löd det
.som en Beretning fra Eventyrets Verden, og han knyttede der·Omborcl Venskapsbaand, som varede gennem Am·ene.
Efler Hjemkomsten fra Vega gjorde han i de to paafälgende Aar Tjenste ved Eskadrechefens Stab og förberedte samtidig en arktisk Ekspedilion, hvis Formaal skulde v::erc en mermere Undersögelse af I-lavet Nord for Kap Tscheljuskin. HoYgam·d havde den Tanke, al der her var en nordganende Havströmning clannet af dc fra de siberiske Floder udströmmencle
Vanclnuengcler, en Havströmning der altsaa vild e vrere gunstig
for en Framtra~ngen ad denne Vej mod Nordpolen. Desuden
Yilde han anstille Eflerforslminger efter elen uneler Navnet
»J eaneLLeekspeditionen >> kenclle amerikanske N ordpolsekspedition, lworom Eftcrretninger savnecles. Han tog i elen Anledning i Foraaret 1882 til New-York og fremsatte her sine
·Ovenomtalte Planer og Theorier. Diss e vand t starkt Bifalcl
i New-York, og han vilde sikkert her have opnaact vrerclifuld
Stölte til sin Ekspeclilion, hvis ikke netop i de samme Dage
.Jeannetteeksped\tionens Sluebne var bleven bekendt.
Hovgam·ds arktiske Ekspeclition, Dijmphnaekspeditionen,
naaede som bekenclt ikke at udföre sin tilsigtede Plan. Skibet
j
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kom i Bes::el i Isen i Karahavet sammen med den norske Damper »Varna >> , ombord paa h vilken en hollandsk meteorologisk
Ekspediti on , der havde Jcnissci til Maal, befandl sig. Efter
e t Aa rs Drift med Isen, uneler hvill<en »Varna >> ble,·
knusl af Isskruningerne, slap >> Dijmphna>> ud i aabenl
Vand med Tabet af Skrucn og en temmelig recluceret Proviantb eholdning som Fölge af, at den havde afgivet Hjem for de
s kibb rndne Hollrendere og Nordmrend i 7 Maaneder. - Uneler
(l esse Omst::endigheter havde I-Iovgam·d intet andel Valg end at
sa·tte Kursen hjemefter.
I de förste Aar efter Dijmphnaekspeditionen lagde Mari nen Beslag paa H.; men Lxngslen efter de nordlige Have gjorde
nt han i 1890 sögte og fik Stillingen som Förer af et af Postdampskibene paa Island for et Tidsrum af 3 Aar. Sejladsen
pna Island smagcr jo ogsaa af det arktiske; naar Polarisen
trPgger til Landet, skal der mere end almindelig Sömandsdyglighcd til at före Skibet igennem, og her var Hovgam·d Manden
paa det rette Sted. Men ogsaa en anden af hans gode Egenskaber kom hans Virksomhed her tilgode, nemlig hans Yindende V::esen og gode Humör. At sejle med Hovgaard var
ligesaa godt som en Fornöjelsestur, og faa eller i.ngen har
som Poslskibsförer paa Island v::eret saa alminclelig afholdt
s om han.
Efterat I-Iovgaards Tid i Postfarten Yar udlöben gjorde
han i de fölgende 8 Aar Tjeneste ved Marineministerens Stab ,
id e t han ved Siden af denne Tjeneste dog jevnlig var tilsöes
med Fiaadens Skibe.
I 1901 forfremmedes han til Kommandör og var i dc
förste Aar herefter Stabschef hos Chefen for Kjöbenhavns Söfo rsvar. I 1904 var han Chef for Panserbatteriet »Skjold >>,
i 1905 og 1906 for Panserskibet >> Olfert Fischer» og udnrevnlcs det siclstn::evnte Aar til H. M. Kongens Jagtkaptain, i hvilk en Egenskab han leelede Kongens Rejse til Island 1907 og
Allcrhöjstsammes Rejse til Rusland 1909 .
D. 16:cle Marts 1910 afgik Hovgaan1 ved Döden efter et
ganske kort Sygeleje. Han havde antaget sin Sygdom, som
Tidskrift i Sjöväsendet.

40
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ntr Bcta:ndelse i Blindtarmen og Bughidcn, for Gigtsmerter
og kom derfor först da det var for silcle under Lregebchandling.
En mangeartel og rerefulcl Virksomhed blev Hovgaard til
Del. Mcencl med hans Begavelsc og vindende Vresen er der
allid god Brug for. Men det var srerlig i Virksomheden som
Skibsförcr og Chef, at hans bcdste Egenskaber kom frcm, de
Egenskaber som gjorde ham Lil det han var: En Pryd för
sin Stand.
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Om materielens framtida utveckling och
sjöförsvarets uppgift.
Anförande på högtidsdagen elen 15 Kovember 1910 af Sitllskapets
ordförande, Hedersledamoten C. A. l\L Hjulhammar.

Det är oss alla väl bekant all Sveriges flolla ej sällan haft
a ll genomgå kritiska perioder, då framtiden legal oviss och
mörk. Men så länge svenska nationen s~i tter sin själfst~incl ig
hel, som ett af de högsta målen för sin slräfvan, skall ingen
kris, vore hon ~in så svår, kunna komma vårt sjöförsvar på
allvar till lifs. Dess nöclvåndighet är numera för djupt rotad
inom nalionens flerUll för all ej en lycklig lösning skall framkomma ~i.fven af de sv å righeter som i våra dagar förefinnas.
Att vi ej under dc senaste årens rastlösa utveckling inom
andra mariner stått h::m dfallna, om ock i vissa fall tv ehågs na,
därom vittna de betydliga nybyggnadsanslag, som alltjämt
kommit fiollan till del , och som tillåtit materielens ökning
(;Ch fulliindning på ett säll som s~illan till förne, ehuru Yisserligen under de allra senaste åren anslag till den kraftigaste
typen, pansarfarlyget, utehlifvit. Betrakta vi nybyggnadsansingets årliga medeltal hvarje 5-årsperiod under senaste kvartscklcl, finna vi att del ta under åren 1886--90 uppgick till endasl 783,000 kr. men under åren 1891- 95 steg Lill 1,348,000
kr., för att åren 1896- 1900 nå sitt maximum med ej mindre
iin 6,196, 000 kr.; anslaget har därefter sjunkit så alt åren
1901- 05 uppvisade 5,527,000 kr. och sista femårsperioden
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1906- 10 4,298,000 kr. alll i n ~irmaste tusen tal. All inn emrand e års riksdag ej beviljat mer än 2,443,000 kr. ä r emellertid en tilldragelse som k r ä fver e tt sorgfi1lligl öfvervilgande.
Kungl. Maj:t äskade kr . 3,193,000.
Afvcn inmn så godt som alla andra mariner hafva utgifterna för sjöförs var e t m1d er de senaste åren öka ts. Till och
med de mindre staterna utgöra ej n ågot undantag. Detta är
en n aturlig följd af penningevärdels fallande och indu strien s
utveckling, som ej all enast möjliggjort utan man kan säga med
nödY~indighet betingat en ökning af sjöförsvarets materiel.
Fi.irnämsla driffjädern h ä r vid h a r varit maskinkraften s ökand e
oeh den groha enh e tskaliberns allmänna godtagande. Den
första och allmänn::~st kiinde r epresentanten för den revolution , som sjöförsvarels dyrbaraste materiel ell er pansarfartyget und ergått och fortfarand e und ergår, var som bekant
de t engelsl;:a pansarfa rtyge l Dreadnought, hvill-: et påbörjades
ungefär samtidigt m ed det sista stora sjökrigets slut, och som
med senare förbättringar utgör modell för alla mariners nybyggna der, såväl slon na klernas, som äfven d e 2. klassens staters, som öfv er lmfvud m~ikla att åstadkomma h vacl erfarenh e ten gi!'vit vid h anden såsom nöclv~indigt för försvaret till
sjöss . Vid samma Lid ell e r år 1905 beviljade Sveriges Riksdag
sitt sista anslag till pansarfartyg å t vår flotta.
Upprepade gånger har seda n dess framhållits vådan af all
sålunda försumma den viktigaste typen bland fartygsm a terielen, men Kungl. Maj :t har r egelbundet undanskjutit detta spörsmål, med h änvisning till elen utredning som väntas från den
stora försvarskommitten , och Rikselagen har äfven lå tit sig
d~irmecl nöja. Det m å emeller tid ick e förundra oss om tvekan
f. 11. råeler s;\Yäl inom H.iksdagen, som inom andra ledande
kretsar , beträffande den rätta kursen , när det gäller vår fiollas
fiirseende med hvad som bör och m ås te utgöra kärnan för del
h ela, eller pansarfartygeL Mer än någonsin förr spelar nu d en
ck onomi .~ ka bärigheten hufvuclrollen, och från facksynpunkt
),an med skäl sägas: hvad vi behöfva är för dyrt, och hvad
,. i kunna f :l ~i r för svagt. Det ~i r visserligen ej n:'lgot nytt
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d el ta, m en dess sanning är mer slående i dag än n ågonsin.
Vi iiro dock ej ensamma om ovissheten b e träffand e typen för
l'rmnt idens pansarfar tyg. Fast de stora m arin erna i rastlös
l ~ifln n oafbrutet öka antalet i sina pansarflottor och därpå offra
ocrhörda summor, så salmas ej heller där spådom ar om genomgripande utveckling, som skall förringa värdet af det nu
iigande. Det är utvecklin gens eviga lag, som griper in i allt.
J ag yiJl därför i dag vid ordförandeskapets n edläggande
sis ta g:~ngen inom Sä ll ska pet , yttra något om mat erielen s /mmtida utveckling och s]ölörsvarets uppgij"t.
För delta ändamål lämnar jag först en öfversikt af a miral
Bacons uppseendeväck ande anförande om famtidens slagskepp
i th e Institution af Naval Architects sistlidne vinter. Jag gör
d etta så mycket h ellre, som där återfinnas m fm ga af de uppfattningar jag föru t h ä r uttalat. Äfven om vi icke kunna tänka oss att efterbilda de stora nationernas n ybyggnad er, så är
dock af vikt att lära känna d eras uppfa ttnin g om såväl beskaffenh eten som användningssättet af deras materiel, då elen ju
kan komma till anv[indning mot vår egen.
Amiral Bacon framhåller att slagskepp e ts uppgift är att
möjliggöra militä ra operationer öfver hafv et. Slag fl otlans offensiva och defensiva kraft blir därvid den bestämm ande fak torn. Om öfverlägsen, kan hon försvara egen has och egna
fartyg, genom direkta anfall eller genom a tt binda fiendens
krafter, så alt öfverfar len blir fri. Detta föruls~illcr att slagsk eppe t skall kunna bekämpa hvarje annat far tyg. Konstruktio nen af slagskepp m ås te därför alltid syfta m ot a l t erh ålla
del ta öherlägsna strid svii r d e. Förr var delta en kelt nog,
man gjorde trä sidorna så tjocka som möjligt och ga f sk eppen
k r n ftigt ar tilleri. Fartfrågan betydde mindre enä r vä xlingar
i vind och sjö inverkade mer i:in lwad fartygets konstruktion
förmådde . En förändring h äri begynte Yarsnas för omhing
-W ~1r sedan. Dessförinnan hade slagskeppet in gen annan fi en de iin slagskeppet. . En kryssare lmnde ej utan stor risk b ekiimpa ett slagskepp och intet annat fartyg kund e skada en så
k raftig motstånd are. Numera ha slagskeppets fi ender m ång-
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dubblats och dit r~iknas hvarje fartyg, som för torped. Torpedens införand e har alltså betydligt stäckt slagskep pels makt.
Ej enelast att slagskep pet är utsatt för anfall från dessa småfartyg, som det ej under lika betingels er kan anfalla, ulan det
är urstånds att att skydda anclt:a fartyg mot elylika anfall. Del
moderna slagskep pets utvecklin g har förut gått ut på att bekämpa andra slagskep p. Numera har försvarsl öshet en mot torpeden förändra t slagskep pets taktiska och strategis ka användning. Beträffa nde den framtida utvecklin gen påvisas, att slagskeppet endast ~ir en platform för kanonen och att kanonen
fortfaran de är huf vu d vapnet vid sjöstride rs afgörande. slagskeppels utvecklin g afser därför alltid ökandet af elen offensiva artillerik raften och det defensiv a pansarsk yddet. Artillerie ls utveckling går jämnside s med ståltillve rkningen s framsteg ,
och visar inga tecken att upphöra . Men en viktig fråga är:
Behöfs den? Vi, säger amiral Bacon, kunna redan nu göra
kanoner som på afstånd, utom hvilka ingen strid kan bringas
till afgörand e, genomsl å hvarje pansar som kan bäras af fartyg . Kanonen har sålunda segrat och ingen utsikt finnes att
iörbättra pansaret så alt skydd mot nutida pansarpr ojektiler
kan erhållas. Med h~insyn härtill behöfver kanonkr aften ej
iiJ,as. Men pansarge nomträn gning är ej enda uppgifle n för
artillerie lden. Största skadan skall antaglige n tillfogas genom
krafliga sprängla ddningar . Ju större dessa äro, ju större skada
för hvmje träff. Från den synpunk ten är det vinst ju större
kanonen är. Med mekanis k kraft minskas ej heller eldhastig belen och träffsäke rheten då kanonen växer, hvarför denna utYeckling synes önskvärd . Enda olägenhe ten är ökning af deplacemen tet. Vill man ej öka detta, måste antingen kanoner nas
antal minskas , pansarsk yddet försvaga s eller farten minskas .
Man säger aH Yåra engelska skepp redan äro för stora, och
angifves som hufnidsk äl kostnade n och den ökade förlusten
om fartygel förloras. Andra skäl uppgifva s såsom för små
hamnar och dockor, och svårighe ten alt . manövre ra tillsammans. Stora skepp iiro emellerti d ej mer sårbara af torpecl: mfall iin små, hvarför storleken reducera s till en penningf råga.
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I-lar nationen råd att med bibehåll ande af antalet skepp öka
deras s torlek? Dreaclno ugh t och dess förbättra de efterfölj are
utmärl;.a s främst genom sin grofva enhets-k aliber och sin öl;ade
jarl. Oakladt alla invändn ingar har denna typ nu antagits i dc
flesta mariner. De sekundä ra batterier na öfvergåf vos förnämligas!, emedan deras kanoner bidrogo att minska de groha
kanoner nas träffs~ikerhet; och vidare därför att deras tygnd
kunde på annal sätt b~ittre använda s. UL~m att ingå i tekniska
detaljer påpekar amiral Bacon att eldlednin gen underlät tas och
träffsäke rheten ökas ofantligt då man blott har med en kaliber att göra, ty skjulelem enten korriger as då vida lättare.
P~\ långa afstånd har en 15 cm. k. föga verkan vare sig
mot pansar eller öfverbyg gnad.
Man säger att en svärm
dylika projektil er kan sl,acla kommun ikatione r o. d. Detta
kunde vara sant, om >> svärmen » med sina träffar verkligen
existerad e i praktike n. I själfva verket går dock skjuthas tigheten ned ofantligt då man syftar mot goda träffar, i synnerhet på långa afstånd. Man anser därför numera att eld från
15 cm. kanoner på vanliga stridsafs tånd bör alldeles lämnas
ur räkninge n, då 30 cm. kanoner använda s.
Många tro emellerti d att striderna ej alllid skola utkämpa s
på långa afstånd, att t. ex. vid dålig sikt de mindre kanoner na
fa mer värde. Hastighe len och noggran nheten växa emellertid proporti onsvis äfven för groha pjäser på mindre afstånd,
hvaremo l krevad ernas verkliga effekt är lika på alla afstånd ,
och skadorn a som förorsak as af små granater kunna på intet
Yis jämföras med de gröfres.
Frågan aU am'ända den grofva mellanka libern såsom 24
och 27 cm. k. på samma gång som den gröfsta ställer sig något
olika då deras projektil er hafva större effekt på långa afstånd;
men då man jämför oliigenhe len af dubbelk alibrar med de
små furdelar na af sparad vikt och ökad skjuthas tighet, så är
in Le t t vi hel alt den gro f va enhetska libern slmll bibehåll a segern.
En annan sak, s~iger amiral Bacon, iir att använda 15 cm.
kanoner som antitorpe dkanon i st. f. 12 cm. k . Detta kan
Yäl försvnras , men den behöfver d å ej ställas bakom pansar.
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Dess nppgifl blir då alt före allmän strid afslå torpedanfalL
Under allmän strid är knappt troligt att dc motstå den förslörande kraften hos våra dagars grofva artilleri vare sig de
stå bakom pansar eller ej. Användningen af 15 cm. k. sätter
dessutom en gräns för tjockleken af pansarbältet, som tydligen ej får genomslås af det lätta artilleriet på vanliga stridsafstånd.
Vill man bygga mindre fartyg, måste såväl artillerikraft
som fart offras. Slaglinjen ökas därmed väsentligt, enär för
samma kanonantal, flera fartyg måste insättas.
Beträffande manövreringen medför storlekens ökande inga
svårigheter. Dreadnought manövreras vida bättre än t. ex.
lrresistihle, hvars tonnage är 50 % mindre.
För torpedens användning under sjödrabbning anser
amiral Bacon att goda utsikter finans om dess portee kan
nå 6,000 m. En lång slaglinje träffas därvid lättare än ett
enkelt fartyg. Detta är ett ytterligare skäl att öka det enskilda fartygets storlek hellre än antalet fartyg i linjen. Beträffande pansarets tjocklek m edgifves, att om på vanliga stridsafstånd fiendens kanoner genomskjuta hvarje pansar ett fartyg kan bära, då är hög tid att åstadkomma en genomgripande
ändring af pansarets användning.
Atl minska farten tillrådes ej. Torpedens utveckling fram tvingar småningom en taktik lämpad mer för strid mellan enkla
fartyg än mellan flottor. Fartens betydelse skall då ökas och
sannolikt skall slagskeppets fart snar bli lika stor som kryssm·ens.
Han an lager därför aU å framtidens slagskepp tonnaget
säkerligen skall komma att ökas för att erhålla kraftigare artilleri och högre fart, hvaremot pansarbältets tjocklek m åhända
skall minskas.
För att knnna begränsa kanonernas storlek skulle fordras
gemensam öfverenskommelse af alla nationer och sådan är
föga antaglig. En dårskap (foolish policy) vore dock, om någon nation använde svagare kanoner än hans motståndare, och
antalet anser han ej gärna kunna minskas under hvacl Dread-
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nought för eller 8 sl. i bredsidan, enär eljest träffsannolikheten
på långa afslåncl skall betydligt nedgii.
Slutsu nunan blir alltså att en ökning af slagskeppels storlek kan motses allt efter som kanonkraften utvecklas. Men
då det moderna slagskeppet ej längre intar den öfverlägsna
pla ts , som förr gjorde linjeskeppen allenaherrskancle på hafven, så anser han med hänsyn till torpedens utveckling det
knappast troligt att slagskepp, försvarslösa mot hvarje form af
turpedfarlyg, komma att byggas endast för att bek~impa slagsl.;epp , utan kommer den stam kryssarens uppgifter äfven att
upptagas af slagskeppet, hvarför hög fart mer och mer skal!
ef1ers1räfvas men pansarskyddets värcle minskas. Bandet mellan sjögående jagare och slagskeppet skall åtelragas och frambelens jättefartyg skola alltid åtföljas af torpedfartyg med hög
sjöfart så som offensiva och defensiva hjälpare (satellites).
Nutida slagskeppet skall antagligen u tv eddas från att vara
det enkla skeppet i linjen, till att bilda en stridsenhet bestående af en stor pansarkryssare m ed tillhörande torpedfartyg.
:'-l'uvarancle slaglinjen skall fullständigt omgestaltas och
framtida sjöslag förete bilelen af duellika sammanclrabbni11gar
mellan de fientliga stridsenheterna. Taktiken för dessa stridsenheter skall öppna nya synpunkter och lämna framtidens.
sjöofficer rika fält för de taktiska utvecklingsmöjligheterna,
sådana som hvarken vi eller våra företrädare ens kunnat
drömma om.
Amiral Bacon anser hela framtiden mättad af genomgående omkastningar af sjötaktiken. Han förutspår alt slagskeppets storlek och kanonens kraft skall viixa och växa ända
tills ett krig, såsom den stora skiljedomaren för teorierna,
skall befästa eller förkasta vår uppfallning om stridsföringen
till sjöss.
Det finnes utan tvifvel tänkvärda saker uti detta amiral
Bacons föredrag för bilde stora och sml't mariner. Det har
ock flitigt kommenterats inom ledande l;:retsar.
Det förtjänar i sammanhang härmed omnämnas att ·ej
h'iugt efter detta anförande förekom i Fr:;mska senaten en
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debatt, om franska flottans uppgifter och dess förmåga att
lösa dem, som är intressant vid en jämförelse med hvad vi
nyss hört. Monsieur Mon is sökte där ådagalägga:
l. att en sjögående fJoLLa ej kan skydda egna kuster mot
en bestämdt öfverlägsen flotta;
2. att små torpedbåtar endast duga till lokalförsvar, men
ej som försvar på öppna kuster, d.å jagarna lätt utrota dem;
3. att däremot offensiva undervattensbåtar äro ett effektivt skydd fö r hela kusten, men de fordra täta replipunkter
och godt bevakningssystem;
4. att styrbara ballonger blifva af nytta för bevakningen ;
5. aH landet ej kan vara absolut skyddadt mot invasion
om det icke förutom sjöförsvaret har sådana kommunikationer och mobiliseringsorganisationer att det kan möta en Iandstigen fiende med öfverlägsna landstridskrafter;
6. att en nation, som ej har kolonier och endast för defensiv politik, ej har behof af en sjögående stridsflotta, om
denna ej med säkerhet kan göras öfverlägsen fiendens;
7. att om en sådan nation ej har råd att ansk affa en
öfverlägsen sjögående flotta, men besitter nödiga replipu nkter
och en god armeorganisation, så kan hon gärna uppgifva den
sjögående stridsflottan och anförtro kusternas skydd å t det
offensiva undervattensförsvaret. Med en underlägsen sjögående flotta riskerar hon allt på en gång, men motgångarna för
undervattensförsvaret blifva tillfälliga och begränsade och lätta
att has tig Lgod tgöra;
8. att för kolonierna jämväl en sjögående flotta fordras.
Finnes ej medel att skydda alla kolonierna bör försvaret mskränkas till de viktigaste och starkaste.
Som resultat af dessa påståenden anser mr. Monis att
Frankrike ej bör ha någon sjögående flotta i Kanalen, utan
öfverEimna försvaret af dessa kuster till det offensiva undervattensförsvaret, hvaremot i Medelhafvet måste finnas en flotta
öherEigsen Italiens och Österrikes förenade flottor. Alla undervattensbåtar skola durför byggas för offensiven och ej vara
under 400 tons .. Jagarna skola vara större än de nuvara n de,
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som äro underlägsna fiendens, och små torpedbåtar skola aldrig silltas i förband med större eller med jagare.
Äfvcn detta anförande har väckt mycken uppmärksamhet. I senaten framhöll amiral de Cuverville aU Frankrike,
som ej kunde täfla i antal fartyg, måste söka ersättning i alt
göra hvarjc enhet så mycket kraftigare. sjöministern fram höll all han sträfvade efter att hafva en aktiv flotta , som alltid vore fullt klar till strid när den behöfdes. En del af flotLan måste därför förläggas till Kanalen, enär Toulon ej kan
underhålla alla fartygen, i krig skola de dock ej vara delade
utan uppträda i samlad styrka. En sjögående stridsflotta kan
Frankrike ej undvara, det kan ej inskränka kusternas försvar
till undcrvaUens - och torpedbåtsflottilj er. Våra sjögående fartyg måste vara kraftigt bestyckade och kunna uppträda hvarhelst dc! fordras å vår långa kust.
Vi se härigenom aU man inom världens två äldsta stormariner ej hyser några illusioner om ett stillastående i materielens ut,·eckling, och denna går tydligen i en riktning att
allt mer och mer specialisera typerna. H vad som bygges
måste ha en klar uppgift. Gäller det pansarfartyget, måste
man därför, det må vara stort eller litet, klargöra: mot hvem
·Och huru del skall strida? Ett sådant fartyg är i främsta
rummet en platform för dess kanoner; men hvaremot skola
kanonerna riktas? Svaret måste blifva: mot fiendens pansarfartyg, ty eljest fordras hvarken den grofva kanonen eller det
tjocka pansaret. En dårskap vore om någon nation använde
.svagare kanoner än motståndaren, säger amiral Bacon, och
h vad som för ett år sedan endast anades , synes i dag vara en
verklighet nämligen, att de flesta stora marinerna bestämt sig
fö r gröfre kalibrar än 30, 5 cm. och intet sjögäende pansarfartyg, eller sådant som kan komma till sannolik användning mot
våra kuster bygges i dag för min dre kaliher ån 30, 5 cm. kanonen. >> Liow>, som nyligen sjösatts i Devenport torde inviga
den å lerupplagna 34, 3 cm. kalibern i England. Amerika sy
ncs för marinen hafva antagit en kaliber af 35, 5 cm ., och såväl T yskland som Frankrike säges hafva bestämt den nya
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kalibern till 3± cm. 30,::; cm. kanonen är sålunda ett minimum.
som v~il ingen vågar underskrida om det gäller beskjutning af
pansar. Afses icke pansar nedgår fordran på kaliberns sto<·Jek utan tvekan till högst 15 cm. kanonen. Alla mellanvärden
kunna anses fullständigt ändamålslösa.
Betr:iffande minsta antalet af den grofva enhetsk alibern,
som ett fart yg bör förn, uppskattar amiral Bacon detta till
8 st. i bredsida för samtidig användning. Jag framhöll på
högtidselagen för 2 å r seelan att >> för snahb inskjutning och
säke r elclgifning med groh·a pjäsen fordras minst 6 sL pjäser
för samtidig anv~inclning. På detta antal torde ej heller i dag
kunna prutas. Men äfven om våra hlifvande pansarfartyg
framför allt måste på s~itt ofta framhållits förses med kanoner
som fylla sitt mål och till ett erforderligt minimiantal, torde de
dock kunna betydligt reduceras både i storlek och kostnad
mot fiendens, och Mvcn i det antal vi förr ansett nödigt, för
hvilken åsikt jag skall söka här gifva ytterligare skäl.
Om vårt undcn-atlcns- och öfriga torped- och minförsvar
skall kunna utföra den verkan som åsyftas , måste det hafva
täta replipunkter. Alt vi med våra långsträckta kuster aldrig
kunna erhålia sådana i tillr~ickligt antal iir lätt all inse. Med
hänsyn härtill torde vär nationella pansarbåtstyp komma a tt
spela en framtidsroll som ej får försummas. Annu mer än för r
måste dess uppgift blifva alt emellan r eplipunkterna bilda det
Mot fiendens
.~löd som kräfves för vårt eget lätta försvar.
Eitla materiel skall elen få hjälp af vår egen, men mot den
lunga materielen måste den eventuellt kunna hålla stånd, ej.
på öppna sjön dä r storleken ur många synpunkler gör sig
mest gällande, 11tan i kustens n~irhet och inom skiirgårdarna
där låga fribord, ringa djupgående, svagare pansar och lägTe·
l'art med fördel kan tilli.impas på det mindre fartyget, ulan att
bestyckningens effektivilet nclenågas. Vi måste härvid ihågkomma att artillerieldens verlwn till en viss grad i1r proportionell mot målets storlek. Kunna våra fartyg med 6 kanoners.
hredsideeld gifvas hälften af elen målyta som fiendens skepp
med 12 kanoners bredsideeld har, är redan en viss egalitet

-

Gi.$5 -

Det nationella pansarbåtsproblemet underlätLas Ylda re , om vi modernisera d en äldre uppfattningen om våra pausa rhalars användning. AL L <'t tout prix sända kustflottan all
fii rstöra en hotande landstigningsflotta, kan i vår nuvarande
slilllning alltför lätt leda till, som Monis siigcr, att riskera allt
pi1 en gång.
Den utveckling vårl lätta försvar redan vunnit och allmer
gar lill mötes , synes uppenbar! häntyda på att just detsamma
.i regeln bör öfvc;·taga den roll vi hittills tillämnat den pansrad e materielen, lwaremot denna sistnämnda allt mer bör öf' er taga rollen af repli för det lätta försvaret, ft de delar af
ku sten där fasta punkler saknas, under dc förpoststrider, som
i framlidens krig måhända kunna komma att få afgörande
lw !ydclsc. Slaglinjen eller n a vigeringen i större förband torde
i fram Liden för vår kustflottas pansrade enheter ännu mindre
höra förekomma, ~jn hvad amiral Bacon förespår inom de
s lora marinerna. Vår enhetstyp torde om elen ej uppträder
Pnsa m lämpligen kunna bilda gr11pper af få enheter, som stöd
fiir unclervattens- och torpedförsvar på hotade delar af kusten,
men med möjlighet af den koncentrering, som hvarje krig kan
pafordra. Fartygen måste därför hafva den maximifart det
-;l ra tcgiska läget kräfver, h vilken kan vara lägTe än det takIis ka behofvet i fritt vallen, som naturligen ej bör understiga
111olslåndarens. Konsekvensen däraf blir en kraftlikning af
'a r kus tflottas hittillsvarande enhetslyp, men en minskning i
an talet. Delta hindrar icke atl våra pansarfartyg, som förr, böra
u ndvika strid i öppna sjön, där farten spelar en hufvuclroll.
De böra som operationsfält söka tilltvinga sig hafsbandet och
skiirgårdstcrrängen, hvarest fiendens jättefartyg svårligen kunna utnyttja sin maximifart vare sig i strategiskt eller taktiskt
hi_inseende . Farten för våra framlida pansarfartyg torde därfii r fortfarande vara väl tillgodosedel med 22 knop.
Med en sådan användning af vår pansrade enhets typ skall
den hell naturligt kunna gifvas mindre dimensioner, såsom
liigrc fribord, mindre djupgående och mera reducerad öfverh~·ggnacl m. m ., äfven i förhållande till sitt lägre kanonantal,
Yll llllel1.

-

(i3G-

iin hvad en förminskad kopia af amiral Bacons framtida slagProblemet, som alltid blir att
~kcpp skulle kunna uppvisa.
reducera målytan Lill den minsta möjliga, skulle v~isentligen
underlättas om trippeltorn komma att visa sig så användbara,
som man på olika håll synes antaga. Man uppgifver att dessa
torn definitivt antagils såväl i Italien som i Österrike och
Ryssland. Om endast två torn ifrågakomme skulle äfven del
liilta artilleriets uppställning afsevärdt underlättas. Nya uppfinningar såsom explosionsmotorer och de nya metallerna, såväl den lätta (Duralumyn) för de vanliga järnkonstruktionerna,
som det förbättrade pansaret skola väl ock komma problemets
lösning till hjälp, men detsamma måste dock alllid mvnna
ut i den frågan, hvafva vi råd aU anskaffa dessa pansarf;rtyg,
som nu synas behöfliga? Kostnaderna måste ju alltid blifva
ilelydliga efter våra förhållanden, ty äfven om farten ej sättes
l1ögre än 22 knop kräfves endast på den grund ett stort deplacement. Huru mycket som bör tillkomma för artilleri och
pansar heror till stor del på hvilken grad af sjiilfs ländighet
och sjöduglighet som uppställes. Men äfven med bästa vilja
och med iakttagande af alla viktbesparingar och an..-ändbara
uppfinningar torde här framhållna önskemål ej kunna realiseras på ett mindre tonnage iiu 8- ~l 9,000 tons, som viii för de
fl es ta verkar afskräckande, äfven om hamn- och dockningsf'rtJgorna icke vore olösliga. H varför icke då begränsa sig till
28 cm. för den grofva kanonen, hvilkeL skulle medföra stor
minskning i deplacement och kostnad. Då vi hillills nöj t
dSS med 21 cm. på våra sista fartyg är ju ökningen till 28
cm. dock betydlig. Men här möter oss igen amiral Bacons
,·arning för användning af svagare kanoner ~in fienden, hYilken
varning för öfrigt så ofta framhållits i ,·åra egna led. Vi
kunde j u vidare s ä t la enelast 4, ja kanske 2 kanoner på_ h varje
farl~rg. Man har ju nyligen sett den rätt mycket U]Jpmärksammacle artikeln i Vorwärts om en ny Dreadnought-förstörare med endast två 43 cm. kanoner i ett midskeppslorn.
Skulle ej vi kunna våga oss på en sådan lösning? Äfven här
måste fackmännens varningar höras. Såväl snahb inskjutning
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som skälig träffprocent under den fortsalla elclgifningcn, betingar med nödvändighet det minimiantal pjäser på e tt och
.~amma fartyg som förut uppgifvits. Det är de växande stridsafs tå nden som med nuvarande eldhastighet kunnat möjliggöra
en ncdsä tlning i kanon antalet, utan att alltför mycket försvaga
resull a Le l, men mindre än 6 pjäser för samtidig eld torde icke
vara möjligt använda, om vi skola vänta framgång af en strid
med likvi:irdig eller starkare motst åndare, och mö.ilighel till
fra mgång måste dock finnas, sannolikheten må Yara än så
li ten. Om klokheten sålunda synes bjuda att ej minska effeklivi leten för våra framlida pansarfartyg, under del mMt här
ang ifvits, så framslår ån yo frågan: hafva vi råd? Under förutsättning alt vi hafva råd alt anskaffa och underhålla det
antal pansarbåtar och pansarkryssare, som hittills legat till
gru nd för vår flottas utveckling skulle jag vilja besvara nämnda fråga- på följande sälL. El l pansarfartyg af den typ som
här afsells såsom lämplig för värt framtida behof, torde b etinga omkring 2 ~l 2 1 / 2 gånger det pris vårt senaste pansarfartyg kostade . Vi skulle alltså kunna erhålla 7 a 8 st. af dessa
k raftigare fartyg utan a lt anstriinga budgelen mera än hittills paräknals. 6 st. var del antal pansarfartyg, som upplogs
i vår första strategiska flottplan till 1876 års riksdag; de voro
af en för sin tid kraftig typ ; dc hade ingen hjälp af ett sådant
liill försvar , som våra dagar uppställer vid siclan af den pansr::ule materielen; måhända skall en revision af vår stralegiska
uppfattn ing om stridsflottans användning Yisa alt samma anla! eller obe tydligt däröfvcr vore tillfyllest, blott typen lwns lr ucras efter de kraf som förh ållandena betinga. Kostnadsfragan borde då ej kunna bli[va mera svårlöst för den kraftigare i1n för den svagare typen.
Intill dess emellertid enhet i uppfattningen angående pausarbå lstypen kan vinnas, må vi hoppas aLt Sveriges Riksdag
skall söka såsom hittills tillgodose de typer, hvarom åsikterna
iiro mindre delade.
AU unclervattens- och torp edma terielen utvecklas på ett
l'ö r Yårt försvar gynnsamt sätt, d~irom torde alla vara ense,
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liksom Mven om alt denna materiel numera utgör ett Yerksam l hot ej allenast för den fientliga stridsmalerielen, utan ock
för en fientlig transportflolla. Vid de förpostfäktningar med
denna materiel, hvarom amiral Bacon siar, skall emellertid
hos oss komma all saknas det snabbgående aviso- eller rekognosceringsfartyget, som med sitt lälta artilleri och sin med
jagarna jämngoda fart , skulle utgöra ett verksamt stöd, där det
ännu starkare saknas. Att utveckla denna sak meclgifver tiden
icke här, men den lorde inom kort tränga sig fram. Själfva
E 11crhnd
som ordnat allt för en kraflig offensiv, erkänner
b
dock faran äfven för sig af den lätta materielens operationer.
Delta framgår däraf att amiralitetet förbereder en plan för
hamnförsvar m ed användande af ~iJclre pansarfartyg såsom
flytande batterier till skydd mot torpedaltacker. Allt gröfre
arlilleri sl.;:all å dem borttagas och ersättas med 101 mm. kanoner. De skola s tändigt ligga klara på sina platser och vara
försedda med l.;:anonbetjäningar såsom det fasta kustförsvaret.
Starlul strålkastare komplettera artilleriet.
Vid dessa förpoststrider skola äfven våra skärgårdar Ht
en ny betydelse. Fientliga pansarfartyg torde undvika denna
terrän(f intill des:. förstriderna klargjort ett krigsläge som därmed ::rses. Kunna vi blifva starka i denna förkamp , hvari
den HUta materielen spelar hufvudrollen, vinna vi en viktig
insats i det värf som blifvit flottan förelagdt. Under väntan
på pansarbålstypens lösning ha vi här rika fält för vidare utveckling i stridsduglighet, gällande ej blott själfva materielens
.(ikning och fullkomning, ulan i lika hög grad personalens organisation för ett permanent stridsberedskap. Det är ej blott
de stora fartygen som med all rätt vänta på detta problems
lösning, Mven den lätta materielen fordrar den stridsduglighet hos sina besättningar, som endast genom organisatorisk
permanens kan förhinas. Som bevis härför återkallar jag i
minnet elt yttrande för någon tid seelan på delta rum af en
bland dc mest erfarna undervattensbåtschcferna, att om en
sådan båt ej hvarjc vecka öfvas i dykning uppstår osäkerhet
hos s[tväl befäl som öfrig bes~i ttning, i hög grad förlamande
,C .
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dess aktivitet. Den detalj af försvaret vi hittills ofta förbisett ,
men hvars betydelse växer med hvarje .dag, torde vara det offensh'a nndervattensförsvaret. Möjligheterna i detta afseende
äro allt fö r tydligt ådagalagda för att icke äfven vi borde tillgodogöra oss dem.
Innan vi åtskiljas vill jag här slutligen erinra om den för
"f ranska marinen så sorgliga förlusten af undervattensbåten
Pluviöse, som har väckt djupt och allmänt beklagande inom
alla mariner och ej minst inom vår egen, som med franska
mm·inen haft så många föreningsband. Uneler väl haUtannat
sekel hafva svenska sjöofficerare inom denna marin vidgat sina
kunskaper och erfarenheter, och äfven där offrat sina lif i
ärofull kamp, hvarom ej minst Suffrens strider i Indien bära
vittne. Del är därför ock naturligt att elen nämnda svåra motgången för franska marinen hos oss väckt det djupaste deltagande. Ehuru anledningen till denna olycka ej är fullt utredd, böra Yi dock ej fatta misstro till detta vapen i sin helhet, hvars utveckling just för oss torde vara af särskild stor
betydelse. Olyckor förekomma alleslädes i lifvet där mänsklig verksamhet drifver den materiella utvecklingen framåt.
H vilka olyckor hafva icke shidse å lföljt segelfartygen, huru
många bafva ej orsakats af ångmaskinens införande, af navigering i arktiska farvatten m. m., utan att dock verka afskräckande. Men det gäller nu som förr att söka utforska anledningarna och uttänka botemedlen. Så äfven beträffande navigeringen med undervattensbåtarna. Allt m er och mer har
man lyckats behärska de många svårigheter som hittills upp ställt sig, och ingen anledning förefinnes att man icke skall
öfvervinna de faror som onekligen ännu kvarstå. En af de
farligaste torde, äfven om d en icke orsakade Pluviöse's underaånc•
då und ervattensbåten, efter att hafva
;:,
b' vara Öl!onblicket
v
legat nedsänkt, åter skall höja sig till vattenytan . Våra egna
erfarenheter från senaste sommaröfningar hafva som bekant
bekräftat detta. Särskilda försiktighetsmått och bättre iakttagelsemedel äro här af nöden. Så skall äfven denna fara allt_mer öfvervinnas, åtminstone nedbringa s till deL minimum, som
T ·iclsk?·ift i Sjövä senclet.
•
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förefinnes vid allt handhafvande af materiel afsedel för nautiska eller stridsändamåL De ord, den franske sjöministern yttrade vid den öppna grafven då Pluviöse's 27 offer begrofvos,
synas mig väl värda att här anföra, på gnu1d af deras enkla
n:Jen gripande innebörd som måste tränga till hvarje örlogsmans hjärta.
»l\ied djupaste rörelse säger jag här å marinens viignatett sista farväl till våra kamrater, hvilka gått hädan under utöfvande af sin plikt. För några dagar sedan gingo de till sjöss
fulla af lif och lust på det fartyg, som de älskade och voro
stolta öfver. Oförbercell träffades de på sin post af en af
dessa olyckor, som utgöra sjölifvets faror, men ock dess storvi här hedra deras minne må våra hjärtan trösta sig
hel.
i den känslan att faran alstrar och utvecklar modet. Frankrike som älskar sina sjömän kan ock räkna på dem vid alla
förhållanden . Detta har ock visat sig vid bergningen af det
förolyckade fartyget.*) Genom detta oförtrutna arbete kunna
de familjer, som här omgifva mig och som jag med vördnad
helsar, hafva trösten att få i den vigda fädernejorden lämna
kvarlefvorna af sina närmaste. Republiken skall ej glömma
sina plikter emot dem som funno sin död under flaggan i utöfning af sin tjänst. Och I Pluviöse's befäl och manskap,
som allt för tidigt lämnat oss, mottagen den broderliga helsningen från Edra chefer och Edra lwmrater. I hafven visat
dem pliktens och uppoffringens väg; de skola följa den.
Adieu. »
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De franska flottmanövrerna 1910. l
1

De franska flottmanövrerna 1910 ägde rum i Medelhafvet
under tiden mellan den 20 maj och den 18 juni. De voro
emotsedda med det allra största intresse. Dels var nämligen
ledningen af manövrerna uppdragen åt amiral Caillard, ordförande i den kommission, som haft att utarbeta en ny taktik,
dels hade bebådats, att respektive befälhafvare skulle lämnas
största möjliga handlingsfrihet, d. v. s. de skulle få handla
så långt sig göra lät ulan några inskränkningar alldeles som
under verkliga krigsförhållanden. Vidare skulle marinminisLern, amiral Boue de Lapeyrere, själf närvara vid manövrerna
och följa deras gång.

l manövrerna deltagande sjöstyrkor och
fartyg.
I. Eskadern, under befäl af v-ice amiral de Jonquieres:
1. slagskeppsdivisionen: Patrie, Repzzblique, Demoera tie.
Justice, Liberte, VCrite.
»
J. kryssardivisionen under befäl af konteramiral Pi vet:

2.

Jules Ferry, Jzzles Michelet, Ernest Renan, Victor Hugo.
J. jagareflottiljen: 12 jagare, fördelade på två divisioner.
De här ofvan nämnda fartygen utgjorde i d e flesta fall den
s tyrka, som stod under amiral de Jonquieres' befäl med undantag af Victor Hugo, som stod till ledningens förfogande.
·*) Denna var synnerligen lång varig, svårartad och ej utan faror.

') Denna afhandling g runda r sig på ~ppgift ~ r. hämtade ur »Le
Yacht >>, >> Moniteur de la Flotte» och >>La VIe Manhme».

.
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11. Eskadern, under befäl af viceamiral Aubert:
J. slagskeppsdivisionen: Saint Louis, Gaulois, Charle.magne.
Bouuet, Jaureguiberry, Carnot.
»
2.
befäl af konteramiral Auvert:
under
2. kryssardivisionen,
Marseillaise, Conde, Gloire, Dupetit-Thouars.
2. jagareflottiljen: 12 jagare, fördelade på 2 divisioner.
II. Eskadern utgjorde den styrka, som under de flesta fall
stod under amiral Auberts befäl.
Utom här omnämnda fartyg deltogo äfven kustpansarfartyget Amiral Trelwuart, minfartyget Foudre samt torpedbåtsflottiljerna från Oran, Algir, Ajaccio och Toulon och tre un,dervattensbåtar från :i3izer la.

Allmänna bestämmelser.
Manövrerna bestodo af en period strategiska öfningar omfattande tre särskilda krigsöfningar samt en serie taktiska öfningar.
Af de mot hvarandra opererande styrkorna benämndes
den, som ansågs tillhöra Frankrike, blå (B) och motståndaren
röd (R).
För alt nedbringa kolåtgången och spara malericlen hade
ledningen bestämt, att å de större fartygen icke finge användas mer än 3 /.; af hela antalet pannor - blef någon af dessa under öfningen obrukbar, fick fartyget reda sig med de återstående från början använda - och å de lätta fartygen finge
maskinernas slagantal ej uppclrifvas till mer än 85 % af det.
som uppnåtts vid högsta fart. Unelantag gjordes dock för
del: gamla fartyget .1miral TreJwuarl , hvars högsta tillåtna fart
hestämdes till 12 knop.
Fartygscheferna hade order alt manövrera från striclslornen, så snart elden öppnats.
Till deltagande i manövrerna hade kommenderats ett stort
antnl officerare, såv~il högre som lägre både från flottan och
armen. Alla hytterna voro upptagna på de stora fartygen och
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på vissa af slagskeppen funnos ända upp till 9 sådana »gäster»
ombord.
Högsta ledningen var, som redan nämnts, anförtroeld åt
amiral Caillard; viceamiral Kiesel och konteramiral Perrin voro
heorclrade som stridsdomare för I. eskadern och embarkerade
:J respektive Liberte och .Tules Michelet. Striclsclomare för II.
eskadern voro konteramiralerna Richarcl-Foy och Gauchet,
hvilka embarkerade å respektive Cm·not och Conde. Till hvarje stridsdomares förfogande var kommenderad en adjutant.

1. strategiska Krigsöfningen.
(20- 25 maj.)
Blå styrka, med utgångsläge i Toulon, har till uppgift att Fönttsättning.
förhindra två röda styrkors förening, af hvilka den ena håller
på att afsluta sin mobilisering i Ajaccio och den andra tänkes
komma väst i från. (Dess utgångsläge är i själfva verket Oran,
hvarför den ej får lämna denna sin ankarplats förrän 24 timmar efter det krigstillståndet inträdt.)
Blå styrka är öfverlägsen hvar och en af de röda styrkorna
för sig, men underlägsen dem förenade. I fart är blå styrka
iifverlägsen de röda styrkorna .
Blå styrka (B), under b efäl af viceamiral de J onquieres, Sty1·lce{ö1·utgjordes af I. Eskadern (utom Victor Hugo) samt torpedbåts- delning.flottiljerna från Oran och Algir (sammandragna i Algir och
ulgörande tillsammans 3 divisioner, hvarclera bestående af 1
jagare och 4 torpedbåtar eller af 5 torpedbåtar) , hvarjämte
Frankrikes och Algeriets kuster tillhörde denna styrka.
Röd styrka A (Ra), under befäl af viceamiral Aubert,
hvilken därjämte ledde hela röd styrkas rörelser, utgjordes
:tf II. Eskadern.
Röd styrka B (Rb), under befäl af kommendör de Marl i a ve utgjordes af Amiral Trelwuart, representerande en slagskeppseskader, och Fouclre, representerande en kryssardivision,
lorpedbåtsfloltiljerna från Toulon och Ajaccio (20 torpedbåtar)
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samt de tre undervattensbåtarna från Bizerl.a, hvarjämte Korsika representerade den röda maktens landområde i Meclelhafvel.
Utförande.
Krigstillståndet inträdde något före midnatt den 2021 maj.
Blå styrkas befälhufvare hade vidtagit följande clisposiBlå sty1·kcts
dispositioner. tioner:
Vid krigstillstå ndets inträdande afgå omedelbart pansarkryssarna med 18 knops fart mot västra Medelhafvet och söka
snarast möjligt få känning med Ra.
Vid samma tid afgå jagarna med högsta fart till Ajaccio
för alt dels upplaga blockad utanför denna hamn, dels söka
förstöra signalstationen därstädes.
Kl. l f. m. den 21 afgå slagskeppen med 11 ~~ 12 knops
fart till Ajaccio för att blockera Rb .
Det vill synas, som skulle starka skäl hafva bjudit amiral
de Jonquieres att omedelbart vända sig mol Ra och söka tillintetgöra densamma i stället för att upptaga blockad utanför
Rb i Ajaccio och utsätta sig för torpedbålsanfall om nätterna
och undervattensbåtsanfall om dagarna, men högsta ledningen
hade i sina direktiv för krigsöfningen beordrat honom handla,
så, som han gjorde, tydligen i afsikt att öfva anfall af torpedfartyg.
Blå slagB slagskepp afgingo som sagdt kl. l L m . . den 21 från
skepp.
Tonlon mot Ajaccio med måttlig fart. Sjön var lugn, men del
rådde s tark tjocka hela natten, så att hvarj e slagskepp hade
sin strålkastare i aktra märsen tänd och en lysboj släpande
efter sig som ledning för det efterföljande fartygeL På e. m.
den 21 Yisade sig B slagskepp ulanför Ajaccio och upptogo
blockaden först på stort afstånd, men sedan in på 4' dist. Under nallen, som var lugn och klar med härligt månsken, anf'öllos B slagskepp upprepade gånger af Rb torpedbåtar. Dessa
hade för e B :s ankomst blifvit afsäncla från Ajaccio för att under natten kunn a anfalla från sjön. Fouclre, som under eftermiddagen den 21 visat sig ulanför hamnen, men då blifvit
tYingad aH gå in igen, visade sig åter den 22 på morgonen. H.on
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j agndes emellertid åter in · i hamnen. Under . dagens lopp utförde de tre und ervallensbåtarna flera anfall mot B slagskepp,
ehuru de befunno sig på omkring 10' dist. frå n land . . Anfallen
an~ago s dock för mindre lyckade, ty de utfördes på för lång t
håll, hvarjämte undervattenbåtarna blefva upptäckta och be skju lna.
Kl. 4 e. m. den 22 får amiral de Jonquieres meddelande
via Algir och Toulon, att hans pansarkryssare allt sedan kl.
3 f. m. hållit känning med Ra. Detta föranledde honom dock
icke att ändra läge, utan fortsatte han med blockaden utanför
Ajaccio. Under natten upprepades torped båtsanfallen, m en
för öfrigt gjordes inga förändringar i styrkornas lägen vid Ajaccio, allt uneler det Ra närmade sig syd ifrån.
J\1. 2 f. m. den 23 kom amiral de Jonquieres i direkt gnistförbindelse med kryssarclivision en, då meddelande erhölls aU
denna alltjämt höll känning med fienden, som uppgafs befinna sig 150' väst om Kap Spartivento.
Allt efter som Ra närmar sig Sardiniens kust, tyckes det
dock framgå af dess kursändringar, som om den hade för afsikt att gå syd om denna ö, och kl. 5 f. m . får amiral de Jonquit'~res meddelanden, som bekräfta denna förmodan. Hnn beslutar då att häfva blockaden af Ajaccio, helst som han samtidigt erfar, att Amiral TnHwuart uneler natten brutit sig ut
och satt kurs mot Bonifacio-sundet. Fiendens afsikt var tydligen att söka förena styrkorna ost om Sardinien. För att
förhindra detta m åste amiral d e Jonquieres med högsta fart
styra mot Bonifacio-sundet och passera detta - ett i sanning
ganska vanskligt företag. I sundet voro n ämligen de tre undervattensbåtarna stationerade, och en af dem, Papin, lycka des utan att bli upptäckt komma ända till 200 m. nära B slagskepp, som gingo i enkel kolonn på lägsta numret, och utförde
mot de två sista i kolonnen af allt alt döma synnerligen lyckade
anfalL Detta skedde strax efter kl. 10 f. m. elen 23. Väl utkommen ur sundet satte amiral de Jonquieres kurs syd och
följde så Sardiniens ostkust.
De blå jagarna hade redan tidigt på morgonen den 21 Blå Jaga,·e.
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anländ t ntanför Ajaccio och anordnat blockad af hamnen. Deras uppgift var att med stöd af slagskeppen upprätthålla blockaden och förstöra där befintlig signalstation. Då amiral de
Jonquieres den 23 afgick med sina slagskepp genom Bonifaciosundet, kvarlämnade han jagareflottiljens l. division utanför
Ajaccio och sände 2. elivisionen framför slagskeppen som bevakning mot undervattensbåtar.
Två af de tre- undervattensbåtar, som voro stationerade i
dessa farvatten, blefvo upptäckta af jagarna - elen ena på
grund af den oljeväg den lämnade efter sig, ehuru elen gick
fullt nedsänkt, den andra på grund af ett oförsiktigt uppgående i vattenytan - då däremot elen tredje, Papin, lyckades, såsom vi sett, på ett glänsande sätt häfda unclervattensbåtarnes
betydelse. När alla tre undervattensbåtarna nu voro upptäckta
och amiral de Jonquieres således ej hade något att frukta från
detta håll, detacherade han sina jagare, som seelan försvunno i
väst, samtidigt som han signalerade sin belåtenhet med deras
manöver.
Blå panscwSom vi eriiua oss, detacherades blå pansarkryssare omekryssa1·e.
delbart efter krigstillståndets början med order att snarast
möjligt få känning med Ra. Enligt order utfärdade af amiral
de Jonquieres skulle pansarkryssarna tillsammans med torpedbåtsflottiljerna anordna en bevakningslinje mellan Tenes och
Kap Palos enl. skissen. Som den tillgängliga styrkan (2 kryssare, l jagare och 14 torpedbåtar) icke medgaf en effektiv bevakning af hela den 120' breda passagen, delades bevakningsstyrkan i 3 grupper, af hvilka en förlades i miclten och en
nära hvardera kusten. Inom de olika bevakningsgrupperna
skulle afståndet mellan fartygen vara 2'5 . Kl. 3 f. m. elen 22
skulle alla fartygen hafva intagit sina respektive lägen på utgångslinjen och sätta i gång med kurs S 45 o V samt afpassa
farterna så, att alla sedermera samtidigt befunno sig på en andra bevakningslinje i bäring S 28 ° O från Kap Palos. Vid bevakningens ordnande blef det emellertid endast, hvad torpedbåtarna beträffar, den sydliga gruppen som kom att deltaga, i
det att de öfriga, hvilka hade sina platser längre ut till sjöss,
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ej kunde taga sig fram på grund af det rådande dåliga vädret,
utan måste vända och återgå till Tenes. Vi veta från det föregående, att blå pansarkryssare redan kl. 3 f. m. den 22 kommit
i l.;ontakt med Ra. Det var Ernest Renan, som först fick sikte
på fienden, och som således hade den angenäma plikten att
samla sina kamrater för att följa motståndaren. Delta lyckades
allt igenom på ett synnerligen förtjänstfullt sätt, och som således blå pansarkryssares öden komma att vara helt förenade
med Ra:s blir äfven beskrifningen därom gemensam.
Röd sty1"1ws
Hufvucldragen af befälhafvarens för röd styrl'a order voro
dispositioner. följande:
Ra afgår från Oran omedelbart som den enligt utfärdade
bestämmelser har rättighet därtill, sätter först nordlig kurs för
alt komm:,t ut från land och fiendens torpedbåtar, därefter kurs
miclt på Sardinien för att låta motståndaren, som förmodligen
redan under första natten får känning med Ra, så länge som
möjligt sväfva i ovisshet om hvilken väg, som blir den slutliga,
norr eller söder om nämnda ö.
Afsikten är att under alla förhållanden söka förena sig med
Rb på östra sidan om Sardinien.
Rb skall med all makt söka bryta blockaelen och genom
Bonifacio-sundet gå ost om Sardinien Ra till mötes.
Fördelarna med en förening ost om Sardinien ansåg amiral
:\ubert vara följande. Om det icke skulle lycl.;as att med kursiindringar och skenmanövrer bli kvitt B kryssare, skulle man
gå långt sydvart om Sarclinien för att vinna tid och så åter
gå nordvart och uppsöka Hb ost om ön. Med afseende på B
kunde nu inträffa två fall, antingen att den ginge väst och syd
Om Sardinlen för all jaga Ra , eller att den skulle riskera
ett forcerande af Bonifacio-sundet.
I båda fallen kunde
amiral Aubert räkna med möjligheter för sin uppgifts lösning;
i det första fallet kunde det bli en ren jakt, då det berodde på
om Hb och Ha hunne förenas, innan B hann upp Ra; i det
senare fallet kunde B bli väsentligt försvagad i sundet genom
undervattensbåtarnas anfall.
Röd styrka,
Ha lättade i Oran strax före midnatt den 21- 22 och följde
A.
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<den å skissen dragna kurslinjen. Märkligt nog hade denna
:stvrk a ingen som helst känning af det svåra väder, som tvang
blft torpedbå tar in i hamn igen, utan natten var lugn och klar.
Ra förde icke - liksom ej h eller de öfriga i krigsöfningarna
.delt aga nde fartygen - några reglementerade lanternor och hade
.alla ljus väl förskärmade, men detta hindrade icke Ernest
Renan alt redan kl. 3 f. m. elen 22 upptäcka elen. Ha var forme rad i enkel kolonn på lägsta numret med kryssarue akter
.om slagskeppen och jagareflottiljen framskjuten som be' ak11ing på omkr,i ng 2,000 m. Några torpedbåtsanfall förekor. dno
.dock ej. Under den 22 och 23 företogos en del kursförändrinna r och skepmanövrer, såsom att slagskeppen ändrade kurs,
t>
medan kryssarna forsaLte sin ursprungliga och jagarna sökte utföra anfall, men allt var förgäfves, de blå kryssarna släppte al·drig känningen med sin fiende. Ett annat förhållande, som i
hög grad bidrog alt göra de röda styrkornas rörelser osäkra, var,
a lt ·a miral Aubert ej lyckades komma i gnistförbindelse med
Rb, trots alt han sände jagare långt framför sig syd och ost om
Sanlinien. Sina kryssare ville han ej skicka i jagarnas ställe,
·ehuru dessa med sina kraftigare gnistapparater kanske skulle
lyckats öfverbringa meddelanden till Hb, ty han ansåg sig
ej kunna försvaga sin styrka med deras petacherand.e. P il
så vis sväfvacle kommendör de Marliave hela ticl en i oktmnighet om Ra:s närmande.
Som förut nämnts hade amiral de Jonquieres kl. 5 f. m .
den 23 fått visshel om att amrial Aubert gått syd om Sar·dinien.
De båda hufvuclstyrkorna stäfva hvarandra således till
mötes under denna dag. Stcax efter kl. 5 e. m. får amiral
de Jonquieres sikte på sina kryssare, som h ålla känning med
fi enden genom att gå för om denne. Då amiral Aubert uppläcker blå slagskepp girar han sydvart för att undvika strid
före natten . Han är enligt förutsättningen underlägsen, och
·då han sett, att blå styrka ej har några jagare med sig, beslutar han sig för att taga jakt under nallen och låta sina jagare
•Operera för att om möjligt utjämna styrkeförhållandena.
L
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Amiral de Jonquieres, hvilkens styrka kan utveckla högre fart
än amiral Auberts, forcerar för att hinna upp Ra samt sänder
sina kryssare för att anfalla köen. Kvällen faller på, det mörknar och börjar regna; röda jagare utföra anfall mot B och
amiral Aubert, som ser att han ej kan hinna undan, girar åter
mot blå styrka. Allmän eld har nyss öppnats, då på signal från
amiral Caillm·d krigstillståndet upphör.

2. strategiska Krigsöfningen.
(27-30 maj.)
Fö·rutsiitt-

Blå styrka med utgångsläge i Algir har till uppgift att
trygga en större trupptransport från Algir till Frankrike mot
anfall af en röd styrka kommande från Adriatiska hafvet.
Röd ~tyrka, som är blå något underlägsen, har till upp gift att förhindra eller i största möjliga utsträckning skada
denna transport.
Vid krigstillståndets inträdande erfar blå styrka, att en
betydligt öfvermäktig flotta är på väg i Atlanten mot Gibraltar,
där den beräknas inträffa efter tre dygn, för att sedan förena
sig med röd styrka.
StyrkefMBlå styrka (B), under befäl af amiral de J onquieeres, var
delning.
den samma som under första öfningen, förstärkt med torpedbåtsflottiljen från Tonlon; Frankrikes och Algeriets kuster tillhöra äfven nu blå styrka.
Röd styrka (R), under befäl af amiral Aubert, var den
samma som Ha under första öfningen med undantag af DupetitThouars, men förstärkt med torpedbåtsflottiljen från Ajaccio,.
hvarjämte Korsika äfven vid denna öfningen tillhör den fientliga makten.
Särskilda
Högsta ledningen hade utfärdat följande bestämmelser.
M der.
Transporten skall fördelas på tvenne konvojer, af hvilka
den ena - representerad af Dupetit-Tlwuars - utgår från
Algir, och den andra - representerad af Fmzdre - utgår från
Oran.
Konvojerna kunna icke vara klara att afgå från sina utni ng.
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rustningspla tser förrän 20 timmar efter krigstillståndets inträdande, och få ej framgå med större fart än 10 knop; de
anses eskorterad e af lätta kryssare försedda med gnist och i
stånd a lt und er dagen afvisa anfall af torpedbåtar.
B får icke lämna sitt utgångsläge förrän 8 timmar efter
d et krigstillståndet inträdt.
R antages vara midt i Otranto-sundet kl. 12 m. d. den 26.
I verkligheten är R i Ajaccio för att därifrån afgå till en af
a miral Caillard bestämd punkt i Tyreniska hafvet, där R skall
in träffa på viss tid.
Krigstillståndet inträder kl. 4 f. m. den 27 maj.
Befälhafvaren för blå styrka, amiral de J onquieres, hade Utfömnde.
~lanerat enligt följande.
För att uppsöka transporten hade röd styrka att välja ~la s~Y_1 ·kas
··
·
· rhspos~twner.
n1e11 an d e tre vagarna:
sy d. om s arel'1men,
genmn B om'facwsundet eller norr om Korsika.
Om R framginge med sin maximifart, som man visste vara
knappa 14 knop, skulle den, beroende på hvilken väg den
valde, på middagen den 28 ha uppnått ungefär de platser, som
på skissen finnas angifna; han borde således med blå hufvuds tyrka intaga ett i förhållande till de ofvan omnämnda tre
vägarna centralt läge för att därifrån kunna gå till anfall mot
R De båda konvojerna afgå från sina respekliva utrustningsm·ter kl. 12 m. n . den 27- 28; de skola förenas syd om Balear erna och sedan fortsätta tillsammans väst om dessa öar med
kurs mot Kap Creux ; konvojen från Oran skall urlasta i Port\'cndres, konvojen från Algir i Toulon ; konvojerna eskorteras
a f pansarkryssarna och 2 :a jagardivisionen.
När krigstillståndet inträdde, sände amiral d e Jonquie- Blå styrka .
r es jagareflottiljens l. division att spana efter R dels vid Kap
Sp artivento och dels vid Bonifacio-sundet. Torpedbåtsflottilj en från Toulon skulle utföra samma tj än st norr om Korsika .
Kl. 12 m . n. den 27 afgick amiral de Jonquiöres med slagsk eppen med 15 knops fart mot Bonifa cio-sundet och inträffade, utan att på något sätt hafva blifvit oroad under vägen, utanfö r Asinara vid middagstid en d en 28 . Han erfor här, att hans
o
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jagare, som blifvit afsända till Bonifacio-sundet, jagats af röda
jagare och torpedbåtar, men som för närvarande ingen fiende
syntes till eller afhördes, ansåg han lämpligast att stanna och
bevaka sundet samt här invänta underrättelser från fienden.
B kryssare hade beordrats rekognoscera mot Kap Spartivento och sedermera på e. m. den 28 förena sig med konvo jerna sydväst om Balearerna (se skissen).
Torpedbåtarna från Algir och Oran hade beordrats bevaka
sunden mellan Baleriska öarna under den tid, då konvojerna
passerade väst om desamma.
Natten mellan den 27- 28 kl. 12 lättade och afgingo konvojerna från respektive Oran och Algir. De hade order alt
mötas kl. 2 e. m. den 28 å Lat. N 38° och Long. O 4 o 20',
hv ilket de dock utförde. På kvällen förehade sig B kryssare
med konvojen och styrde med dem nordvart.
Amiral de Jonquieres lämnade den 28 kl. 3 e. m. sin posi tion utanför Bonifacio-sundet och styrde mot Minorca. Han
a nsåg sig på detta sätt säkrare kunna skydda transporten och
samtidigt vara i bättre läge att kunna anfalla R, om denna
sk ulle komma att gå norr om Km·sika. Detta blef nu äfven förhållandet, hvarom amiral de Jonquieres erhöll kunskap kl. 5
c. m. Han hade dessutom af högsta ledningen erhållit order atl
å ter skilja de olika konvojerna från varandra , ty det hade från
början varit ledningens afsikt, att de skulle taga sig fram lwar
och en för sig! Amiral de Jonquieres stämde på den grund
mö te med Algirkonvojen (Dupeit-Thouars) och blå kryssare
vid Kap Cabaleria.
Under natten Lill den 29 anföllo röda jagare, hvilka hållit
kän ning med blå slagskepp ända fr ån Bonifacio-sundet, men
an fallen ansågos i allmänhet vara för akterliga och ej lyckade.
Viidret blef under nallen allt sämre, di sigt med hård blåst,
bvilket var synnerligen gynnsamt för blå styrka, i det att de
röda jagarna ej förmådde bibehålla den vunna känningen. Vid
middagstiden den 29 ägde på utsatt plats föreningen rum mellan hufvudstyrkan och Algirtransporten samt pansarkryssarna.
Kurs saltes nordostvart i enkel kolonn med slagskeppen i te-

-

654 -

ten , så Dupeit-Thouars och pansarkryssame i köen. Skälet
till denna bukt åt öster var att undvika röd styrka, som amiral
de Jonquieres fullt riktigt antog skulle intaga en centralställning i förhållande till de förmodade utskeppningshamnarna.
På morgonen den 30, då vinden och tjockan något gifvit
sig, siktades land och kl. 12 kunde amiral de Jonquieres öfverlämna Algirkonvojen i Tonlons säkra hamn, utan att hafva
råkat på vare sig röda slagskepp eller kryssare.
Orankonvojen (Foudre) hade erhållit order den 28 på
e. m. att under jagareflottiljens eskort söka sig upp utmed
spanska kusten till Port- V endres, dit den äfven anlände kl. 11
~- m. den 29 utan att ha blifvit på något sätt oroad.
Röd styrka skulle såsom förut blifvit nämnt afgå till viss
Röii styrka.
,,rt i Tyreniska hafvet.
Amiral Caillard bestämde att R vid krigstillståndets inträdande skulle afgå till Porto-Vecchio och där bida sin tid,
så alt hvarje fartyg sedermera opererade, som om det afgått
från Messina-sundet den 27 kl. 8 f. m.
Amiral Aubert, som hade till uppgift att förhindra eller
åtminstone skada transporten så mycket som möjligt, hade
planlagt utförandet enligt följande.
Pansarkryssarne och 6 jagare afgå kl. 2 f. m. den 28 till
Bonifacio-sundet med 17 knop, de senare för att bevaka nämnda sund, de förra för att fortsätta och intaga en bevakningslinje mellan Columbrelas och Majorca, dit de böra kunna
anlända kl. 2 f. m . den 29; (denna linje hade vid nämnda tidpunkt redan passerats af transportflotta n). slagskeppen och
de återstående jagarna afgå kl. 12 m. d. den 28 genom
Bonifacio-sundet för att i förening med Ajaccios torpedbåtar upprätthålla bevakning under den följande natten
ä Lat. N 40 ° 30' mellan Sardiniens kust och meridianen strax
ost om Minorca; lyckas ej pansarkryssarna upptäcka transporten på den ofvan nämnda bevakningslinjen anordnas en andra
sådan i ost och väst på höjden af Kap S :t Sebastian.
Denna plan kom icke - ledsamt nog för röd styrk::~

r
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till utförande stort längre, än att respektive fartyg afgingo en ligt densamma. Redan på morgonen den 28 unelerrättades
nämligen amiral Aubert genom sina torpedbåtar, som voro
utsända att spana längs Sardiniens västkust, och sina jagare dels
om blå spanare och dels om blå slagskepp. Han beslöt då ,
enär han var blå slagskepp underlägsen, aU gå norr om Korsika. På kvällen erhöll han säkra underrällelser om att blå
.<>lagskepp ej hade blå kryssare i sällskap, hvarför han kl. 8
c. m. beslöt att återkalla sina egna luyssarc för ~tt därigenom
hli blå slagskepp öfverlägsen. Kl. 9 c. m. rundade slagskeppen
1
1\:a p COL·se ) och kurs sattes mot Port-Vendres. Natten förflöt
lugnt ulan några torpedallfall eller dylikt. Den 29 kl. 10 f. m.
:syntes rökar i SV och det gjordes »klart skepp », men det
Yisade sig snart vara de röda pansarkryssarna, som kommo
a lt förena sig med slagskeppen, på omkring 30' dist. syd om
Toulon . . Under del följande dygnet bildades söklinjer af röd
s tyrka på olika afståncl från land mellan Port-Vendres och
Toulon, men intet af transporten eller fienden upptäcktes. Utsikterna att kunna få tag i fienden förminskades äfven därigenom, att det unel er detta dygn stod svår tjocka i Lyon-bukten. Då kl. 10 f. m. den 30 ännu ingenting hörts af fienclen
och krigsöfningen skulle upphöra samma dag senast kl. 12,
afgick amiral Aubert vid förstnämnda Lid till Toulon, där han
slutligen återfann sina för detta fiender.

3. Strategiska Krigsöfningen.
(:H maj- 4 juni.)

Blå styrka har efter en oafjord strid , som dock gjort den Förutsättsin molståndare und erlägsen , dragit sig tillbaka till sin bas, ning ocl1
Toulon, för alt reparera och inYänLa fiendens anfall. Påver- planläggning.
kael af elen allmänna opinionen vill blå styrka i förening med
hasens alla försvarsm edel (sjö- och lancltstridskraf ter) söka bekämpa röd.
' ) Korsil:as nordpynt.
TiclsMift i Sj<iviisendet.

42
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Röd styrka har efter den oafgjorda striden ej omedelbart
kunnat förfölja på grund af uppståndna haverier. Kryssarna detacheras för att bibehålla känningen med fienden och
blockera honom, medan hufvudstyrkan går till närmaste egen
kust, där den upprättas en tillfällig operationsbas. Underrätlad om blå styrkas rörelser genom bevakningsstyrkan , förflyttar sig röd hufnidstyrka under blockadens fortgång närmare den blockerade hamnen och söker locka ut blå styrka
till sjöss aenom att anfalla närbelägna platser och efter att
h af va sök~ försvaga den genom minor och torpedanfall. Blå
styrka söker å sin sida locka sin fiende inom fortens och flottiljernas porte.
StyrkeBlå styrka, under befäl af amiral Aubert och m ed utfördelning.
gångsläge i Toulon, utgjordes under denna krigsöfning af IL
Eskadern, torpedbåtsflottiljer na i Toulon samt 3 undervattensbåtar, hvarjämte ' den får begagna sig af kustsignalYäsndet på
Provences kust.
Röd styrka, under befäl af amiral de Jonquieres och med
utgångsHige i Aajaccia, utgjordes af I. Eskadern, torpedbåtsflottiljen från Korsika, samt Fouclrc och jagarna Flwnberge
och Balisle 1 ) för minulläggning samt förfogade öfver Korsikas
kustsignal väsende.
Utfömnde
Krigstilistånd e t intriidde kl. 12 m. d. den 31 maj .
Den 31 maj.
Vid denna tidpunkt upprättade röd styrka blockad enligt
följande (se skissen).
På 5' afstånd från det 3' breda inloppet förlades två
jagare p å bevakning; återstoden af jagaredivisionen förlades.
på 4' a 5' afstånd från bevakningsstyrkan . Hufv~ldstyrk~I:·
beslående af pansarkryssarna och den återstående JagarediVIsionen förlades på 5' a 10' afstånd från understödet. Under
natten minskades afstånclen; de båda närmaste jagarue voro
stundom belysta af fortens strålkastare.
Fouclre och de båda för minutläggning utrustade jagarna
utförde minering, till största delen dock markerad; härunder
blefvo de lifligt beskjutna från forten.
tt
..
t?rpedtuber b~rttagna f or a
') A dessa jagare voro torpede~· och
lämna plats för minor och anordmngar for deras utlaggande.
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U n der skyeld af mörkret lyckades två blå pa nsarkryssare
or;h hela jagareflottiljen att osedda bryla blockaden, ehuru
fartygen stundtals af misstag blefvo belysta ar strålkastare från
forten.
Den utbrutna delen af blå styrka rekognoscerar Karsilws Den 1 juni.
kust och erhåller känning med röd hufvudstyrka i Ajaccio
samt inrapporterar dess rörelser till egen hufvt1clstyrka i Tonlon. Blå hufvudstyrka bryter nu blockaden och lämnar hamnen, hvarefter de båda kvarvarande pansarkryssam e beordras
alt förena sig med de två, som uneler natten brutit sig ut; denna
före ning åvägabringas före mörkrets inbrott.
De röda slagskeppsdivisione rna, som lämnat Ajaccio med
till en början sydlig kurs, följas af de blå pansarkryssame och
jagarne, hvilka senare under natten utföta flera, delvis lyckade
anfall.
Den 2. juni uppehåller sig blå hufvudstyrka, med hvilken Den 2 juni.
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pansarkryssarne nu förenats, utanför Toulon, clil äfven röd
hufvuclslyrka under dagen anländer. Den senare söker utan
framgång locka blå från skyddet af forten ; i stället inlöper blå
styrka p å k vällen åter till Toulon.
Under natten lyckas en röd torpedbåt inkomma på Tonlons redd och anfalla flere af fartygen.
Röd styrka försöker fortfarande alllocka ut bla, denna dag
Den 3 juni.
genom att förslöra flera signalstationer, bombardera staden Ciotat och spränga en viktig järnvägstunnel. Blå styrka löper
visserligen ut från Toulon, men aflägsnar sig ej från forten;
en kort strid uppstår på stora afstånd uppgående till 10,000 m.
Härunder lyckas undervattensbålen Papin utföra ett synner ligen vackert anfall mol slagskeppet Patrie.
På denna, öfningens sista dag, äger slutstriden rum, hvilken
Den 4 j uni.
likväl ej innebär mycket a f intresse. Ett af röd styrkas far tyg får af ledningen farten nedsatt till 8 knop, till hvilken beBlå styrka tyckes
f~ilhafvaren reducerar hela styrkans fart.
do<.:k icke hafva utnyttjat den fördel, den härigenom erhöll.
.-\nmärkningsv~ircll ii r a t t ~'t båda sidorna användes jagarna för
anfall under denna strid midt på dagen.

De taktiska öfningarna.
(7-18 juni.)
Ändamalet med dessa öfningar var hufvnclsakligast all
praktiskt pröfva den nya taktiken.
Som redan förut antydls, var amiral Caillard ordförande
i en kommission , som haft till uppgift alt utarbeta en n:·
taktik , lwilken skulle vara enkel och lättfattlig samtidigt som
formerin garna enligt densamma mcdgåfve största möjliga utnyttjande af kanonerna uneler olika förhållanden . Alt döma
af en del franska ullalanelen i denna sak, lycktes belåtenheten
med den nya la k liken Yara ganska allmän; den Fournierska
knn anses fnllsl~indigt utdömd.
En~i r i mot sa Ls l ill under dc föregående öfninga rna några
journalister nn icke fingo medfölja, äro meddelandena fr~m
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dessa öfningar mera sparsamma. Då de dessutom röra sig om
fartyg och styrkor, som ej hafva någon motsvarighel inom vår
flotta , framlägges icke någon detaljerad redogörelse för densamma.
Af öfningarna framgå, att man förbereder sig på Dantonklassens inträde i tjänst. Den i öfningarna deltagande flottan
- densamma som under förra perioden - var nämligen stundom delad i tre eskadrar, hvardera om 6 fartyg, där pansarkryssarna bildade den tredje, och stundom i två styrkor, lwardern om 3 eskadrar, där jagare fingo falla in och markera
slagsk epp.
De öfningar, som ulföreles under detta skede, voro i hufvndsak strider under olika förhållanden samt evolutioner.
Vid hvarje strid signalerade amiral Caillard, som ledde den
l'örenade flottan från Verile, en del haverier å olika fatryg,
så att vanligtvis fart eller manöverförmåga reducerades, !warjämte förekom då och då, att den ordinarie befälhafvaren
a n sågs dödad och befälet öfverlogs af den därnäst äldste.
I allmänhet ankrade de större fartygen på kvällen, men
oftast var då planeradt anfall af torpedfartyg.
På hvila var under denna tid ej att tänka, ty i regel började dagens öfningar redan före kl. 8 f. m. och fortgingo med
en kortare middagsrast Lill sent på e. m. , och detta under så
lång tid som från och med elen 7 till och med elen 18 juni
med endast en dags hvila, söndagen elen 12.
Den 18 på e. m. afslutades öfningarna och amiral Caillard
signalerade "sin belåtenhet».
Så hade dessa med så stort intresse emotsedda floltmanövrr r nålt sill slut. Alt dc dragit en ej ringa extra utgift kan
man sluta däraf, alt under den tid de Ynral had e franska flotlan konsumerat kol för 1,200,000 fr. mer i.in under vanliga
fi)rhållanden!

Reflektioner.
Dc franska foltmanönerna hafva h elt naturligt gifYit de
franska maritima tidningsskrif,·arnc anledning att göra åt-
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skilliga reflexioner eller att kritisera, om man så vill. Det
torde vara på sin plats att här anföra en del af de sålunda
framkomna synpunkterna.
För det första måste ju konstateras, att den från början
i utsikt ~ilällcla handlingsfriheten blef - särskilclt vid ett par
tillfällen - betydligt kringskuren. Vi erinra oss, huru amiral
de Jonquieres i första krigsöfningen fick order att blockera
Ajaf'eio, och hurusom han i andra krigsöfningen beordrades
skil,;a elen förenade konvojen.
[ såväl första som andra luigsöfningen finna vi, alt amiral Aubert på gnind af sin underhigsenhet ej vill skilja sig
från sina pansarkryssare. Detta förhållande ger anledning
till den slutsatsen, att dc stora dyrbara pansarkryssarna äro
i höob b•'rad- oekonomiska
' och att de borde ersättas af ett mindre
antal slagskepp jämte några l}itta kryssare. I krig konuner
Jwarjc befiilhahnre att göra på samma sätt; han vill ej skicka
borl sina pansarl.;ryssarc, då dc äro en värdefull hjälp åt slagskeppen vid en artilleristrid. Å andra sidan framhålles hurusom brislen på verkliga rekognosceringsfartyg, lätta kryssare,
vid upprepade tillfällen gjorde sig gällande. Allt detta är dock
erfnrenheler, hvilka redan vunnit benk tande i den flottplan,
som fram lagts för parlamentet.
Den första krigsöfningcn slutade, som den nu utvecklade
sig, med seger för blå styrka, men det torde vara mycket ovisst,
om under verkliga krigsförhållanden, händelserna kunnat förliipa på säll, som nu skedde. Säkerligen hade befälhafvaren
för blå styrk a i så fnll hehinkt sig mer ~in en gång, innan
han fiirclagit elen synnerligen vanskliga forceringen genom
Bonifacio-snndel, där hnn kunde vara säker på att möta minor
och undervatte nsbåtar. Pupin lyekades ju också utföra ett·
mvcket vacker t anfall, och om vid det tillfället sprängladdade
lo;·pcder afskjulils, hade amiral de Jonquieres kanske funnit
sitt antal singsk epp reducerad t till L! stridsdugliga och måhända
varit tvungen att nppgifva sin anmarsch mot fienden.
Under den 2. strategiska krigsöfningen, son'! tydligtvis
skulle framställa iifvcrförandct af armekåren i Algeriet till
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moderlandel och denna operations förhindrande af en trippelalliansen t illh örande flotta, anses amiral de Jonquieres hafva
gått all tför o försiktigt till väga. Ehuru operationen i delta
fall krön tes med framgång, måste man dock framhålla, att en
armeHtr icke på detta sätt får äfventyras, utan att blå styrka,
innan transporten företogs, borde förskaffat sig herravälde
öfver denna del af Meclelhafvet. Resultatet hade måhända
hlifvit ett annat om' konvojerna bestått af det antal fartyg ,
s om transporten i verkligheten kräfver. Ledniftgen klandras
också för all hafva låtit hvardera konvojen representeras af
hlott ett e~1da fartyg, då härigenom en overklig bild af hela
företaget uppkom.
l-Ivad beträffar den 3. krigsöfningen måste man skänka
odelaclt erkännande åt det sätt, hvarpå blå styrkas befälhafvare
vissie att förena ett aktivt uppträdande med erforderlig försikl i ghet. Upprättandet af en sådan ömsesidig observationsblocl.;acl innebär onekligen ett mindre vanligt krigsläge.
Däremot måste man förvåna sig öfver torpedbåtarnas i
Tonlon overksamhet under denna krigsöfning. Inte en enda
natt gingo de ut all anfalla de blockerande kryssarna.
Med afseende på afståndcn för de naltliga torpedbåtsanfallen framhålles, att dessa ofta varit alltför stora, 1,000 m.
och däröfver, under det alt somliga jagare eller torpedbåtar
inkommit på goda håll, 300 a 400 m.
Såsom ell totalintryck af manövrerna kvarstår, alt de voro
voro utomordenlligt väl planlagda och fullföljda, alt personalen
erhållit en mycket värdefull tillökning i sin utbildning, alt materielen bestått ett godt prof på hållbarhet och uthållighet, då
icke ett enda allvnrligt hnveri inträffat uneler så lång tid och
bland så många fartyg af olika slag.
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Rätt bredd å befälsgalonen.
Sedan lång tid tillbaka har bredden å de smala gradbeteckningsgalonerna varit fastställd till 1, 1 cm.
Användes detta mått å galonerna?
För en 18 år sedan användes det nlltid och förekom knappast någonsin annan bredd å galonen. Nu kan man däremolsiiga att rätt mått är sällsynt och att endast ett fåtal använda det.
Dc förr allmännast använda riktiga galonerna tillverkades i
Sverige och voro af jämförelsevis dålig beskaffenhet. Det var
därföre ej underligt alt de bättre engelska bredare galonerna
försök tes få begagnas. Dessa försök misslyckades dock i början, ty de breda galon erna väckte genast uppseende och de som
försökte använda dem fingo af sina förmän order att taga på
sig reglementerad gradbeteckning.
För att tillfredsställa önskan på god kvalile med riktig:
hrcdd å galonen anskaffades också från England, som vi vilja
minnas genom en officers som varit i engelsk tjänst förmedling, goda engelska galoner af rätt bredd. Emellertid upprepades försöken med den breda engelska galonen och som det
nn gjordes af flera på en gång, började det ej väcka uppseende,
och så lwm den oräl la engelska galonen till användning.
Så länge det var för all skaffa en bättre vara som äfven
ur ekonomisk synpunkt var fördelaktigt för bäraren, var det
.in ej så underligt alt höga vederbörande såg genom fingrarne,
;,;\ mycket mer som de högre officerarne, ulom amiralerna naturligt vis, själfva ej vor o reglementariska.
Emellertid upphörde mycket snar t detta skäl att de bredare engelska galonerna voro b~iltre, ty den bredare galonen
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1iiiverkades nu äfven oftast i Sverige å nyare fabriker och af
god b esk affenhet. Skräddarne började emellertid ej längre anviinda andra galoner än af den engelska breelden och de få
som önskade riktiga galoner hade svårt att erhålla dessa; i:
Slockholm var det somliga år ej möjligt. Ingen uniformsskräddare säller på rätta galoner ulan tillsägelse.
Man kunde ju därför näslan tycka att bestämmelsen om.
bredden borde ändras och den bredare fastställas. Härtill synes dock ej finnas skäl, ty, dels är den smala galonen, enligt
Yår uppfattning, pryd li gare, dels är regementsofficers-beteck·
n in gen Lyd! igare m ed den smala galonen, ty elen breda regementsofficersgalonen, som sk all vara 2, 3 cm. , har vid tillämpningen ej unelergått förändring, hvarföre skillnaden mellan galonerna förminskas genom alt använda den engelska bredden
a de smala, och dels slulligen bir det väl ej lämpligt att ändra
en gammal bestämmelse, som frångåtts godtyckligt, utan skäl
och detta delvis på grund af fåfänga. Armen har dessutom
an tagit samma breeld som marinen och här synes den rätta
galonen mera komma till br uk.
1\ mn era tages, som sagclt, galonerna för öfrigt ej från England och tilverkningen sker efter den bredel som önskas, !warföre den reglemcntarisl'a galonen finnes att erhålla från sam ma fabriker som den breda och har engelska bredden äfven
hörjat frångås och en mellanbreeld (dock . närmare den engelska än den rätta) efter godtycke af skr~iddarne pä allra sis ta
tiden kommit till användning. Någon bestämd bredel utom
den fastställda kan i närvarande stund knappast n~imnas.
Della myckna orda nd e om en sådan småsak som rätt bredel
på gradbeteckning kan ju tyckas vara onödigt, men en ligt vår
uppfallning är det föga lämpli gt att en utgifven bes täm m else
.~a u lan vidare 11pphör alt tillämpas.
Skulle em eller tid en uppmaning utfärdas att iakllaga gäl lande bestämmelser, torde del dock böra tagas hänsyn till elen
ekonomiska uppoffring, som en sådan uppmaning drager med.
s ig, hvarföre meclgifvandet af öfvergångstid iir behjärtansvärdt.
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a miralitetsverket hade häraf erhållit 9 mill., Icharaverken :';
milJ., Obuchoffverken 5 mill. o. s. v. Emellertid hade summorna icke lämnats i och för det med anslaget afsedela ändamålet, ulan för andra redan förut gjorda beställningar och reparationsarbeten på verkstäderna. Pressen finner förklaringen
ytterst underbar. Emellertid är en kommission sysselsatt med
all utreda den invecklade budgetfrågan.

.

Meddelanden från främmande marm er.
(Af'slntcccle elen 25 novembeT 1910.)

Ryssland·
Marinbuclgel. Förslag till Marinbudgelen för 1911 har under september 1910 öfverlämnals till Hiksråd och Riksduma.
De ordinarie utgifterna belöpa sig till113 mill. rubel mot 89 mill.
för 1910. De största posterna af budgeten visa följande siffror :

Fartygsbyggnad ... .
Öfningsanslag . .. .. .
Aflöningar ..... . .. .
stationer och nu·f .. .
Bestyckning . ...... .
Ofverstyrelse, mätningar, undervisning
111.

44, 8 mil!. rub. (ökning
20, 3 mill. rub. )
19, 0
(
1,s
»
(
0,5
)) )
(
3,6 ))
)) )
(minskning 0,"
» )
))

Revision af marinens fartygsbyggnoclsföruultning.
Då
marinbu dgeten beh:mdlacles i cluman vrn·en 1910, framkom
önskemålet all ministeriets förvallning måtte unelerkastas en
s. k. senatorsrevision för att duman måtte blifva i stånd att få
en öhersikt af ministeriets finansiella läge. Denna fråga har
sedan dryftats både i press och diskussion och har nu resulterat i en förminskad och begränsad revision af fartygsbyggnadsförvaltningens verksamhet, äfvensom af kronaverkstädernas ekonomiska och administrativa förhållanden. Hevisionen
har an förtrodts åt tre r iksråclsmecllcmmar: generalerna Röhrberg och Hödiger smnt geheimerådet Dmitrijeff.

))

»

111.

Summa 113, 0 mill. rub. (totalökn.

)

24, 0 mill. rub .)

Dessutom erforliras 30 millioner rubel för utrustning och
modernisering af statens nybyggnausvarf och verkstäder.
Enligt uppgifter i pressen förefinnes alltjämt tanke på att
äska ett stort extra anslng på 1,300 mill. rubel gemensamt för
~rmen och marinen, hvaraf ungefär hälflen skulle falla p å
hvarclera vapnet.
Marinministeriet har på anfordran lämnat duman en redogörelse för anv~indningcn af dc till nybyggnad af slagskepp
uneler åren 1908 och 1909 lämnade medlen- 19, 2 mill. rubel;

Olminfj of striclsLmflenw i Svmta Hufvel. I en stor del
af pressen har fram hållits behofvet af att ökn sjöstridskrafterna i Svarta hafvet och att utvidga stationerna i Sevastopol
och Nikolajeff. De chauvinistiska tidningarna se en stor fara
hota i den turkisl-:a flottans reorganisation och anse att för h ållandena i Svarta hafvel alls ej äro att likna vid dem i Stilla
hafvet; å den sistnämnda platsen gällde Hysslanels intressen
hlot t en koloni, medan i Svarta hnfvet de gälla >> landets existens >> .

Nybyggnad. Petersburgstidningen » Birschevij a Vjcdomosti >> angifver följande siffror betr~iffancle de fyra nya slagskeppen af Gangut- typ: längel 180 m., bredd 26,G m., höjd från köl
till öfre däck 14,, m., deplacement 23,000 lons; h~iraf konuner
på skrofvet 8,000 tons, artilleri med ammunition 4,212 lons,
l.;:olfö rråcl 1,016 tons .
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Slagskeppe t Andrej Pervosvanny har i Kronstadt börjat
sina profturer. Pansarkryssaren Gromoboj, som efter senaste
kriget underkastats en grundlig reparation och ombyggnad i
Kronstadt, har i oktober gjort sina prof. stagskeppet »Imperator Pavel h har under september blifvit fördt från byggnadsvarfvet i Petersburg till Kronstadt för att börja sina profturer.
Personal. Personalslyrkan afses att den l januari 1911
Yara uppbringad på omkring 42,000 man och elen l januari
1912 på 47,000 man.
Sjöofficerskåren består hösten 1910 af följande antal officerm·e: 9 amiraler, 16 viceamiraler , 23 konteramiraler, 15!)
»kapitanen> af 1. rangen och 216 af 2. rangen, 43 kaptenlöjtnanter, 176 äldre löjtnanter, 528 löjtnanter och 542 underlöjtnanter.
Krigsöfningar. Samtliga stridskrafter i Östersjön utförde
under ticlen 28 augusti- 6 september krigsöfningar i Finska
viken. I Svarta hafvet hafva krigsöfningar utförts uneler omkring en veckas tid med början elen 25 september. Följande
fartyg deltogo: Panteleimon, kryssaren Pamjatj Merkuria, fyra
jagare, en torpedbåtsflottilj samt undervattensbåtarna Karp,
Karas~, Sudak och Losos.
Artillerisk.fulningor. Tekniska kommitten har utställt en
pristäflan för konstruktion af bogserade mål i två storlekar.
Vid skjutskolan tillämpas följande bestämmelser för kanonk om m enelärers ~~ torped fartyg prisskjutning: Målets s torlek
;~ , 6 X 3 , 6 meter, egen fart 10 knop på rak utbojad bana, afstånd
l Yärs målet 5 kabellängder motsvarande 915 meter, öfningsammunition, 10 skoll, maximitid för 75 mm. k. 2 minuter och
för lättare pjäser l 1 / " minut; utgångsaCståndet inskjutes af de
häs ta rik ta rna , cl ~irefter sköter kommendören sin uppsii ttninr;sjiilf.
Pannlwueri å S/rwrr. Den eskader, som årligen plägar sändas till Medelhaf\'el för utbildning af gardemariner m. f l. , består
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hösten 1910 af Ccsarevilch, Slava, Rurik och Bogalyr. Eska.
dern skulle bla nd a nnat afgå till Antivari för all deltaga i fest tigheterna m ed anledning af elen montenegrinska furstens utropand e till konung. Emellertid upptäcktes utanför Gibraltar
pannhaveri å Slava, som nödvändiggjorde att inbogsera fartygel till Gibraltar, hvarifrån det efter tillfällig reparation afgick
till Toulon , där fartyget måste undergå reparation. Denna beriiknas kräfYa flera månader. Slava undergick 1909- 1910
r eparation i Kronstad l.
Luftseg/ing. Kommillen för flottans förstärkande genom
frivilliga medel har, enligt pressuppgift, beställt 26 aeroplan af
systemerna Antoinette, Bragy och Farman. Fyra plan byggas
i Hysslancl, öfriga i Frankrike. Kommitten ämnar äfven utb ilda personal för flygmaskinerna och vid mobilisering ställas
dessa med bemanning till armens och flottans förfogande .

TysklandJlateriel. Baden och Moltk e ha strukits ur rullorna.
U 7 har sjösalls vid Germaniavarfvet i Kiel; dånned har
Tyskland 8 undervattensbålar flytande , och inom kort skol::t
10 st. vara klara.
Förläggning m . m . Slagskeppen Rh einland och Posen int riidde elen 20 sept. i I eskadern i stället för \Viltelsbach och
Zii h ringen. Gneisenau har u lträdt ur kryss areskadern efter
hiis tmanövrerna. Den 15 oldober intriiddc Kaiser \Vilh elm II
u ti r esendivisionen i Östersjön i sliillet för K a i ser 13arbarossa.
Orynnisntion m. m. En ny unclen-atle nsb ~tt-flotlilj och
urHi c rvattensb å t-skola ha bild n ts. S kolan l~r cl cr under ch efen
a Yerk s laclsfartyget Vulcan , ombord p å lwilk cn skolan tir an-

L
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ordnad. Flottiljen utgöres af dc undervallensb åtar, som e.i
tillhöra skolan och d e, som ej göra proflurer. Beredskapsper sonal i land för undervattensb å tar lillhöra flottiljen.
Både skolan och flottiljen lyda direkt under inspektören
för torpedväsende L
1911 skall bildas e lt Marine-Pionie r-regemente ur III Seebatlallion; som yrk esbeteckning skola dessa b~ira en hacka och
spade i kors på vänstra armen.
Ett nytt gymnas tikreglemente är antaget, som biillre lämpar sig för förhållandena ombord.
Sjökrigsskolan har fl yttats från Kiel till Flcnsburg; sedan
1866 har skolan va rit förlagd i Kiel.
Öfningar m. m. Höstmanövrar na började den 29 aug. och
slutade den 8 sept. Operalionsom råde var Östersjön och de
d i L ledande farvattnen; afslu tningen ägde rum vid Skagen, h val·ef ler fartygen återvände till sina resp. stationer. Inga haverier
eller oly ckshändelser förekomma.
Den 6-15 sept. företog l. eskadern en öfningscxpcdit ion
i Nordsjön, 2. esk adern manö\Tcradc samtidigt i Östersjön.
J( oln ingsresultal. I. eskaderns vandringspris för bästa kolningsresultat uneler det gångna öfningsåret har tillfallit Yvest falen för max. 507 tons i timmen, och i medeltal 413, 8 lons i
limmen vid krigsmåssig kolning.

Far/prof. 3 kl. kryssaren Colberg uppnådde vid fullkraftsprof 26," knop. v. der Tann uppnådde på profturen i dj upt
va tten en högsta m edelfart af 27, 4 knop. Högsta uppnådda
far l var 28, 1 knop. Maskinerna utvecklade därvid 80,000 hästluafter.
Torpedbå len S 167 uppnådde vid 3 timmars prof en medelfart af 33, 0 r, knop .
3 kl. kryssaren Augsburg börjar i november sina profturer .
Haverier. Torpedbåtarna S 76 och S 32 kolliderade 16
aug. i närheten af Gabelflachs fyrskepp, hvarvid båda sjönko
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p å djupt yatten. Båda fa rtygen fördes vid tillfället af underofficerare. S 76 har sederm era härgadts .
Personal. Viceamiral v. Miillcr har u tnämnts till amiral
och generaladjutan t hos kejsaren.
I ställe!: för amiral Schröder h ar amiral Y. Ingenohl öh·ertagit befälet öfver II eskadern.
Konteram iral Bachman har cflcrträdt viceamiral v. I-leeringen som befälhafvare för rekognoscering safdelningen.
Skeppsgossar ha antagits till ett antal af 850. Af dessa
voro 22 uneler 15 år, 346 mellan 15 och 16 år och 482 öfver
16 år.
Artilleri. ,J{aiserpreise » för goda skjutresultat 1909- 1910
crhöllo följ ande fartyg af >>Hochsee»-flo ttan : Hannover.
Den tschland , Yorck, Königsberg, Scharnhorst och vid Marin·
kustartilleriet II matros-artiller i-afdelningen.
Diverse. 3 kl. kryssaren Emden för etog 27 juni- 12 juli
en resa från Talkahuano i Sydamerika till Tahiti och Samoa,
h vilken fiird fått m ycket beröm i tyska lidskri fler. Särskild t
fram hålles maskinpersona lens förtjänstfulla arbete, enär maskiner och pannor på den 4,400 min . långa resan ej kund e r engöras; man h ade nämligen stufvat reserv-förråd af kol i de
cldrum, som ej nödvändigtvis behöfde användas. Ej mer än
893 tons kol åtgingo för resan , oaktaclt fartyget äfven hade
att kämpa med vidriga ström- och vindförhålland en.
Postångaren Kronprinzessin Cecilie har tillryggalagt sträckan Cherbourg- Amhrose-Cha nnel (3,049 distansmin.) på 5
dagar 10 tim. 23 min., med en medelfart af 23,3u knop, hvilket
utgör rekordet för tyska fartyg.
Hamburg-Am erika-linjen skall göra elt hanbrytande försök med explosionsmot orer, i det att de hos Blohm och Voss
beställt en 8,000 tons ångare med dylika; farten beräknas till
12 knop.
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Danmark
Profskjutning aj' J.:rul. Profskjutning af nya krutladdningar från »Frederiksvrerks krudlvrerk >> har utförts i Öresu nd
·Ombord å panserskibet Olfert Fischer.
Ny j'lytdocJ..:a. En ny flytdocka har förlagts till Kröyers
]=>Jacls , Köpenhamn.
Dimensioner: längd 130 fot, invändig bredd 45 fot och
härkraft 600 ton.
På 45 minuter lyftes ell 11 1 / 2 fots fartyg.
Dc uneler byggnad
namn: Söridderen ,
följande
varande torpedbåtarna erh ålla
Tumleren, Vindhunden, Sprekhuggeren, Söulvcn och Flyvefisl;;en. Dessa båtar, som samtliga skola vara färdiga hösten
1911, skola bl. a. förses med gnist.
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En ny flytkran är levererad till Horten för ett pris af kr.
3 20,000 .
Dimensioner: höjd 44 m., längd 34 m., bredel 16 m. och
djup 4,5 m.
Kranen kan transporteras med en fart af 6---7 knop, lyf.ter 200 tons och har 8 mans besättning.

Aviatik. Två officerare utbildas för närvarande vid flyg~ kola i Paris.

Namn å ny cmskaf[acle torpedbåtar.

Norge.
Cniststationer. Flekkerö och T jömö gnistsignalstationer
hafva i november della år öppnats för allmän trafik. Vid fö r sök aH underhålla förbindelse med ett handelsfartyg lyckades
·de ila ~in da till dess a t t fartygel befann sig i närheten af engelska kusten.
Taxan är 15 öre pr ord med en minimilaxa af kr. 1,50
pr telegram.
Nynnsl.·a[{ning of nw/eriel. Hoveclvaerflel har ularbetat
planer för en ny af storlingel beviljad undervattensbåt. Inbjucl::m till afgifvandc af kostnadsförsing ~ir ntfärdad.
Dykarhjälmar med oxyli l iiro anskaffade för tm<lerYaltensJmten Kobbens bcsiiltning.

England.
Materia l m. m . Utöfver hvad förut meddelats angående
·lagskeppet Orion, uppgifver Hampshire Telegraph, att ingen
eldledningsstation skall anordnas i tripodmasten, utan en eller
två dylika i stället uprättas å öfra däck.
All drifkraft för svårt artilleri skall bli elektrisk; Standard tillägger, att i fartygets inre en )) central fire controh skall
inrä ttas, hvarifrån de svåra kanonerna kunna elektriskt riktas
,och affyras(?). Under valtenlinjen förekomma inga dörrar i
de Yattentäta skotle11.
Det nya slagskepp, som ~ir under byggnad i Portsmouth,
hir få 25,000 tons deplacement och 34, 3 cm. kanoner samt ännu
kraf tigare pansar än Oi·ion.
Till följd af eldsvåda i kolboxarna på Neptune skola desamma klädas med asbest.
Undervattensbåten Dl är den första af dylika båtar, som
hlifvit utrustad m ed gnist. Försök ha gjorts med denna båt
·och kryssaren Bonavenlure, hvilka visade möjligh eten att upp r åtthålla ömsesidig förbindelse. Dl var därvid i så pass neds änkt läge, aU endast periskopens toppar voro öfver vatteny tan. Före fullt nedsänkt läge intages nätel i båten.
Ticlsk1·i{t i Sj.&viisend.X.

43
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Far/p rof. N eptune uppnåde en högsta fart af 21, 7 knop.
:Ylanöveregenskaperna visade sig goda.
Kryssaren Gloucester uppnådde e1i medelfiu·t af 26, 29 ;;
knop, hvilken fart med 1,296 öfverskrider den i kontraktet fast-'
ställda; 24,300 hästkr. utvecklades. Resultatet anses mycket
godt, särskildt h vad beträffar förbrukning af bränmnaterial ,
entir per hkr. och tinune blott 0, 513 kg. kol och 0, 18 9 kg. flytan
de bränsle konsumerades.
Jagaren Racoon uppnådde 27, 06 knop. Den tillhör 900'
tons klassen och har 1 st. lO cm. och 3 st. 7, 6 cm. kanoner samt
två torpedtuber.
Öfningar m. m . Hemflottans I och II divisioner ha haft
gemensamma mineringsöfningar i skottska farvattnen under
ledning af amiral May. · 5 ininutläggningsfartyg och 6 kanonbåtar såsom kontramineringsfartyg deltogo. Öfningarna afsågo slagskeppsförbandens samarbete med kontramineringsfartygen, passerandet af segelrännor, förbandens uppträdande
vid omedelbar fara för minor och liknande. För att påvisa
fartygens kollision med minor voro de senare försedda med
kalciumljusbehållare, hvilka vid beröring med fartygskroppen
utlöstes och flöto upp.
Den 27 sept. blef torpedbåtsreservflottiljen · i Portsmouth
helt oförmodadt mobiliserad. Efter endast ett par timmar utlöpte flottiljen fullt bemannad och företog nattöfning.
Hemflottim har för första gången utfört förbandsskjutning i stor skala . Fartygen voro delade i 2 afdelningar, sålunda:
1. afdelningen Dreadnought, Superb, Lord Nelson, Aganleinnon;
2. afdelningen St. Vincent, Vanguard, Collingwood, Bellerophon, Temeraire, Dido.
Afdelningarne sköto under 2 dagar förberedande öfningar
med tubkanon, därefter ägde skjutning med pjäsernas egen
ammunition rum i 3 anlopp.
Vid l. anloppet användes stridsladdning.
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Skjutningen verkställdes mot ett mål (27 X 9 m .), som bogserades af Ind omitable. De skjutande fartygen gingo å enkel
kolon n, far t Hi knop, afstånd 8,000-9,000 m. Elden öppnades samtid.igt (på signal) af alla fartygen. Målet syntes blott
sälla n p å grund af de täla nedslagen; efter 3 min u ter föll målet
i spillr or.
P å det bogserande fartyget logos kinematografiska bilder
af nedslagen.
Vid 2:a anloppet sköto endast Lord Nelson och Agamemnon på något kortare afstå nd och med blolt "/4 laddning till
:lO,o cm. kan. Resultatet blef högst väsentligt mindre.
Vid 3:e a nloppet sköto ånyo alla fartygen samtidigt (p:J
signal) »with a mininnun of ammunition to expend ». Elden
varade blott 2 minuter.
I division en af hemfloHan har haft öfning i afslående af
lorpedbåtsanfall, hvarvid skjutning förekom såväl med .svårt
som med lätt artilleri mot fast och sedan mot rörligt mäl.
Personal. Enligt Pall Mall Gazette lär amiral sir Fr. Bridgeman vara utsedd att efterträda amiral May som högste befiilha fvare öfv er hemflottan.
I december skall konteramiral sir J oh n J ellicoe ö f vertaga
befälet öfv er Atlantflottan efter prins Louis af Battenberg.
Som >>Controller of the Navy >> efter konteramiral Jellicoe
skall inträda konteramiral Briggs.
\Varrant-officers ämna sluta sig tillsamman för att söka
hlifva befordrade till officerare, så aU de i allt bli jämnställda
med de öfriga officerarne, hvilket väckt mycket skarpt motstånd, delvis från deras eget läger. Egentliga målet tycks ej
vara själfva officersbefordran, utan fastmer förbättrade löneförm{mer. Mr Jane skrifver härom bl. a.: »Man kan omöjligt
Laga civila yrken till jämförelse, enär förhållandena där gestalla sig helt annorlunda; ty - in those jobs there is money in
lhe business; in th e Naval officers profession there isn't. En
sjöofficer arbetar ej med penningen som driffjäder. Grundtanken i underofficerarnes befordran är därför förfelad. Utan
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tvifvcl äro Warrant officers förträffliga män; och många be
gåfvade miin finnas nog bland dem, men begåfning eller dug.
llghet är ej ensamt bestämman de, och ej heller kan en pröfning
ådagalägga om någon verkligen passar till sjöofficer. Officeren tillkommer egenskaper, som icke kunna instuderas eller
utfrågas Y id en examen. >>
Förläggning 111 . 111 . Allantflotla n har från de engelska
farvattnen afgått till Gibraltar.
Slagskeppet Neplune har ingåtl i hemfiollans 1 :a division
i sliillet för Dreadnough t, hvilken efter 4-årig tjänst skall genomgå en grundlig reparation. Kostnaden härför berakna:,
till c:a en million kronor.
För att förslärka Nordsjöstri dskrafterna är Devenporljagarflottilj en förlagd i Harwich fr. o. m. januari 1911.
Alla jagare af Riverklasse n i I:a jagarflottilj en skola ersättas med dylika ur Tribe- och Beagle-klas sen .
Artilleri. Den nya 34, 3 cm. kanonen lär ha endast 10 %
högre mynningsen ergi än den nyaste i30, 5 cm., eller ungefär
19,000 melerton.
Den nya l 0, 2 cm. antitorpedk anonen är halfautoma tisk,
eldhastighe t 20 skolt i minuten, patronvikt 14, 06 ],g.
Ett ämne lär vara uppfunnet, som hindrar bildandet af
mynningslå gan vid skjutning med kanon, utan att inverka p\

krutets ballistiska egenskaper.
Målels storlek vi d >> battle practice >> är 27 X 9 m.; det består af en stor skifva, som upbäres af en ponton, 36 m. lång och
med 6, 7 m. djnpgående .
Anordninga r för tornvridning etc. på nya slagskeppet
Conqueror skola blifva hydrauliska af förbättrad typ.
Profskjutni ngarne m ed Ncptune ha utfallit till belåtenhet.
Si:ir~kild t pröfvacles, om det högTc beliigna tornet utan våda
kunde skjnla öfver det undre; delta visade sig kunna försiggå
utan nämuvärcla olägenheter . Först afskjöts hvarj e kanon för
sig med ol ika laddningm, hvarpå gruppvis skötos med bog- ,
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nkler- och bredsidegru pperna. Genom skakningen krossades
nästan allt ombord befintligt glas, och förstördes en del lättare
inventarier; fartygsskro tvet förblef dock fullt oskadadt.
Pansarkrys saren Bedford strandade elen 21
Haveri:
a ugusti i Koreasunde t under utförande af fullkraftspro f. Farlen vid tillfället var 19 knop och skadorna så afsevärda, att
någon bärgning ej är tänkbar. 18 man drunknade af vattenmassor, som inströmman de i eldrummen . Kryssaren N c w.
caslle har sänclts alt intaga Bedfords plals i eskadern.

Frankrike.
Personalen. Den 12 september har utfärdals en ministeriell
orde r, som innehåller en omorganisa tion af sjökrigshög skolan.
De nya bestämmels erna afse a lt göra det möjligt för ett större
an tal sjöofficerar e än tillförne att kunna besöka högskolan .
Tngen inträdesexa men erfordras, utan officerarne kommender as
lill skolan af marinminis tern ef ter förslag från dennes under lydande militära myndighete r. Dessa skola hvarj e år afgifva
et t dylikt förslag, upptagande officerarne i elen ordning, de
anses böra ifrågakomm a till kommender ingens erhållande, och
skola de sålunda föreslagna hafva en tjänstetid ombord af
minsl 4 år i den grad de inneha. Kurs vid högskolan börjar
hvarje år elen 1 januari och slutar den 30 november. Eleverna
skola under denna Lid deltaga i årets sjökrigsöfni ngar och någon af å rets skjutskolor. Vid högskolans slut aflägges examen
inför en jury, som afgifver ett omdöm e om hvarje officers
k11ns kap. Detta ullålande bilägges r esp. officers meritlista.
De som genomgått högskolan åtnjuta Yissa fördelar med afseende på kommend eringar och afses aU tjänstgöra vid dc olika
staberna.

l
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Ny organisation för torpedbå ts - och undervattensbåtsflottiljerna har ut färdats. Enligt densamma har vid hvarje plats, där dylika flottiljer förekomma, högsta befälet öfver dem förenats hos en
person. Han skall besluta om flottiljernas underhåll, öfning
och proviantering m. m. Under denne bcfälhafvare, hvilkcn
äfven utgör en mellanhand beträffande alla tjänsteskrifvelser
från eller till flottilj erna, lyda dc olika flotlilj - och divisionscheferna. Torpedbå tarna inom en flottilj indelas i l :a och 2 :a
linjens divisioner. Till l :a linj en h~införas de större (sjögåencle
i egen Llig bem. ) och nyaste - kat egori A - , till 2 :a linj en de
mindre och äldre -·- kategori B. En tredje kategori, C, utgöres af d e b åtar, som undergå reparation eller på grund af annan
orsak ej omedelbart kunna bemannas, eller äro af gammal
dato. Antalet och sammansältningen af torpedbåtarna inom
hvardera linjen bestämmes af ministern.
Undervattensbåtarna indelas i två klasser:
a ) defensiva, hvilka äro afseelda att operera i närheten af
sm bas, samt
b) offensiva, hvilka skola vara så stora och så väl uh·ustade, att de kunna operera på stort afstånd från sin bas och utföra. uppdrag af betydande långvarighet.
Benämningarna å dc olika kring kusten förlagda torpedbåts- och undervattensbåtsflottilj erna ha återgått till de före
Hl05 a nvän(la, så a lt:
Tor pedfartygens fördelning och förläggning.

l:a t orpedb åtsflottilj en >de la :M.anche » nu h eter »'l1 orpilleur de Cherbourg•
de Dunkerque »
2:a
de Brest•
»de l' Ocean »
l: a
de Lorient »
2:a
de Rochefort>
3:e
de Toulon »
•de la Mediterranee " ,,
l: a
d'Ajaccio >>
2:a
de Bizerte •
3:e
d' Alger »
4:e
d' Oran>
5:e
de Saigon»
• des m ers de Chine » '
l: a
de Diego Suaretz •
torpedb åtsflottilj en • el e l'O cean Indien • •
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l:a unclerv.-båtsfiottiljen »cle la Manche• nu h eter »sons-marin deCher
bom· g·
de Calais»
2:a
Dunkerque •
»de l' Ocean »
de Brest>
l: a
de laPallice »
»
3 :e
• de la Mecliterranee ,
l:a
d e Toulon >
3:e
" de Bizerte »
l:a
»des mers cle Chine•
de Saigon•

Dessutom har besl n lats, att till Ajaccio skall snarast möj ligt förläggas 3 stycl<en offensiv -undervattensbåtar om 400 ton .
Jialerielen. Reparationen af Pluviöse anses kunna bli
afslutad i december. Man har vid elen undersökning, som
gjorts angående denna båts förolyckande, ansett fö r sannolikt,
att vid kollisionen uppstått kortslutning i de elektriska kablarna, ty dessa liksom ebonitplattor m. m. voro delvis förbrända.
Omöjligt tor de därför ej vara, alt åtminstone en del af de ombordnu-ande blifvit kväfcla af rök, äfven om det hastigt inträngamle vattnet omöjliggjort en långvarig eldsvåda. Har å andra
sidan eld utbrutit ombord före kollisionen, så måste detta för hållande ha varit orsaken till att befälhafvaren ej kunnat unclYika katastrofen, ty det tyckes tydligt framgå, aU han ej hade
båten fullt i sin hand vid det olycksdigra ögonblicket.
Slagskeppet Courbet (81), kryssame Ta ge och Sfax (p:\
hvilken sistnämnde kapten Drey fus blef förd till Djäfvulsön)
s amt en del mindre fartyg ha försålts för en sammanlagd
s u mma af något öfver en million francs.
Pansarkryssaren Jeanne el' Are torde m öjligen i stället för
pansarkryssaren Desaix efterträda Duguay-Trouin som skolfartyg för sjökadetterna. Utredning om hvilkendera af de b åda
f artygen , som är lämpligast, p ågår.

De under sista kvartalet stapellagda jagarna skola h eta:
i Toulon: Bisson och Renaudin,
i Rochefort: Protct, och
på de enskilda varfven: Magon, Mongrin och Gommandant
Lucas .
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De under samma tid stapellagda undervattensbåtarna
sk ola heta:
i Rocheford: Clorinde (Q90) och Comelie (Q91) ,
i Cherbourg: Gustave-Zede.
Undervattensbåten Omega har omdöpts till Argonaute.

Profturer. Pansarkryssaren Edgar Quinet afslutade under
augusti sina profturer. Tio-timmarsprofvet blef dock afbrutet
för en kortare stund på grund af att en del för profvet särskildt
anställda civila eldare behagade strejka. Profturen fortsattes
dock inom kort, då de icke strejkande civila eldarue fått förstärkning af flottans eldare. Från profvet ha följande siffror
antecknats: största uppnådda maskinkraft 39,821 ind. hkr.;
största hastighet under två timmar var 23, 8 knop. Medeltalet
för 10 timmar gaf 36,828 I. hkr. (enl. kontr. 36,000) och kolförbrukningen 0,,.1 kg. pr hkr. och timme.
Undervattensbåten Archimede har under den 24- 29 sist lidne september företagit sitt uthållighetsprof från Cherbourg
- Gironde-mynningen- fyskeppet Rustingen (vid Gravelines)Cherbourg, en distans af sammanlagdt 1,056 min. Intet missiide inträffade. Under tre hela dagar kördes med 10 knop ,
den fjärde med 14. Under 6 timmar gick båten i undervattensläge, sedan måste accumulatorerna åter laddas.
Stapelaflöpning. Jagaren Carque, den första af 744-tonsjagarna, löpte af stapeln d en 26 augusti . i Havre, och undervattensbålen Charles Brun den 14 september i Mourillon.
Underuattensbåtsuäsendel. Särskilda bestämmelser för undervattensbåtsnaYigering hafva utfärdats, di:ir det bl. a . förbjudes undervattensbålarna att företaga anfallsöfningar mot andra
fartyg än krigsfartyg och della endast mot sådana, som dessförinnan hlifvit meddelad e därom.
En ny flytdocka för undervattensbåtar skall hyggas. Den
skall bli 98 m.· lång och kunna taga upp fartyg af högst 1,000
lon . Undervallensbåtarna skola målas i buteljgrön färg.

-
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På under vattensbåten Floreal har försök utförts med atl
så hasti gt som möjligt taga ombord accumulatorcellerna. Floreal har 950 stycken, och det lyckades hennes egen besättning
att taga ombord allesamman på 10 timmar, hvilket kan anses
som ctl tillfredsställande resultat.
Undervattensbåten Prairial, systerbåt till Pluviöse, blef i
öfve rvaUensläge påkörd i närheten af Cherbourg af en lastångare och undgick endast tack vare chefens sinnesnärvaro att dela
Pluviöses olyckliga öde. Nu kunde den för egen maskin gå in
hamnen. Skadorna hlefvo ej af allvarligare art.
Undervattensbåten Monge rammade en bogserbåt, då den
var på väg in i Toulons hamn. Bogserbåten erhöll ett stort
hål i sidan och måste föras i docka, men Monge led ingen
nämnvärd skada.
I samband härmed har beslutats, att verkstads- och torpedbåtsdepotfartyget Foudre, som vid vårens slora krigsöfningar var omändrad till elt minfartyg, nu åter skall omändras.
och utn~stas med erforderliga anordningar för aviatiken, således bli elt luftseglingsdepotfartyg.

Skjutningar. Första eskaderns prisskjutning med det svåra a rtilleriet blef på grund af målfartygets, Fulminants, förut
erhållna stora skador, betydligt vilseledande.
Följande siffror från resultatet ha offentliggjorts:
Antal
träffar:

Ju slice . . ... . .. . .... .
Demoeratie ...... . . ..
Patrie . ............. .
Verite .............. .
Republique .. ... . .. . .
Liberte . ........ . ....
.Jules Ferry . ... . . ... .
Vie lo r Hurrt'> o ..... . ...
Ernest Renan . .. .. ...

20
20
26
10
19

Största antal
träffa r:

80
80
180
80
180

7

so

20
14
17

100
160
120

-

-
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Alskilliga haverier förekomma. På nästan hvarje fartyg
måste någon kanon af sådan orsak upphöra med eldgifningen.
Alt första eskadern uppnått sämre resultat än andra eskadern
(se föreg. häfte) påstås bero på fel i eldledningen och inskjut·
n ingen.
Prisskjutningen m ed det lälta artilleriet har utförts af båda
eskadrarna mot måltafla ; elclgifning med båda sidorna under 2 minuter.
ReslJltat:
Antal träffar:

Glpire
P a tri e
Justlee . . . . . . . . . . . . . .
Bonvet . . . . . . . . . . . . . .
Michelet . . . . . . . . . . . .
Demoeratie . . . . . . . . . .
Verite .. . . . . . . . . . . . . .
Charlemagne . . . . . . . .
Victor Hugo . . . . . . . . .
J u les Ferry . . . . . . . . . .

73
53
62
40
82
56
42
25
78
55

Träffproeent:

18,o
18,2
16,G
15,s
15,,
15
12,2
12
11,;
11

Träffprocenten för öfriga fartyg höll sig under 10; sämsta
resultaten voro 5, 8 och 3,a procent.

Diverse. Marinministern har beslutat, att en ny flygskola
förmodligen i Mourillon - skall upprättas , då den nu befintliga i Toulon ej längre anses ändamålsenlig. En styrbar
ballong och 3 aeroplan skola tilldelas skolan.
Under en natlöfning på Cherbourgs redd rammades jagaren Escopelte af slagskeppet Bouvines och erhöll svåra skador,
men kunde bärgas.
Vid en öfningsskjulning med torped, som pansarkryssaren
Jules Ferry utfört utanför Hyererna (ost om Toulon), inträffade det märkliga, aU pansarkryssaren träffades af sin egen
lorped. Gyroskopet hade sålunda hängt upp sig.
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Den lreclje torrdockan vid varfvet i Lorient skall nu byg ·gas. Den skall bli 200 m. lång, 36 m. bred i porlen samt
kosla 5 milljoner francs.

Nederländerna.
ihzdgelen. För å r 1911 föreslås följande anslag:
för marinöh-erstyrelsen . . . . . . . . . . . . .
670,000 svenska kr .
underhåll och nybyggnad er ...... 12,043,000
aflöningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,543,000
sjökarteverk , sjöm~ilning . . . . . . . .
28,000
pensioner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,459,000
- -- - - - - - - - - - - - - - - -

för rent militära ändamål . . . . . . . . . . 25 ,743,000 svenska kr .
]olsvicisendet ........... . ........ 5,092,000
oförutsedda utgifter
92,000
•••••••••

o

••

)J

Tillsammans 30,927,000 svenska kr.
hvilket ulvisar en ökning i förhållande till föregående år af kr.
·!)8,000. De ren! mililära anslagen ökas med kr. 270,000, de
icke-militära minskas med kr. 172,000.
Nybyggnadsanslaget fördelar sig sålunda:
För hemlandsfloltan: sista hälften på den 3. undervattens håten - 426,000 kr., sista hälflen på 2 minutläggningsfartyg -507,000 kr., påbörjande af 2 undervallensbåtar - 825,000 kr.,
inredande af ett moderfartyg för undervattensbåtar - 174,000
kr., påbörjande af 3 pansarkanonbålar - 1,432,000 kr. ;
för indiska flottan: sisla hälften på 2 för år 1910 beviljadr>
jagare --· 780,000 kr. , påbörjande af 4 jagare - 2,279,000 kr.
De ofvannämncla pansarkanonbåtarne afses för tjänstgöring i "gattcm för att bekämpa fientliga jagare. De erhålla
ett a rtilleri af 4 hallautomatiska 10,s cm. kanoner och 2 kulspm to r . Fartygssidan bepansras utefter hela sin längd med
gördel af 5;) mm. tjocklek. Pansardäcket är 20 mm., langning

••
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och stridstorn 50 mm. Deplacementet blir 530 ton och farten
·
t orer anvan
·· d as. Pr·1·s pr· l·Jå-t 864 . 00{}!
15 knop. E xp l oswnsmo
kronor.
Nybyggnader. Pansarfartyget De 7 Provincien blef färdigt att in träda i tjänst den 6 okt.
Af de båda år 1909 beviljade jagarne, som af Yarrow
byggas på holländskt varf i Vlissingen, löpte den första, vVolf,
af stapeln den 16 sept., den andra, Fret, den 15 okt.
Den 191 O beviljade undervattensbåten ]Jeställdes hos
\Vhitchead, Fiume. Deplacement - 380 t., längd - 46,2 m.,

-
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Nybyggnader. 2 nya undervattensbåtar af hvardera 400
tons deplacement äro satta på stapeln å örlogsvarfvet i Spezia .
, Engineering >> meddelar att kanonerna i Dante Alighieri's
triplc-torn ej ligga i samma horizontalplan utan att mellersta kanonen ~ir placerad högre än de båda andra. Bekräftelser på
uppgiftens riktighet föreligga ej.
Föredmg. 12- 17 september hölls i Tarent en >> Scoula
<!i gu erra navale >> , hvarvid ett stort antal sjö- och landtofficer arc ni:irvoro och föredrag i sjömilitära ämnen höllos.

lG,o kn., aktionsradie 2,500'. Som båten afses för
1.ar t - ll,o
tjänst i kolonierna erhåller den särskilda ventilationsinrättningar.

Aviatik. Till flygskolan i Rom ha från flottan kommenderats 4 löjtnanter och en guardiamarina. Det styrbara luftskepp et n :r 2 har stationerats i Venedig.

Personal. Totalstyrkan af marinens personal uppgår den
1 juli 1911 till 11,338 man (mot 11,279 den 1 jan. 1910).

Giftennålsbestämmelser. De förut gällande villkoren för
Yiss förmögenhet vid ingående af äktenskap komma att bortlagas. Emellertid måste till konungen ställda ansökningar fortfarande inlämnas. Sottolenenti och officerare af lägre ålder
iin 25 år få ej ingå äktenskap.

Italien.
Krigsöfning . Fiiregåugna af taktiska öfningar under 3,
veckors tid ilgde den stora höstkrigsöfningen rum 1- 7 september. Platsen var förlagd till norra delen af Adriatiska hafvet,
en trakt som hittills undvikits på grund af bristen på goda
operationsbaser därstädes. Öfverledare var chefen för amiralstaben, amiral Bettolo. Ändamålet var atl öfva försvaret af
kust~;träckan Ancona- Venedig mot ett oförmodadt anfall. Dc
egna sjöstridskrafterna b efunno sig Yid tiden för krigstillståndets början splitlrade i olika hamnar i .Joniska och Adriatiska
hafven. Äfven landttrupp er deltogo i öfningen. På grund
af koleran i Syditalien och genom del rådande då liga vädret
nödväncliggjordes flera ändringar af öfningarnas plan. Om
erfarenheter från desamma har intet offentliggjorts. Konunaen medlemmar af representationen och ett större antal jouru . '
nalister voro under öfningarna embarkerade å stridsfartygen.

österrike-Ungern.
Budgeten. Marinbudgeten för år 1910 som slutar p å 6fi,3
m ill. österrikiska kronor utvisar en ökning på 3,3 mill. mot
fö r egående år. Häraf afses :18, 8 mill. för färdigbyggande af dr ~
:~ på stapeln stående fartygen af Radetzky-klassen , Amiral
Spaun och 12 torpedbåtar. Några anslag för de af privatind us trien på eget initiativ påbörjade 20,000 tons slagskeppen är,;
ej b eviljade å 1910 års stat. Staten för år 1911 h er~iknas kom ma alt utvisa en ytterligare ökning på 28 mill.
Ombyggnod. Habsburg-klassens 3 fartyg underkas tas ombyggnad fi'•r att minska den nedtryckning som under å ren;
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lopp till tagit i allför hög grad hos denna typ.
beriiknas klara hösten 1911.

-

Sam lli ga fartyg.

Öfningar: Stridsöfningar ha ägt rum på dalmaliska kusten
under ticlen 25 aug.-1 sept. Efter desammas slut ombildades
eskaderförhanden till en elivision (fullt rustad), bestående af
.f slagsk epp äfvensom en reservdivision, bestående af 2 slagskepp, 2 pansarkryssare och en pansarcläckskryssare. 4 jagare
och 6 torpedbåtar hållas jämYäl rustade för vin tern.
N ybyggnadsprogrwn. Enligt uppgift i pressen upptager
d et nya flottprogramm et följande: 4 slagskepp, 2 på 20,000
och 2 på 22,000 ton, 3 snabbgående kryssare, 10 jagare, 12
s lora torpedbåtar och 6 undervattensbåtar. U tgifterna beräknas till :no mill. ö sterriki sl~a kronor.

förenta staterna.
Flollpolilik. Expresidcnlen Roosevelt har i ett stort tal
framlagt riktlinjerna för elen amerikanska flottpolitik en. Han
framhöll isynnerhet vikten af att medel för Panama-kanalen~;
hefiistande beviljades så fort som möjiigt. En Panama-kanal
i amerikanska händer förclubblar amerikanska fioLLans värde,
uneler rlet däremot en n eutral kanal nödvändiggör h ållandel
af : l :o) en med den japan ska flottan jämnstark flotta i Stilla
hafvet ; och 2:o) en minst lika stark flotta i Atlanten. Om
ej befästningarna åtminston e äro allv·arligt påbörjade vid ticlen
för k a nalens öppnande, kommer aldrig U. S. A. att kunna
hålla på sina rättigh eter att ensamt öfvertaga sk yddandet af
kanalens neutralitet. Kanalen påbörjades i jan. 1907 och skulle
enligt beräkningar vara färdig att öppnas i jan. 1915. Emel·
lertid äro redan mer än "/" af utgräfningsarbetena färdiga,
hvadan kanalen sålunda kommer att kiuma öppnas tidigare.
Det lär emellertid anses såsom mycket osäk ert, huruvida vid
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n~ista k ongress komma alt bevilj as de 14 mill. dollars, som begär ts för påbörjande af befästningsanläggningarna. Äfven lära
rösler höjls för minskande af anslagen till flottans nybyggnad er. Enligt , The Navy >> skall nämligen anslagskrafvet för
1911- 191 2 (budgetårets börjar l juli 1911) u ppvisa en slutsumma af 128,300,000 doll., under det summan i år uppgick
till 1~\2 , 384 , 000 och förra år et till 137,913,000 doll.

Öfningar. Om resullalel af sommaröfnin garna har intet
nämm·ärclt offentliggjorts; dock medd elas under reservation
en del uppgifter. Slagskeppel Idaho lär ha slagit rekord i
minutläggning: 12 m in or p å 3m 25 s. Skjulningarna sägas
s kola ha ägt rum uneler mycket d ålig väderlek och på större
afsti'm d ä n som a nviindls föregåend e å r, 11 ,000 a 8,000 m.
Slr.idsskjutn ingar divisionsvis skötos mot 4 bogserade m ål af
clim. 30,0 X 8 m., hvarj e fartyg mot sitt mål. E huru de n ya
slagsk epp en Delenvare och North Dakota blott Yarit i tjänst
under 3 månader m ed förut ej samöfvacle besä ttningar, lära
deras resultat varit särdeles goda. Täflingar i ek onomisk eld ning h a anordnats. l. divisionen af Stillahafsflotlan har i
\'alparaiso dertagit i firande t af republiken Chiles 100-års -juh ileum. Pansarkryssaren Wasbing lon öfverförcles därefter till
"\llanterflotlan ; öfriga fa rtyg återvände till San Fransisco. Af
dc 10 stora pansarkryssarue befinna sig således de 4 största i
Alla nten, de 6 öfriga i Stilla hafvel. Ostasiatiska eskadern
bes lår af pansarkryssaren Newyork, 2 pansardäckskryssare,
7 kanonbåtar och l transportfartyg. Atlanterflatlans fartyg befu nno sig under okt. till största delen under r eparation å YarfYen. l nov. anträdde dess 16 slagsk epp en resa till engelska,
fra nsk a och meclelhafshamnar.
Nyb yggnader. Följande fartyg hade d en l sept. fram skridit sålunda:
F lorida .. .... .. .. . 74,2 /"o ; tros bli färdigt juli 1911
U tah .... .. .. . . . .. . 85 ,G %;
febr., mars 1911
\V_vom ing . .. ..... . 35,5 o/o;
Arkansas ......... . 43 ,o %.

-
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Dclaware har vid proftur öfverträffat den kontraherade
farten; medelfart för 4-timmars-prof blef 21, 0 knop, för 24-timmars prof 19, 7 knop.
Jagaren Paulding (oljeeldning) nådde en högsta fart af
.32, 03 knop (kontraherad fart 29, 5 ). Medeltalet af 4-timmarsprof 32, 8 , 903 slag. Mellan 3 scouts Birmingham, Chester och
.Salem ha intressanta jämförande proffärder företagits. Fartygen äro exakt lika till skrofvet. Birmingham har kolfmaskiner och 2 propellrar, Chester har Parsons-turbiner och 4
propellrar, Salem Curtis-turbiner och 2 propellrar. Birminghams resultat blefvo afgjordt bäst - dock kom Salem ganska
nära vid måttliga farter.

Handvapen . Springfield-geväret ersätter Krag-Jörgensengeväret i matrosernas beväpning; så småningom komma äfven
marinsoldaterna att beväpnas därmed så att blott en sorts
handvapen och en sorts ammunition förekomma ombord.
Olyckshändelser. Ombord i N orth Dakota utbröt eld i ett
af eldrummen och hotade en bredvidliggande durk Först då
,eldrummet satts under vatten kunde elden släckas: 4 pannor
hlefvo obrukbara. 3 eldare dödades , l ingenjör och 8 man
skadades.
Orsaken var aH ett matarrör från en oljetank
sprungit läck; enligt en uppgift skall tanken äfven ha exploderat.
På Georgia inträffade under pågående skjutning med
främre 30, 5 -cm.-tornet all långa fältet på babordskanonen
sprängdes af. Kanonen var garanterad för träffsäkerhet intill
100 skott, för säkerhet mot formförändringar intill 125.
Olyckshänd elsen ägde rum vid 94. skottet. Kanonen var af
äldre modell, omantlad i främre delen af långa fältet. Orsaken
obekant.
Kanonbetjäningen laddade om, utan att märka
något.
l oktober valtenfylldes en med permitterad personal öfverlastad båt från New-Hampshire i Newyorks hamn : 24 unclerofficerare och manskap drunknade.
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Diverse. I stället för hittills använda negrer och japaner
skola hädanefter tagaler (innevånare från Filippinerna) användas som uppassare å fartyg och i messar i land.

Japan.
Flottpolitik. Ett visst afstannande synes uneler sista tiden
gjort sig gällande i Japan. Den hastiga utvecklingen å försvarsväsendets område efter kriget har icke motsvarats af en lika
stark utveckling af landets välstånd. Tvärtom synes en allmän penningbrist vara rådande. Man kan klart skönja detta
i det faktum, att hudgeten för nästa år blott upptar en ökning
af omkring 2 mill. yen. Utan att alls taga hänsyn till pressens
påtryckning uppskjuter regeringen, som väl vet att landet ej
är i stånd till en kapprustning med Förensta staterna, därför
att framlägga något nytt flottprogram. Några större rustningar
ha icke heller i år ägt rum i Japan, oaktadt betydande förflyttningar af amerikanska stridskrafter till Stilla hafvet.
På grund af de billiga arbetslönerna kunde japanska varf
förr framgångsrikt konkurrera med utländska, främst med d~::
engelska. De senaste åren utvisa emellertid en oerhörd stegring af arbetarnes pretentioner: i Yokosuka ha till och med
upplopp af 10,000-tals arbetare ägt rum i syfte att ernå bättre
existensförhållanden - något oerhördt i ett land, där åsidosättandel af individens egna intressen hittills gällt som elen främsta af medborgerliga plikter ej blott i teorien ulan äfven i
praktiken.
I engelska tidningar uppges att regeringen skulle ha för
afsikt att beställa en stor pansarkryssare å engelskt varf, tillföljd af hrist å staplar i Japan. Denna upgift bekräftas i telcgram från Lonelon af den 18 nov., hvari uppges att ett slagskepp på 27,000 ton vore beställdt i England för Japans räk
ning. Del uppges att 3 nya slagskepp skulle påbörjas, enligt
Tidskrift i Sjöväsenclet.

44
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förslag å nästa å rs stat, och som åtminsone l af Japans 3
slagskeppsstap lar är upptagen af Settsu, måste således l fartyg byggas utom landet . Frågan är nu om fartygen öfver
hufvud taget bli b eviljade. Skola de hittills som villkor för
en lugn och lycklig utveckling antagna gTundsatserna - amortering af de gamla lånen , inga n ya lån, inga n ya skatter -·
följas, lära ej m ån ga milljoner kunna användas för flottans
räkning . Man hoppas em ellertid att kunna använda öfverskottet i 1910 års riksbudget för flottan . Detta uppgår till '20
mill. yen. Från år 1912 hoppas man på höjda statsinkomster
tack vare de n ya tulltarifferna. Genom att utrangera äldre,
odugliga fartyg söker man minska onödiga utgifter. Början
göres med Hiyei, lzumi, Takao och Yaeyama.
Personal. stampersonale n, officerare och vederlikar, för delas enligt sista rullan på följande sätt inom de olika graderna:
Officerare.

Amiraler . .. . . . . . . . . .
Viceamiraler
Konteramirale r
Befälhafv., högsta gr.
med ellägsta
Löjtnanter, högsta »
m edel- >>
lägsta
•••

o

••

••••

o

••

))

))

))

))

•

5
23
33
90
182
229
562
472
328

Summa 1,924
82
U texamin. kade tter . .

Ingenjörer.

Läkare. Intendenter.

9
26
49
63
206
109
114

4
12
39
56
111
67
29

4
19
42
56
70
61
25

576

318
2

277
5

282
320
576
Summa s:armn 2,006
Am iralernas ålder varierade mellan 66-57, viceamiralernas mellan 56- 41, konteramirale rnas m ellan 53- 42, befälhafvares, högsta graden, mellan 50- 39 år.
Undervattensb åten n:r 6's omkomna besättning har befordrats en grad. Familjerna ha fått gratifikationer varierande
mellan 1 ,300 och 400 yen. 56,000 yen ha insamlats, af hvilka
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35 ,000 h a öfverlämnats till de omkomnas familjer , uneler det
21 ,000 användts till elt minnesmonum ent i K ure.
Vid inträclespröfni ngen till sjökrigsskolan anmälde sig
2,558 sökande. 1,388 godkändes i läkareundersö kningen, 494
inträdesexame n, 120 antogos.
Öfn ingar . Inga större öfningar ha ägt rum. Besältningarne ha hufvudsaklige n öfvats fartygsvis. En del far tyg ha utfört
uppdrag af politisk natur. 3 olika eskadrar h a sammandra gits och verkställt kryssningar dels i kinesiska farvatten, d els
till malajiska arkipelagen.
Nybyggnader. Yokosuka-varf v e t erhöll på k ejserlig lwbine ttsorder erkännande för satsumas byggnad.
Kawachi löpte af stapeln elen 15 okt.
Aki lär börj a sina profturer i . nov., vä ntas bli kla r till 1
april 1911 .
Settsu väntas löpa af stapeln mars 1911.
Pansarkryssar en Kurarna har slutat sina profturer.
Repara tionen af undervattensb åten n:r 6 är afslutad.
Diverse. Enligt uppgift lära stora summor detta och följande år k om ma att n edläggas på stärkandel af kustfästningar ne. Hamnen Masampo i Korea stänges för framticlen för
privattrafik en. En kustgniststatio n (vid Choshi) uppges skoln
förstärkas så alt man därmed skall n å direkt förbindelse med
amerikanska kusten. Dess rayon var förut 3,300'.
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Slutligen får jag vördnadsfullt anhålla det I vid publicering
af Edert bref viilen tillägga att alla förfrågningar angående
konferensen så väl som förslager och andra detaljer angående
säkerhetsapparater m. m. dylikt sändas under min adress .
Jag för bliiver etc.

Konferens för säkerhetsanordningar å
undervattensbåtar.
Från Em. Starkmann, Munchenerstrasse 14, Berlin W. 30,
har redaktionen erhållet ett bref, hvilket i öfversättning från
engelska härmed meddelas.
,De på senare tiden allt oftare förekommande olyckshändelserna å undervattensbåtår, otillräckligheten af säkerhetsanordningarna och de stora svårigheter, som äro förbundna med
desammas anbringande, hafva föranlcdt mig att föreslå sammankallandet af en internationell konferens. Till densamma
skulle inbjudas de mest kända undervattensbåtskonstruktörerna
och från h varje land, som har sådana båtar i tjänst, en under.
vattensbåtsbefälhafvare.
Denna konferens, som under den närmaste tiden skall hållas i Berlin*), skall, med tanke på de modiga officerarnes och
besättningarnes å sådana båtar bästa, till föremål för behandling vid mötet hafva de olika slags medel, som äro afsedda att
vid fara användas till bergning af besättningarne å undervattensbåtarne, huru dessa medel visat sig tillfyllest och farmför
allt öfverlägga i hvad afseende desamma böra förbättras.
Genom publicering af detta förslag i alla världens facklidskrifter önskar jag dessutom påkalla uppmärksamhet hos de
officerare och tekniska experter, hvilka intressera sig för lösandet af problem angående skyddsåtgärder å undervattensbåtar.
Konferensen skulle nämligen behandla deras eventuella projekt.
*) I början af nästa år.

(Red.)

Em. Starkmann.
Berlin W. 30.
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och nautisk tjänst men bör äfven vara till stor nytta för alla
som syssla med tekniska frågor.
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Använda förkortningar:

Rustade och till rustning anbefallda sjöstyrkor
och fartyg m. m.

A. H.

=
A. T.
=
A. N. G.
=
D. T. f. S. =
E.
=
Eg.
=
K. V. A. H. (T.)

Annalen der Hydrographie und Maritim en Meteorologi e.
Artilleri-Tidskrift.
Army and navy Gazette.
Tidskrift for Sovoosen, Dansk.
Engineer.
Engineering.
= Kungl. Krigsvetenskapsakademiens Handlingar (Tidskrift).
= La Marine Franyaise.
L. M. F.
= Illustrerad Militärrevy.
I. M.
J. d. T. T. = Jahrbuch der drahtlosen Telegraphie und Telephonie.
J. R. S. I. = Journal of the Royal United Service Institution.
= The Journal of the Royal Artilleri.
J. R. A.
M. d. I. F. = Moniteur de la Flotte.
M. R.
= Marine-Rundschau.
M. G. S.
= Mitteilungen aus dem Gebiete des Seewesens.
N.
= Nauticus.
N. M.
= The N autical Magazine.
N. T .
=Nautisk Tidskrift.
N. T. f. S. = Norsk Tidskrift .for Sevoosen.
P. U. S. N. I. = Proceedings of the United States Naval Institute.
R. A.
= Revue d'Artillerie.
R. M.
= Revue Maritime.
Ri. M.
= Rivista Marittima.
S. A.
= Scientific American.
S.N.m. T. K.= Svenska Nationalföreningens m.ot Tuberkulos Kvartalsskrift.
S. T. H. I. S. = Svensk Tidning för Handel, Industri och Sjöfart.
T. H.
= Tidskrift i Militär hälsovård.
T. M.
= Tidskrift för Maskinister.
T. T.
= Teknisk Tidskrift.
U. S. G.
= United Service Gazette.
Y.
=Le Yacht.
V. F.
= Vår Flotta.

Karlskrona. reli::ryt.a.fdelning

från midten af november till slutet af maj.
Afclelningschef: Kommendören af Klint; flaggadjutant; Ka-ptenen
Gustafsson; stabsingenjör: Mariningenjören Herlin; stabsintendent: MaTinintendenten Bergelin.

.,

Pansarbåten Äran.
Fartygschef: Kommendörkaptenen Lenhusen; sekond: Kaptenen
Arnelins; officerare: Löjtnanterna Örnberg och Nerman, Underlöjtnanterna Uggla, N ordlin g, Hummel och Erikson; reservunderlöjtnanten
Bäckström från och med 7 januari 1911; fartygsläkare: Marinläkare
Lundberg.

Pansarbåten Wasa.

l

J

Fartygschef: Kommendörkaptenen L. P. Hamilton; sekond: Kaptenen G. af Klercker; officerare: Löjtnanterna Flygare, Måhlen och Öberg,
Underlöjtnanterna K. G. A. L . Laurell, Söderhielm och Tholander; reservunelerlöjtnanten Hjertsteclt fr. o. m. 7 januari 1911; fartygsingenjör:
Mariningenjören Ståhlberger; fartygsintenclent: Marinunderintendenten
Desthon.

l

Pansarbåten Tapperheten.
Fartygschef: Kommendörkaptenen Broman; sekond: Kaptenen
Kraft; officerare: Löjtnanterna Wachtmeister och Ros; Underlöjtnanterna Calissenclorff, Schulze, E. Linder och Virgin; fartygsingenjör:
Mariningenjören Z etterström; fartygsintenclent: Marinunderintendenten
Gynther.
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Pansarbåten Thule.

Pansarbåten Svea.

Fartygschef: Kommendörkaptenen Åkerhielm; sekond: Kaptenen
Liljencrantz; officerare: Löjtnanterna Os tenn an och Stephensen-Möller,
Underlöjtnantern a Hallström, Wachtmeister, Broms och Eckerström,
reservunderlöjtnanten Hoffman fr ån och med elen 7 januari 1911;
fartygsingenjör: Extra Mariningen j ören Griinb erg; fartygsintendent :
Marinunderintendente n Lander.

Fartygschef: Kommendörkaptenen Ankarcrona; sekond: Kaptenen
Starck; officerare: J_,öjtnanterna vVester och Numa, Underlöjtnanterna
Enell, Martin, von Schoultz och Lindberg; fartygsingenjör: Mariningenjören Samzelius; fartygsintendent: Marinunderintendente n Collberg.

Pansarkryssaren fylgia.

Logementsfartyget Freja.
Fartygschef: Kaptenen ViTahlberg; officerare: Löjtnanterna Johnson, Frick och Ulff, Underlöjtnanten Afzelius.

(Midten af februari till slutet af april.)
Fartygschef: Kaptenen Grafström; officerare: Löjtnanterna Zander, Sundblad och ·Wahlström; fartygsingenjör: Mariningenjören Schoerner; fartygsintendent: MarinintendenteH E. B. E. Thörn; fartygsläk are:
Marinläkarestipendia ten Johansson.

Pansarbåten Dristigheten.
(Midten af februari till slutet af april.)
Fartygschef: Kaptenen Lybeck: officerare: Löjtnanterna Mörner,
K. G. Rudberg och Unnerus; fartyg sintendent: Marinunderintendente n
Rheborg.

Logementsfartyget Stockholm.
Fartygschef : Kaptenen Posse; officerare: Löjtnanterna Åberg och
Grönberg, Underlöjtnanterna Lindström, Spens och Skarin; fartygsintendent: Marinunderintendente n Larsson; fartygsläkare: Marinläkarestipendiaten Olsson.

Stockholms rel~ryt.afdeln.in.g
från midten af november till slutet af maj.
Afdelningsch ef: Komm endörkapten Ulff; :fl.aggadjutant: Löjtnanten
Åkerhielm; stabsingenjör: Mariningenjören Kinnman; stabsintenclent:
Marinintendenten Dahlgren.

Pansarbåten Göta.
Fartygschef: Kommendörkaptenen Ulff; sekond: Kaptenen G. cle
Brun; officerare: Löjtnanterna Fevrell och Lindqvist, Unelerlöjtnanterna
Oclqvist, Mörner, I 'Vein berg, Johnsson och Tärn ström; fartygsintendent:
Marinintendenten Dahlgren; fartygsläk are: Marinläkaren Asplund.

Kanonbåten Svensksund
(början af december till slutet af februari).
Fartygschef: Kaptenen Celsing; officerare: Löjtnanterna M. E.
Giron och Torelius.
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Kungl. Örlogsmannasällskapets täflingsämnen för år 1911.
l. H vilka fordringar böra ställas på flottans intendentur
under krig?
2. Hur bör de tillfälliga minpositionernas personal vara
organiserad?
3. H vilka fordringar böra uppställas på en tidsenlig eldledning?
4. I hvilken utsträckning kan och bör landsstormen användas vid kustförsvaret?
5. Ångturbinens användande som framdrifningsmedel
för fartyg.
6. Användbarheten af flytande bränsle i sjöångpannor,
med särskildt afseende på vår flottas olika fartygstyper?
7. Undervattensbåten, dess strategiska uppgift och taktik.
8. H vad kan inom vårt land göras för sjöfartsnäringens utveckling?
9. Luftseglingens användande vid sjö- och kustkrig?
10. Explosionsmotorer och dess användbarhet vid flottan?
11. Fritt val af ämne liggande inom området för Kungl.
Örlogsmannasällskapets verksamhet.
'räflingsskrift bör, åtföljd af förseglad sedel, hvilken upptager författarens namn och vistelseort, eller också ett valspråk,
vara ingifven till Kungl. Örlog·smannasällskapets sekreterare
senast den l nästkommande september; kommande å sällskapets högtidsdag för skrift, som blifvit tillerkänd pris, sällskapets medalj i guld eller silfver att utdelas. Täflingsskrift, som
icke kan belönas med pris, men likväl anses förtjänt af säll-

-

703 -

skapets erkännande, kan på högtidsdagen erhålla hedrande omnämnande.
Sknlle den förseglade sedeln, hvilken åtföljer skrift, som
blifvit prisbelönt, endast innehålla valspråk, tillkännagifves sådant under första hälften af no vem ber månad i »Post- och Inrikes Tidningar» med anhållan att författaren ville till sällskapet uppgifva sitt namn .
Såvida författaren af inlämnad täflingsskrift icke tillkännagifver motsatt önskan, förbehåller sig Kungl. Örlogsmannasällskapet rättigbeten att i sin tidskrift offentliggöra densamma.
Carlskrona i december 1910.

sekreteraren.

