
1911.
74:e årgången.
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Berättelse 
öfver Kungl. Örlogsmannasällskapets verksambet under 

det förflutna arbetsåret. 

Sällskapet har varit samladt till 8 ordinarie och ett extra 

·sammanträd e, hvarvid afgifvits 6 årsberättelser, nämligen: 

i , Bestyckning och Beväpning , af ledamoten Broman; 

i >>Minväsende, elektroteknik och Sprängämnen , af ledn

mo!t>n Äkei·mark ; 
i ,sjökrigskonst och Sjökrigshistoria , af ledamolen E. 

Peyron; 
i , Reglementen, Förvaltning samt Hälso- och Sjukvård ., : 

:1 fdelning , Reglementen och Förvaltning , af ledamoten Holm

berg; 
i , Navigation och Sjöfart , af ledamolen Leche; 

i , skeppsbyggeri och Maskinväsende , af ledamoten Pauli. 

Under året har Sällskapet antagit ell förslag till ändring 

af YiSSa paragrafer Uti deSS stadgar, hvilket förslag nu iir 

underställdt KungL Maj :t för vinnande af nådig fastställelse. 

Ledamoten Nordenfell har bestridt redaktörsbefattningen 

l'ör Sällskape ls tidskrift hvilken ntgifvi ls enligt samma plan 

som under föregående år. 
Ingen täflingsskrift har under året till Sällskapet inlämnats. 

Till Sällskapels bibliotek hafva följande gåfvor öfver

liimnats: 
Tidsh·ift i Sjöväsendet 34 
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J-J eiiJZ, Julius. 
rine. Pola 1910. 

Diclionnaire leekniqne et Naulique clc Ma-

HergeseU, H . 
.Tahrg. 1910-11. 

Beobach tungen in der fr-eien A l mosphere_ 
Strassburg 1910-11. 

Ammal report isthmian Canal commission 1909. \\'nshing
lon 1909. Gåfva af kaplen E. Peyron. 

Roswoll, F. C. Naviga~io~1. Stocl~holm 1796. 
Hägg, Erik. Örlogsflottan. Stockholm 1910. Gal\a d 

författaren . 

. Eng~ir'om, C. C. Svea Kanal. 2. Del. Stockholm 1910. 
Gå h ·a af författa ren . 

Åkerblom, F. Bullelin Mensuel de l'Observa toire Meteoro
logique de J'Universile ci'Upsal. Vol. XLII. Anne 1910. 

Kungl. Sjö],arteverket. Svensk Lots. Del II . Östersjö11, 
s,·enska kusten. Del III. Bollenhafvet och Bottniska Svemk:t 
kusten. s·tockholm 1911. 

Ericson, H ans. N å g ra sy n punkter Pansarbåls fdtg:m. 
Slockholm 1911. Gåf,-a af författaren. 

Tenow, C. L. U tredning angående Reserva tionsanslaget 
till Flottans öfningar och därmed sammanhängande frågor. I. 
Stockholm 1911. 

Ridderstod, G. Hydrografiska undersökninga r i Stora .3ält 
sommaren 1908. Göteborg· 1911. 

1Vohlsiröm, Görnn. Militära uppfostringsfrågor. Slock
holm 1911. Gåfva af författaren. 

J,ybeck, Otto. Försvaret, Flottan och F-typen. Stock
holm 1911. Gåfva af författaren . 

K. Sjökartevcrket. P. M. till ledning vid Sjömälningsar
helen . Stockholm 1911. 

Från Generalstaben, Marinstaben samt förordnade kom-
mitterade hafva dessutom öf\·erlämnats diverse betänkanden. 

Inom Sällskapet hafva följande förändringar iigt rum: 
Med d oden af gått: 

Hedersledamöter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i5 
Arbetande ledamot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 
Korresponderande ledamot . . . . . . . . . . . . . . l 

Summa 5 
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Från korresponderand e till heclersleclamö ler hafva öfver
flytla t s: 

generalmajorerna C. D. L . \V. vV:son Munthe och J. C. 
Le mc hen. 

För närvarande utgöres S~illskapet af: 
Förste h edersledamöter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Hedersledamöter, svenske . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 

utländske . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Arbetande ledamöter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 
Korresponderande leclamö ler, svenske . : . . . . . . . 15 

» u t-länds k e . . . . . . . . 5 

Summa 123. 
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o • 

Ammnelsetal. 
(Upplästa vid firandet af Kungl. Örlogsmannasällskapets högtidsdag 

den 15 nov. 1911 af sekreteraren ledamoten friherre 

Herr Ordförande! 

Mine Herrar! 

L. Åkm·hielm.) 

Under det .-;istförflutna arbetsåret hafva fem K. Ö. S:s 
ledamöter för alltid lämnat dess krets nämligen hedersledamö
terna f. d. generallöjtnanten friherre Broder Abraham Leijon
hufvud, konteramiralen Theodor Carl Adam Sandström, bruks
iigaren Christian Luncleberg/') arbetande ledamoten, f. d. kom
mendörkaptenen Nils Johan ·Magnus Hallström och korrespon
derande ledamoten professorn Albert \Verner Cronquist. 

t 
Broder Abraham Leijonhufvud. 

En bland de siste i den märkliga krets af lifskraftiga åld
ringar , som föddes i början af förra århundradet och ännu 
lång t i dess senare hälft gripit djupt in i vårt offentliga lif 
gick nr tiden då f. d. generallöjtnanten friherre Broder Abra
ham Leijonhufvud afled å Bergshamra den 31 sistlidne augusti. 

*) Det har ej meclh11nnits att till dagen utarbeta åminnolsotalet. 
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Född i Örebro den 31 mars 1823 genomgick han krigs
akademien å Karlberg samt utnämndes år 1842 till underlöjt
nant vid dåvarande ingenjörkåren. Där blef han 1855 kapt~n 
och utnämndes 1868 till generalmajor och chef för kåren, hvil
ken året förut återfått sitt gamla namn fortifikationen. 

Han hade då r edan under åren 1859- 1868 tjänstgjort som 
l'ortifikationsbefälhafvare i Karlskrona och genom flitigt um
n:jnae med därvarand e SJ.ÖOfficerare blifvit lifligt intresserad för ;::,• b 

flottan och kommit till insikt om, huru stridiga ås ikterna då 
voro om sjövapnets uppgift. 

I hopp att, ehuru ick e sjöman, ändock kunna bidraga ti ll 
dc stridiga åsikternas sammanjämkande, tvekad e den modige 
mannen ej att i en 1863 utgifven brochyr >> Hvad kan och bör 
Sverige fordra af sitt sjöförsvar under närmaste tiden ?>> fram
lägga sin fasta öfvertygelse om denna frågas lösning. 

I denna brochyr förordar författaren monitorer som den 
hufvudsakligaste och starkaste delen af vårt sjöförsvar <JCh 
föreslår för de inre skärgårdarnes försvar några flytande bat
terier samt ett antal mindre, i möjligaste mån grundgående, 
kanonbåtar. Alla dessa fartyg skulle tillhöra den egentliga 
stora flottan och u tgö ra hufvudvapnet till sjöss. Dessutom 
behöfde Sverige enligt förfallarens åsikt 4 ~~ 5 ångkorvett<~r 

eller mindre fregatter för att understödja vår handelsmarin 
och representera vår flagga och dessa fartyg skulle u t göra det 
"lilla vapnet». 

Personalen till >> stora flottan >> borde praktiskt som teore
ti skt vara förtrogen m ed skärgårdskrigskonsten, men behöfde 
ej kunskap i tackling, segelmanöver eller navigering i främ
mande haf, hvaremot personalen till den lilla fiollan måste 
iiga så stor skicklighet i artilleri som för det praktiska b ehofvel 
fordras och förresten vara praktiska sjömän. Uti krigstid borde 
den lilla flottan hafva al.l så länge som möjligt upprätthålla 
förbindelsen öfver N ordsjön med utlandet, men om den blefvc 
instängd, borde besättningarne användas till garnison för sjö
fiistningarne. 

Denna sjöförsvarets plats vid landets försvar var dock en-

t 
j i 

1

[1 ' 

\ l 

l 
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ligt sjöoffiC'erarnes åsikt allt för underordnad och det var där

för med blandade känslor nyheten om friherre L:s utnämning 
till sjöminister efter generalmajor Thulstrup 1870 mottogs inom 
flottan. 

Men under de 4 år statsrådet Leijonhufvud innehade plats 
i regeringen, vidtogas flera åtgärder till sjövapnets fromma, 
hvilka åt honom förvärfvade den aktning inom vapnet, som 
ett r edbart arbete och en sitt fosterland hängifven personlighet 
som frih erre L. alltid m åste tillvinna sig. 

Flottans och skärgårdsartilleriets sammanslagning 187:3 
Yar en af dessa åtgärder som alltid skall lända honom till 
herömmelse. Likaså fann han snart efter denna sammanslag
ning behofvet af en chef för flottans militärpersonal, hvilken 
skulle öfvervaka personalens utbildning i skolor och ombord 
~am t förrätta därför nödiga inspektioner. 

Till sitt närmaste biträde uneler dessa organisationsplaner 
uppkallade han redan tidigt fr ån Karlskrona F. \V. von Otter, 

som seelan efterträdde honom på taburetten , och vid den af
skedsuppvaktning som 1874 gjordes hos den då afgående ::; jö
ministern Leijonhufvud , uttalade denne sin bestämda öfverty
gelse »att sjöministerbefattningen borde innehafva s af en sjö
offi cer>>. 

Sedan friherre L. afgå tt fr ån statsrådsbefattningen, åter
gick han till chefskapet öfver fortifikationen, blef 1881 inspt~k 

iör för militärläroverken, generallöjtnant i armen och militär 
ledamot af högsta domstolen samt var under å ren 1890- \)5 

ordförande i direktionen för armens pensionskassa. 1891 
Iii mnacle han chefskapet öfver fortifikationen och hugnarles 
s·amma år med Serafimerord ens insignier. 

I vårt politiska lif deltog friherre L. dels under de s ista 
sla nclsriks-dagarna, dels som ledamot af riksdagens andra kam
lllare 1876--84 och af första kammaren 1884- 1893. 

I det kommunala lifvet deltog han som stadsfullmäktig i 
Slot:khohn, och de militära och civila kommitteer, hvari han 

dels som ledamot dels som ordförande deltagit, äro alltför 
m ånga för att här kunna uppriiJmas. 
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Scdan 1859 var friherre L. ledamot af krigsvelenskaps
akademien och sedan 1872 h edersledamot af dessa sällskap. 

Friherre L. var en -det trägna och nitiska arbetets man, 
-en initiativrik kraft, en samvetsgrann utförare af de m ånga och 
maktpåliggande värf, som hon_om anförtroddes, och därtill en 
nobel personlighet, som under den allvarliga, kanske något 
.stri:ifva ytan , dolde e lt varmt hjärta, ett öppet sinne och en 

,·aken blick äfven för andra angelägenheter och intressen iin 
dem som tillhörde hans egentliga fack, den högt bilda de mili
tärens. 

Friherre L. ingick å r 1852 äktenskap m ed Margaretha 
.Jaquette af Forselles, som afled år 1903, och efterlämnade 
,·id sin bortgång sonen Broder Sten Ahrahamsson , öfverste vid 
fortifikationen, samt två döttrar. 

Theodor Carl Adam Sandström.';') 

Pa morgonen elen 7 februari delta år ingick till marin 

. la ben underrättelse, aLL dess afh ållne chef konteramiralen Theo
dor Carl Adam Sandström samma morgon gått ur · tiden. 

.\tl amiralens hälsa Hnd cr de senaste åren icke varit den 
!Jäs ta, det var allmänt bekant , m en sedan han under våren 

1910 gen omgått operation för gallsten, hade han själf känt sig 
kryare iin under flere år dessförinnan, och då han dagen före 
.s ill fr ånfälle som vanligt salt i sitt arbete i staben, kund e ingen 

llll a , att hans timglas Yar så nära utrunnet. 
Theodor Sandström Yar en högt begåfvad man. Han hc

.... all en mindre vanlig förm åga alt snabbt och säkert särskilja 
del Yiisentliga ur de digra aktstycl;;en, som förelades honom, 

och e tt minne, som osvikligt fasthöll ~ifven mindre · detalj er , n.f 

hvad han en gång satt sig in uti . 

'") Skrifven af kapten B. Holmgren. 

l 

Il 

l 

l 

111 

l 
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I hans ämbetsmannagärning spårar man en sträfvan all 

skipa rättvisa å t alla håll, en sträfvan som tog sig uttryck 

hland annat i ett lifligt intresse för de sämre lottade inom 

marinen, och hans öppna natur reagerade kraftigt mot all! , 

som had e sken af mannamån eller förtryck. 

Han omfattade sina underlydande; med den största ·;i11 -

Yilja och var dem m era en god vän än en fordnmde förm:111,. 

en viin som välvilligt lånade sitt öra till hvarje framställnin g 

nch aldrig m ed maktspråk skaffade ur världen elt förslag, 

som han sj ä !f ej k uncle bi träda. 

Generös som han var till hela sin läggning, höll han aldrig 

envist fast vid detalj er uta'n gaf ofta vika i mindre betvdelse

fulla punkter, något som i hög grad underlättade frågornas 

a fgörande och gjorde samarbetet med honom behaglig t. 

Theodor Carl Adam Sandström föddes i Stockholm jul 

:tftonen 1852 . Hans fader var intendenten vid allmänna barn 

huset Th eodor Sandström, en man som spelade en icke obe

tydlig roll bland de politiskt intresserade i midten af förra 

seklet. ln lendenten Sandström var en synnerligen be'gåfvacl 

man, som tog Jiflig del i sin tids rörelser. I flere år var han 

redaktör för Aftonbladet och sedermera för Stockholmsposten. 

Såsom nära vän till August Blanche tillhörde han oppositionens 

rrämste och ansågs som en gruflig rabulist. T. C. A. Sand. 

ströms mor, Charlotta Wallenius, bruksägaredotter från trakten 

af Björneborg i Finland, iir ännu i lifvet och oaktadt sin höga 

:'tider i besittning af full andlig vigör. 

Theodor Sandström var icke m er än två år gammal. när 

fadern dog, efterlämnande änka och två små barn i knappa 

omständigheter. Efter att hafva gjort sina första 1ärosp:1n i 

Torslowska skolan, sattes Sands tröm i Nya E lementarskolan 

och inskrefs i oktober 1867 som elev i sjökrigsskolan. 

Ehuru Sandström som kadett genom undervisning å l ~-ngre 

kamrater och annat arbete, vid sidan af studierna, måste hi 

draga till sin egen utkomst, så stördes han icke häraf i :;inn 

:--tudier m er, än all han 1873 u_texaminerades ur sjökrigssko-
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l:lll som nummer ett i sin klass och med högsta betyget i alla 

iimnen. 
Efter två års tjänstgöring vid Stockholms station .erhöll han 

ar 1875 tjänstledighet. för att genomgå kurs i skeppsbyggeri 

\'id Royal Naval College i Greenwich, hvarifrån han utexamine

rndes år 1878. Vid hemkoslen från Greenwich erhöll han 

förnyad tjänstledigh et för a ll som l. f. underingenjör tjänst

gi)ra vid mariningenjörstaten. Under dem1a tid genomgick han 

praktisk kurs vid Molala versktads maskinafdelning, hvaref ter 

han in till september månads litgång år 1880 tjänstgjord e vid 

mariningenjörsta len. 

l oktober 1880 erhöll han afsked från mariningenjörshe

fattningen och å terinträdde 1m som löjtnant i sjöofficerskåren. 

Sommaren 1881 var han kommenderad såsom navigations

officer å korvetten Eugenie. Han hade då icke varit sjökom-· 

menderad på 7 å r. Vintern 1881-1882 var han navigations

officer ombord å Bald er under dess långresa till Västindien. 

Under de följande åren tjänstgjorde han förutom å flottans 

fartyg jämväl såsom instruktionsofficer i exercisskolan, infor

mationsofficer i und erbefälsskolan och vid marinförvaltning,~ns 

intendentafdelning. Under sistnämnda kommendering befDr

drades han våren 1885 till kapten. 

De första kaptensåren tillbrakte han dels under sjökom 

mend ering dels vid marinförvallningens intendentafdelning, så

som informationsofficer i underbefälsskolan, vid marinförv.tlt 

ningens arlilleriafdelning och åter såsom informationsofficer i' 

u n d er befälsskolan . 
Vintern 1888- 1889 togs hans förmåga i anspråk i flottans. 

stab, och under år 1889 tillträdde han befattningen såsom 

adjutant hos slationsbefälhafvaren i Stockholm, hvilken befa ll 

ning han innehade till år 1892. 

Vid sidan af sin tjänstgöring bedref Sandström under den 

na tid en omfatlande verksamhel som lärare dels privat oeh 

från 1890 äfven vid sjökrigsskolan, där han förordnats till 

iärare i skeppsbyggnaclskonst . 

Vintern 1892- 1893 Yar han sekond å korvetlen Saga un -
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der en långresa i Västindien och tjänstgjorde efler hemkomsten 

först ett halft år vid Stockholms station och därefter omvtix

lande i marinförvallningen och sjöförsvarsdepartementet till ilr 
1896, då han, efter att i början af året hafva blifvit utnämnd 

till kommendörkaplen af 2. graden, förflyttades till Karlskrona 
station. 

Här tjänstgjorde han såsom ordförande i förvaltningsdir~k 
tionen till i april 1899, då hans förmåga ånyo togs i ansprttl~ 
i öfverslyrelsen, och han, numera kommendörkapten af l. :jnt

den, förordnades att vara chef för marinförvaltningens inten
dentafdelning. 

Fyra år varade hans tjänstgöring där, under hvilken lid 
han nmn kommendörsbefordran. 

När Ki.mgl. Maj:t den 14 juni 1901 tillsatte en kommille 

för afgifvandc af betänkande och förslag jämte kostnaclsberi:ik

ningar rörande de jämkningar i den hittills följda planen för 

nyanskaffning af fartygsmateri el för svenska flottan , hvilka 

med afseende å sjökrigsmaterielens utveckling under den senast 

förflutna tiden kunde vara behöfliga - den så kallade cert

kommillen - gaf Sandströms föregående speciella utbildning 

och erfarenhet honom en själfskrifven plals i densamma. 

H edan följande år fann Kungl. Maj :t anledning att ~my o 

anJita Sandströms förmåga, då han insattes som ledamot i 
kommilten för civilslatens omorganisation. 

Som en konsekvens af detta uppdrag förordnades han den 

l maj 1903 att såsom sakkunnig biträda inom sjöförsvarsde

partem entet i och för organisationen af floLians marinintend·~n
lurkå r. 

Den l oktober 1903 blef Sandström varfschef i Stockholm, 

hvilk en befattning han beklädd e till den 9 november 190(), 

då han samtidigt med befordran till konteramiral blef chef 
för flo! Lans stab. 

I oktober 1903 hade han blifviL kallad att såsom sakkun

nig inLr~ida i den lwmmitte, hvilken erhållit i uppdrag alt af

gifnl förslag till omorganisationen af flottans sjömanskår. 

Många och viktiga frågor slodo på dagordningen, när Sand-
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~lröm tillträdde chefskapet i marinstaben. Hedan på nyåret 

l 006 erhöll han nådigt uppdrag att gemensam t med chefen för 

generalstaben utarbeta samfälld plan för rikets försvar, hv1ll~et 

uppdrag under det bästa samförstånd fullföljd es och afslutades 

samma år. 
l september år 1906 utsågs han till sakkunnig i och för 

utredning beträffande behöfliga förändringar i typerna för 

l'lottans stridsfartyg. 
Hedan följande år väntade honom ett n y tt maktpåliggande 

uppdrag, då han blef ledamot af den så kallad e generalskorn

missionen, i hvilken han ägde att tillvarataga marinens intressen 

i Yärnpliktsinstitutionen. 
Hans sista mera betydande uppdrag erhöll han hösten 190~) , 

då han förordnades som sakkunnig för utredning af vissa fr ft-

gor rörande flottans materiel. , 
Bland utmärkelser och erk~innanden, som konunit Sand

~ triim till del , m å niimnas, alt han redan 1872 kallad es till 

:1~socia!e or the instilulion of naval architecls i London. År 

1896 kallades han till ledamot af K. Örlogsmannasällskapct, 

ln·ars hedersledamot han blef år 1905, och år 1897 blef han 

ledamot af K. Krigsvetenskapsakademien. 
Sandström var en liflig och meddelsam natur och sökte lill 

följd häraf gärna umgänge m ed andra människor. Kotteri

\ äsende lilltalade honom ej och han inskränkte därför icke sill 

umgänge till kamratkretsen utan stod i liflig heröring m ed 

personer u r snar l sagd L alla läger. 
Han var rikt utrustad icke blot t å hu fvudcts utan i lika 

hög grad å hjärtats viignar. 
För en del år sedan tog amiralen initiativ till grundandel 

af ett h em för mindre bemedlade lwnvalescenter ett företag , 

livaråt han ägnade mycken tid och framgångsrikt arbete. 

l n gen vädjade förgäfves till hans goda hjärta vare sig Lig 

gm·en, som bad om en almosa, eller vännen, som råkat i för 

IiigenheL Hvilka proportioner hans hjälpsamhet antagit kän 

-de knappast ens hans närmaste, därom erhöllo dc visshet först 

\id genomgåneJen af den aflidnes papper. 
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I sitt lyckliga ~ikte11skap m ed H elni Boman har amiralen 

tYenne söner, . den ene jurist och den andre löjtnant i for ti
fikation en. 

Med vördnad, tacksamhet och vänskap skola hans und er-· 

lydande städse minnas konteramiral Theodor Sandström. 

Nils Johan Magnus Hallström*) 

h~irslammar frå n en gammal Ronnebysläkt vid namn Rasmu s

sen som omkr. år 1680 inflyttade till Karlskrona och där ant og 

n am n et Hallström. 

Stamfaderns äldsle son Nils Hallström var superintendent 

och dennes andre son Ebbe Magnus kommendörkapten vid 

l'lottan. 1827 ingick Ebbe Magnus Hallström äktenskap m ed 

Cm·in Sophia Gustafva Flygare och deras mdste son Nils J o han 

,1/agnus föddes i Karlskrona den 4 oktober 1834. Född och 

uppfostrad i ett sjöofficershem af gamla stilen väck tes tid i g l 

harnets håg för fad erns friska och härdande yrke. Redan vid 

13 års ålder fick han som ex t ra kadett på korvetten Svalan 

och ångfartyget Thor pröfva sin fallenh et för sjömansyrkel. 

Försäket utföll väl och på höst en 1850 lämnade Hallström fä

dernehemmet för att genomgå krigsakademien på Karlberg. 

Und er denna tid tjänstgjorde han 1853 som k adel t å J"rega t ten 

af Chapman och 54, 55 å korvetten Jarramas. 

Vistelsen vid Karlberg, från hvilken Hallström ~innu på 

gamla dagar med sitt friska, rättframma s ä t t berältad e m å ng•cn 

sp~innande episod , a fslutad es med sjöofficersexamen den '27 

februari 1856, hvarefter han den 6 mars samma år utnämnd es 

lill sekundlöjtnant vid Kungl. Maj:ls flotta. 

Att sjöofficerarnas utbildning denna tid ej var förlagd till 

exercisskolor eller fartyg förtöjda vid kajer framgår bäst därnf 

"'') Skrifven af kapten G. von Horn. 
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att Hallström de första fyra åren af sin officerstid så godt som 

oafbru t et vistades på hafve t. Förutom några expeditioner i 

Ostersjön gjorde han uneler denna tid ej mindre ä n tvenne 

Jångresor, elen första 1856-57 på korvetten af Chapman till 

:VIedelhafvet och den andra 1858--59 p å korvetten Najaden 

·fill Sydamerika och Västindien. 

Hemkommen från dessa resor, som grundlade och utveck

lad e Hallströms sjömannakunskaper, sökte och erhöll han till

stånd att undre två år inträda i fransk örlogstjänst 

Under denna sin vistelse i franska marinen seglade han 

som enseigne de Vaisseau omkring 17 m ånader ombord å 

:mglinjeskeppet l'Eylau tillhörande medelhafseskadern och där

efter å pansarfregatten l'lnvincible, likaledes i Medelhafvel. 

Befordringsväsendet var denna tid skäligen dystert. Först 

efter tio tjänsteår utnämndes Hallström vid flottans delning 

1866 till löjtnant vid Kungl. flottan . Följande år gjorde han 

:'1 Ler en långresa, nu på fregatten Vanadis under dess expedition 

till Brasilien och Västindien. 1869 tjänstgjorde Hallström som 

chef å briggen Skirner och utnämndes den 16 april 1870 t ill 

kaplen vid Kungl. flottan. 

Under 18,72 och 73 års eskadrar tjänstgjorde Hallström som 

Uder 1872 och 73 års eskadrar tjänstgjorde Hallström som 

l'! a '"'ad J. utan t i kommendör Pettersens stab och seglade där
oo 

(• ft er 1873- 74 som sekond å korvetten Balder på långresa till 

Spanien, Amerika och Västindien. 

A terkommen från denna sin fjärde långresa tjänstgjord e 

Hallström de följande fyra åren som adjutant hos varfschef.~n 

i Karlskrona. Härefter kommenderades han åren 1878- 81 

som ch ef för 2:a skeppsgosse-kompaniet. Under denna tid förde 

han sommarmånaderna n ågon af sk eppsgossebriggarna. Det 

km ju förefalla som e tt lvifvelaktigt nöj e för en 44- 47 {ll·s 

man a tt föra ett så pass litet befäl, uneler förh ålland en där ofta 

lwarje tanke på komfort m ås te fullständigt bannlysas. Men 

Halls tröm var fram för allt sjöman. En vacker vändning, en 

hastig refning de t var för honom en njutning som vägde tyngre 

ii n iires lällen och vekliga behag. För öfrigl älskad e han ungdom. 

Il 
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Alt dana sina »gossar» till dugande matroser det var hans ]if och glädje. 
Efter en treårig verksamhet vid skeppsgossekåren kom han ater till skrifbordet, nu såsom adjutant hos öfverkommendanten i Karlskrona. 
Den 19 oktober 1883 ntnåmndes Hallström till kommendörkapten af 2. graden, tjänstgjorde i fyra års tid som chef för ekipagedepartem entet och utnämndes den 16 december 1887 till kommendörkapten af 1. graden. 
Annu en g~'\ng skulle Hallström få korsa Yärldshahen. Dd blef som chef på korvetten Saga under dess långresa till Sydamerika och Kap 1888- 89. Detta blef hans sista segling. Visserligen blåsie hans befälstecken ännu tvenne gånger somrarna 1889 och 90. Men då från skolfartyget Stockholm, som till ~mkars p~\ I~arlskrona redd tjänstgjorde som flytande kasern för den tidens beväringsmän. 

Efter att 1890- 91 varit ordförande i förvatlningsdirekliunen och 1891- 92 ledamot i undervisningskommissionen erhöll • Hallström den 22 oktober 1892 nådigt afsked. 
Hallström var sedan 1879 riddare af Sv~irdsonlen och inYnldes 1886 till ledamot af detta sällskap. 
Blaucl dc kommunala uppdrag hvartill medborgarnas förtroend e kallade Hallström kunna nämnas ledamot af Karlskrona stadsfullmäktige och ordförande i Karlskrona hamnstyrelse. 

Della i korta drag de yllre konturerna af Hallströms lifsgtirning. Men ehuru kortfattad ger oss denna nma dock bilden af en man, för hvilken pliktuppfyllelse var lifvets hög:;La 11jutning. Om det sträfsamma arbete han därpå nedlad e ej hlef af sådan art, alt det outplånligt ristats in på historiens blad, så var hans gärning därför icke mindre. Ett ärligt arbete till fromma för det vapen, å t hvilket han offrat sitt Jifs bästa k rafter, ä r det eftermäle han Hinmat till kommand e shi k ter . I sitt hem var Hallström en älskad make och fader. lviccl sin alltigenom praktiska läggning förstod han äfven svarfvarens och snickkarens yrken och det var alls ej OYanligt att på Jechga 
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stunder se honom fördrifva de långa vinterkvällarna vid SYarfstolen eller hyfvelbänken. Sin ungdomliga spänstighet bevarade han in i det sista. Annu vid 61 års ålder spelade han tennis med sina barn på Eka gård i Nättraby, där han tillbringade de sista åren af sin lefnad och där han iifven den 17 sistlidne februari slutade sina dagar. 
Genom sitt anspråkslösa väsen, paradt med den utsöktaste artighet, genom sin redbara och fsta karaktär, förenad med ett hjärtegodt sinnelag, tillvann sig Hallström en stor vänkrets såviil inom som utom vapnet. Sedan 1871 i äktenskap förenad med Sigrid Maria Lindqvist, född 1851 , efterlämnar Hallström, förutom maka , 6 döttrar. 

Albert Werner Cronquist. 

Ett lif fylldl af en mångsidig och betydelsefull verl;;samhet lyktades, då professor \Verner Cronquist den 22 november 1910 afled i sitt hem på Stocksuncl . 
Cronquist föddes i Malmö den 22 juni 1846 och hans föriiidrar voro bokt ryckaren Johan Cronquist och dennes hustru, född Lundgren. I Malmö genomgick han tekniska elementarskolan åren 60- 63 samt därefter Teknologiska institutet i Stocklwlm 1863- 66, där han sistnämnda år utexaminerades från dess kemiska afdelning. Under å ren 1866- 71 var han anställd s ~1som kemist vid Sveriges geologiska undersökning och utöf\·ade samtidigt lärareverksamhet vid Tekniska skolan. År 1871 företog han såsom Vetenskapsakademiens byzantinska slipendia t resor i Tyskland, Belgien och Holland särskilclt i och för studier af konstgjorda brännmateriaL 

Hemkommen ägnade h an sig bl. a. å t frågan om de svenska l orfmossarnes rationella tillgodogöranden - en då, som nu aktuell fråga - och grundlade år 1872 kemiskt tekniska byrån i Stockholm, lwars första und ersökningar just gällde torfprof. 

l 
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Denna byrå innehades af Cronquist, som år 1877 blef elen förste 

handelskemisten i Stockholm, till år 1884. 

Från år 1882 till 1895 var han kemist vid mindepartemen

tet i Stockholm, 1896--1900 flottans kemist, samt dessutom 

liirare i sprängämneslära viä minskolan i Stockholm från :'tr 

1883 till sin död och lärare i samma ämne uti sjökrigshij,!,;·

skolan från 1898- 1904. 

Cronquisls verksamhet för flottan utgjordes till stor del 

a f h vad som stod i samband med detta hans lärarekall, i det 

han på ett populärt och synnerligen intresseväckande sätt bi

bringade flottans officerare kunskap om de för dem så viktiga 

~prängämnena. 

Xfven i särskilda föreläsningar verkade han för samma mltl. 

Så höll han under hösten 1891 flera föreläsninoar om sprän"-
::> " 

iimnen såväl i Stockholm som i Karlskrona och Jämnade städse 

]Jeredvilligt sina för föreläsningarna utarbetade anteckning:tr 

lill en hvar intresserad, som därom gjorde framställning. 

Antagligen som en följd af dessa föreläsningar, hvilka meJ 

mycket intresse följeles af flottans befäl, kallades han året diir

på till korresponderande ledamot af detta sällskap. 

.\r 1886 utgaf C. en Hirobok om de häftiga sprängamnen:1, 

den första publikationen i sitt slag på svenska språket. Boken 

nfsågs af författaren att utgöra ett komplement vid undervi~ 

ningen i sprängämneslära för militära }indamål och utgafs i 

ny upplaga 1905. 

På Mariförvaltningens uppdrag ularbetade han 1886 en 

ny bok >> Förslag till tekniska bestämmelser å förbruknings:lr

liklar vid flottan », afsedel till handledning vid varubesiktning::u·. 

Detta arbete har varit till mycket gagn vid flottans varf -

ett viktigt föregångsarbete i sitt slag, som väntar på utveckling 

och modernisering·. 

Vid slutet af å r 1900 höll han åter flera föreläsninerar uti 
• 

t> 

harisJuona för officerare och underofficerare tillhörande flot-

lan och dåvarande Karlskrona artillerikår öfver bomullskrut 

-och andra sprängämnen samt deras undersökning. 
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1894 blef han inspektör öfver sprängämnestillverkningen i 

Tik et och för explosiva varor 1897, h vilken befattning han inne

hade till sin död. 

1893 erhöll Cronquist professors namn, heder och vär

<lighel. 

Den af Cronquist grundade kemiskt tekniska byrån var 

den första i sitt slag inom landet för utförande af unelersök

ningar och utredningar inom elen kemiska teknikens och in

dustriens mångfaleliga branscher. Här kommo hans gedigna 

kunskaper, praktiska blick och förmgåa af initiativ väl till sin 

Tätt och de på byrån under Cronquists chefskap utförda ana

lysernas och unelersökningarnas antal uppgick enligt hans jour

nal till 43,462. 

Bland mera omfattande arbeten af Cronquist från denna 

lid må, utom de redan omtalade torfunclersökningarne, nämnas 

~tuclierna öfver de eldfasta råämnena i Skånes kolförande for

mation, den med särskildt anslag under flera år fortgående 

undersökningen af råämnen (torf, leror, bergarter, malmer etc.) 

inom Södermanland och möjligheterna för deras tillgodogöran

de samt de tillsammans med professor G. Nordenström (år 

1880) publicerade rönen öh·er de då föga kända nitroglycerin 

:Sprängämnena. Undersökningen af de skånska eldfasta leror

na belönades med Svenska Teknologföreningens Polhemspris 

och studierna på de nitroglycerinhaltiga sprängämnenas områ

de blef af grundläggande betydelse för Cronquists framtida 

Yerksam het, liksom ock hans speciella älsklingsstudium bland 

k emiens alla viclt skilda grenar. 

Men han förblef dock städse lifligt intresserad för alb 

l.;,emiens framsteg och deras praktiska tillämpningar samt v,n· 

alltid den förste att vilja pröfva »nyheter». 

Han har äfven själf varit verksam som uppfinnare bl. n. 

på stubintillverkningens område och af förfaringssätt vid me

tallframställning. De arbeten han i samband härmed publicerat 

i T eknisk tidskrift, Svensk kemisk tidskrift m. fl. öfverstiga 

hundratalet. 

Det är ej för mycket att i samband härmed karaktärisera 

1'idslc1·i(t i Sjöväsendet. 35 
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C. såsom en banbrytare i fråga om kemiskt skriftställeri i dJ! 

land. Af hithörande facktidskrifter fanns vid 1870-talets bör
jan ej mycket, men den på Teknologföreningen stödda, i1r 
1871 grundade »Teknisk tidskrift >> , tog god fart säkerligen till 
högst väsentlig del genom det flitiga medarbetarskapet från 
C:s sida och hans publicistiska intresse kom åfven till svnes 
förutom uti fackpressen, äfven uti hans talrika meddelanden ; 
tekniska frågor uti de dagliga tidningarna. 

För allmänna tekniska kommitlearbeten har Cronquist 
varit flitigt använd liksom ock fungerat såsom prisdomare virl 
ett flertal industriutställningar inom landet och han har ~ifvcn 
varit Sveriges ombud vid utländska kongresser, såsom petro
leumkongresserna i Liege 1905 och i Bukarest 1907. 

Till sist må här ytterligare nämnas några ord om hans 
verksamhet som lärare. Många äro de unga kemister, teknolo 
ger, nu blifna män i staten, bemärkta inom teknik och indu
stri, som fingo sina första lärospån på hans laboratorium sa . 
som assistenter eller medarbetare uch många äro äfven de 
flottans män som med tacksamhet erinra sig den alltid väl 
villige och af sitt gedigna velande i rik mån meddelande läraren. 

Men icke blott m~in af den högre bildninge11 sökte han 
n å med sin undervisning. Genom de tidt och ofta till följd 
af vårdslöshet, bristande noggrannhet eller obekantskap m~d 
sprängämnenas natur inträffande olyckshändelserna insåg pro
fessor C. klart hvilket stort behof här gjorde sig gällande af en 

r~llmännare och praktisk kännedom icke allenast om dc spräng
amnen som användes inom krigsmakten och deras tillverkning 
utan ock om dem, af hvilka den enskilda industrien begag 
nar sig. 

. . }~an satt.: därför som ett sitt mål att söka sprida kunskap 
1 dithorande amnen bland arbeta re och deras förmän och utnaf 
för viimandet af detta mål en särskild bok >> Föredrag för :r
l; etare 01~~ sprängämnen >> sam t var, kan man säga, under många 
ar elen forste som inträffade på platsen efter en skedd v{tda
cxplosion, undersökande med fackmannens skarpa blick och 
ett lefvande intresse alla orsaker till och följder af explosionen, 

-·. 
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hvarefter han på platsen på sitt älskvärda och vinnan'de sätt 
meddelade förmän och arbetare sina råd för förekommandel 

a f ett upprepande af dylika olyckor. 

Sådana voro i stort sedt hufvuddragen af professor \;Ver
ner Cronquists offentliga verksamh et. Men huru torra före
falla icke ofvan angifna biogTafiska data i fråga om. lifsgä:r
ningen hos män, sådana som han. Pet alltid lefvande mtres.set 
och kunskapsbegäret, det älskvärda behofvet af att med sma 
kunskaper komma sina medmänniskor till hjälp, initiativför
måann och handlingskraften komma här föga till synes, men 

allt detta ägde professor C. i hög grad - en märkesman på 

sitt arbetsområde - den tillämpade kemien. 
Professor Cronquist ingick 1873 äktenskap med Elsa Ma

t il da Hofstedt, som a fl ed år 1902 och efterlämnade vid sin död 

sonen Gustaf, civilingenjör, samt fem döttrar. 

l . 
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o 

Arsberättelse i skeppsbyggeri och maskin-

väsende år 1911. 
Afgifven af ledamoten S. Pauli. 

Sverige. 

Sveriges flotta har, hvad nybyggnader beträffar, allt mer 

och mer kommit. in i en stagnationsperiod som emellertid 

nu synes nått sin kulmen. Efter det att jagaren Hugin leve

rerats och det för våra förhållanden lifaktiga byggandet af tor

pedbåtar llpphört , hafva vi f. n. endast tvenne krigsfartyg 

under byggnad, jagaren Munin , som bygges vid Kockums mek. 

Yerkstad samt minfartyget Clas Fleming vid Bergsunds mek. 

Yerkstad . 

Ht.tgin. Med jagaren Hugi11 , som kontraherades den 29 december 

1908 med Göteborgs Nya Verkstadsak tiebolag (Götaverken), 

och som levererades i juni d. å., har vår flotta tillförts sitt 

första af turbinmaskineri framdrifna fartyg. Utom hvad angår 

propellermaskinerna samt det till dimensioner och form nåcrot 
o 

förändrade skrofvet, är fartyget likt sina föregångare Vidar, 

Sigurd m. fl. 

Turbinerna, af A. E. G.-Curtis typ och byggda hos 

Vulcan i Stettin, ~iro två, af hvarandra oberoende, drifvan

de hvar sin propelleraxel samt placerade i hvar sitt af ett 

YRttentätt tvärskeppsskott skilda maskinrum. 

Den 20 sistlidne jnni ägde proftur rum i Stockholms 

skärgård, och må från denna anföras följande data: 
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Profvets varaktighet 3 1/2 timme ; 

medelfart 30,2n knop; 

högsta uppnåd ela fart 31,2" knop ; 

medium hvarfantal pr minut 879 ; 

propellrarnas skenbara slip 29,17 %; 
·deplacem ent vid pr:ofvets början 378 ton, och vid dess ~;lut 

138 ton; 

hästkraftantal enlig t torsionsindikator 10,284 ; 

kolförbrukning pr hästkrafttimme 1,or.• kg. 

Allt maskineri arbetade h ela tiden mycket väl. Fartyget 

Yar uneler gång anmärkningsvärdt fri.tt från vibrationer. 

Maskineriet hade före denna proftur pröfvats under en 

preliminär proftur för verkstadens dikning i Göteborg saml 

på vägen till S tockholm. 

Bel riiffande backturbinernas effekt konstaterades att far

tyae t kunde bringas till stillaliggande från gång framåt med 30 

1~1~ops fart på 37 sekund er från det maskintelegraferna började 

röras, sam t alt högsta fart und er gång back var öfver 19 knop. 

Af de från profturerna vunna resultaten framgick att pro

pellrarna s verlmingsgrad var synnerligen låg, h varför beslöts 

att 11 y proftur skulle företagas med andra propel'lrar. Denna 

iigde rum den 26 oktober och erhöllos därvid följande resnlla!: 

medelfart 31, 21 knop; 

medium h varfantal pr minut 845 ; 

propellrarnas skenbara slip 25,o, 7o; 

hästkraftantal 9,970. 

Främmande mariner. 

Omfattningen af krigsfartygsbyggandet inom olika större 

mariner framställes i följande ur >> The Engineer» hämtade ta

hell, som angifver antal och deplacement af under åren 1905 

- 1910 sjösatta krigsfartyg af öfver 100 tons deplacement. 
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Keptune
kla~n. 
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1905 96505136487128611 14490115721 98200 50633 22564 118 363211 
1906 85700 62678 15183 3039 82204 45443 41277 27448 148 362972 
1907 133405 14800 33594 25154 05317 1!590 57200 10151 142 321211 
1908 49560 97660 21600 29400 8800 52850 2245 47574 127 309689 
1909 98790 99116 9.5740 2088 1246 486391 375 58481 151 404475 

Jl910 133525 49024 24063 19374 - 30287 23100 31481 122 310854 

Englands enorma öfverlägsenhet framtr~ider här tydligt. 

Slagskepp. 

England. 

Af dc till denna kl~ss hörande trenne fartygen Neptune, 

Colossus och Hercules, hvilka omnämndes i föregående årsbe

rättelse, har Neptune öfverlämnats till flottan och de båda 

:mdra gjort sina profturer. Följande proftursresultat äro kända : 

l Neptune l Colossus l Hercules 

Profvets varaktighet, timmar 30 8 30 8 30 8 
------------

HästkraftantaL .. .. ........... . .. . 18373 27700 18000 29000 18000 28700 
H varfantal per min ............ 288 333 - - - 29li 335 
Kolåtgång, kg. per Hkr.-tim. 0,79 0,66 - - - -
Part ... .. .. . .... . ···· ········ ·· · ·· 19,o 21,78 19,G 21,5 19,6 21,5 

För vinnande af häLtre ekonomi är så anordnadt alt af

loppsångan från hjälpmaskinerna ledes in i en lämplig zon i 

lågtrycksturbinen. Å Neptune visade sig h~il·vid en betydlig 

kolbesparing vid alla fa!·ter. 

Maskineriet är Pnrsons' turbiner på 4 axlar; ångpannorna 

18 stycken, af Yarrow-typ å Neptune och Hercules, af Babcock

'"' ilcox-typ å Colossus. 
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Hvad som mest faller i ögonen vid jämförelse mellan de~sa 

11 tl.ct1·g·are bycrcrda slacrskepp är svåra artilleriets såväl uppstall-

0~ < k l"b
0

e
0

• Det
0 

å Dreadnou!!ht följda uppställningssät
nmg SOI11 a l l. o< v ... • • , • 

let hvilket tillämpats äfven pa de sex folJande slagskeppen, ha.1 

111 ~ 11 först frånoåt t på N eptune-klassen, där de två bordvarts

tornen å ro pla~erade , en ech elon >> och då r det näst akte~·sta 
skjuter öfver det aktersta. Å Orion-klasse~1 äro svåra arti~.le

ri cts kanoner af 34,, cm. kaliber och sam tliga tornen uppstall 

d~l i fartygels medel1inje så alt kanonerna i 2 :a och 4 :.~ torn:n 

skjuta öfver 1 :a och 5 :e tornen. Man har sålun~.a ofv~r~att 

i det närmaste till del i amerikanska flottan sedan lang~ tillam

pade sys tem et, hvilket torde ulvisa huru högt .breds1deelden 

börjar värdesättas . Uppställningen framgår af f1g. 1. 

Fig. l. 

För Orion-klassens fartyg gälla nedanstående uppgifter: 

l 
Or i on 

Byggd lws .... . .... Portsmouth, 
örl.-varfvet 

Påbörjar1 . ......... Nov. 09 

Sjösatt ... ........ Aug. 10 

Profturer ············ Sept. 11 

Dimensioner m. m.: 

Eingcl: 166,, m. ; 

brede!: 27,o m.; 

l 
:M:onarch 

l 
Con q u eror 

l 
Thunderer 

Armstrong Beardmore Thames 
Iron works 

April 10 April 10 April 10 

Mars 11 Maj 11 Febr. 11 

Nov. 11. - - · l 

Orion
klassen. 



- 552-

djupgående: 8, 4 m.; 
deplacement: 23,000 ton ; 

artilleri: 10 st. 34," cm. L/, 5 , 24 st. 10,
2 
cm~ Lj

50
; 

torpedtuber: 3 st. 53 cm .; 
pansar: gördel- 305 mm.; 

kanontorn 305 mm.; 

kasematt 225 a 200 mm.; 

kolförråd: · 2,700 ton ; 

brännoljeförråd: 1,000 ton. 

Maskineriet å dessa fartyg är Pm·son's turbiner om 27 ,000 

hkr. å 4 axlar sam t Babeock & Wilcox's ångpannor, utom ;\ 

Conqueror, hvilken har Yarrow-pannor. AngLurbinerna äro 

pincerade i tre genom va ttenhiLa långsk eppsskott skilda rum, 

så att det m ellersta innehåller tvenne låg trycks framåt- och 

hackturbiner, och hvard era bordvartsrummet en högtryeks 

framåt- och backturbin. Kondensorerna äro af \Veirs' >> Uni

flux >> -typ. Vid profturer m ed dessa fartyg har under 30 tim

mars prof utvecklats 18,900 axelhästkrafter vid 298 hvarf pr 

minut med en kolförbrukning af 0,8 2 kg. pr hkr. och timm e. 

Farten var då 19," knop. Under 8-Limmars-profven ntvecldades 

:27,600 hkr. vid ett hvartantal af 346 pr minut och en fart af 

21.o2 knop. Kolförbrukningen var 0,74 kg. per hkr. och timme. 

Fartygen hafva två pansardäck , det undre af 50 mm. 
tjocklek. 

Beträ Hand e inredningen har man återgå t t till att placera 
ch efs- och officersbostäderna al< tern t. 

Xing George Till denna klass höra följande fartyg, hvilka till sina huf-
V-klassen. dl .. l"k O . vu c rag aro 1 ·a n on: 

Bygges vid 

King ~eorge V .. ·l Portsmouths örlogsvarf 

Centunon . . . . . . . . . . . . Devonports örlogsvarf 

Ajax ' :···· ············! Scott Shipbuilding C:o 
Audac1ous ... . .. . . .. .. Camell, Laird C:o 

Påbörjad 

Jan. 1911 

Jan. 1911 

Febr. 1911 

Mars 1911 

Sjösatt 

/

Oktober 1911 

Nov. 1911 

l 
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Deras dimensioner uppgifvas vara: 

längd 172,3 m. ; 
bredd 27,1 m .; 
djupgående 8,, m.; 
deplacement 24,400 ton. 
Artilleri- och torpedbestyckning äro lika Orion-klassens 

fartyg. 
Maskineriet blifver Parson 's turbin er om 29,000 hkr. och 

farten beräknas blifva 21,o knop. 
Ännu 4 stycken slagskepp äro beviljade, hvilka i huhnd

sak blifva lika King George V, och hvaraf två komma alt 

b)'ggas vid flottans varf i Portsmonth och Devonport, r esp. 

Tyskland. 

Med denna fartygsklass har 30, 0 cm. kanonen infi)rls [t Ostfriesland 

tyska flottans slagskepp. Svåra artilleriets uppställning fram- klassen . 

går af fig. 2, ett uppställningss~itt som äfven tillämpades p!i 

Nassau-klassens fartyg, men som man senare frångått. 

Fig. 2. 

För denna klass gälla följande data: 

l Ostfriesland l Thi.'tringen l H elgoland Oldenburg 

Byggd hos vVilhelmshaven, Aktienges. Howaldt- Schichau 
örlogsvarfvet W e ser, Bremen werke 

P å börjad ... April 08 Juli 08 Juni 08 Mars 09 

09 Juni 10 09 Nov. 09 Sjösatt . .. . .. 

l Profturer .. . Sept. 11 April 11 

' ' 



Kaiser
klassen. 
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Längd 166,, m. ; 
bredd 28,0 m.; 
djupgående 8, 2 m.; 
deplacement 22,800 ton; 

ar~ill.eri: 12 st. ~0,,, cm., l 4 st. 15 cm., 14 st. 8,s cm. kanoner; 
tmpedbestycknmg: 6 st. torpedtuber. 
Maskineriet utaöres ., t· ., ·t k If . . b « c> S · 'O ·1nasJoner S'llllt lr; st f'" l b " 

0 
G · V , 11}-

. ll . ~.ga rorangpannor af >> Marin-typ >> . Med c:a 28,000 hkr 
h~ra~nas en fart om 20,, knop. A proftur har Thuringen upp~ 
natt -1,, knop och Helgoland 22. Kolförrådet är hö«st 3 0001 o , on. 

Till denna klass höra följande fem fartyg: 

Kaiser ........ . ........... ! 
Friedrich der Grosse 
Ersatz Hagen 
Ersatz Odin 
Ersatz Aegir ......... .. 

Byggd hos 

Örlogsvarfvet i Kiel 
Vulcan i Hamburg 

Howaldtwerke 
Germaniavarfvet 

· Schichau 

Dimensioner m. 111 .: 

längd 156 meter; 
bredd 29,G meter ; 
djupgående 8, 4 m eter; 
deplacement 23,000 ton; 
artilleri: 10 st. 30,, cm. kanoner ; 
gördelpansar 300 mm. 

Påbörjad 

Okt. 09 

Okt. 09 
April JO 

d:o 
d: o 

Svåra artilleriet uppställes en ligt f ig . 3. 

Fig. 3. 

Sjösatt 

Mars 11 

Juni 11 

Nov. 11 
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Fartygen uppgifvas komma att erhålla 10 undervattens 

torpedtuber. 
·Maskineriet blifver Parsons' turbiner. 
För år 1911 äro beviljade 3 st. slagskepp: Ersatz Kurfiirst 

Friedrich Wilhelm, Ersatz \Veissenburg och >> S >>, hvilket .;ist
nämnda fartyg påbörjades i maj d. å. vid flottans varf i Wil
llelmshaven. De lära i alla afseenden blifva lika Kaiser-klassen . 

Frankrike. 

Senast be
viljade 

slagskepp. 

Samtliga fartyg af denna klass hafva nu påbörjat eller af- DantonklasRMl. 
sl utat sina profturer. Resultaten af en del af dessa framgår 

n f nedanstående tabell. 

Prof- Kolförbrukning 
Antal vet s Fart Hvarf 

Fartyg använda varak- i per E. H.K. kg. per kg. per 
pannor tighet knop Tninut lU2 distans 

timmar 
ro~tyta minut 

Danton ..... alla (26) 10 l 19,4 l 
- l 

18265 132 ~139 

D iderot ······ d:o JO 19,5 - - - 935 

Condorcet .. d:o 10 19,2f l \!82 l - 126 955 

Voltaire ······ d:o 10 19,78 303 - 130 935 

l\{irabeau '" 
d:o 10 19,7 321 - 128 939 l 

Danton ······ Hl 3 20,18 - 23666 - 1162 

Diderot .. .. 19 :3 19,9 - -- - 170 1188 

Conclorcet Hl 3 19,8 2!:15 - 16:l -

Voltaire 19 3 :!0,GG -- 170 --

Danton ······ - 24 l8,H; - 11!:135 - 665 

D iderot ······ - - 18,4. - - - 657 

Uondorcet "' 
- - 18,o~ 263 - 84 -

Voltaire ····· - \!4 17,6< 250 11741 - 667 

~{irabeau - 24 18,27 - -- i::l4 667 

Danton ...... - - 14 ,05 - 5814 - 413 

Condorcet '" - - 8,12 - - - 345 

Voltaire ... .. - - 5,o 50 2880 - 144 

Diderot -. - 14,48 - - - 404 

D:o 18 - 9,45 - -

l 

-

l 

302 

Mirabeau U! () 14,5~ 22l - 40 400 

D:o .... !:J G 10,74 163 - 19 258 



J e ~n Bart
klassen. 
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Maskineriet å dessa fai·tyg utgöres af 10 st. Parsons' turbi-

ner, fördelade på 4 axlar, sålunda: 

H. T. framåt och H. T. back på bordvartsaxlarna 

M. T. och L. T. framåt samt L. T. back på midt~Iaxlarna . 
BordYartsturbinerna äro skilda från de andra oenom val-

.. e 

tenlata skott; akter om turbinerna äro kondensorrum och 

rum för cirku lations- och luftpumpar m. m. vattentätt skilda 

fdm maskinrummen och från hvarandra. Turbiner, konden

sorer och pumpar äro sålunda förrlelade på fem olika Yatten

täta rum. 

Pannorna på Condorcet, Diderot och Vergniaud äro af 

Ni cia usse-typ , på Dan Lon, Vollaire och Mirabeau af Belleville

fyp; antalet är 26 på hvarje fartyg, med sammanlagdt 144 111
.2 

rostyta och 4,379 m. 2 eldyta. 

Kolförrådet är 2,100 ton. 

Af fig. 4 framgår anordningen af pansardäck och under

,·attensskydd mot torpedsprängningar. 

P~NNRUM . 

Fig. 4. 

A Jean Bart och CourbeL har man frångåLL 24 cm. kano

nen och helt och hållet öfvergått till 30,, cm.-kalibern för svåra 

nrlilleriet. Dess uppställning framgår nf fig. 5. 
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Fig. 5. 

Till denna fartygsklass hänföres äfven de för år 1911 

beviljade slagskeppen Paris och France. Byggnadsdata äro föl

jande: 

Byggd hos Påbörjad 

Jean Bart_ .. __ ... .. _ Flottans varf i Bres t Nov. 10 

Courbet .... . ... __ . . . Flottans varf i Lorient Sept. 10 

Paris __ ... _ _ .. . .. __ .. 

France · ·· · ····---··--

Längd 165,0 m.; 

breeld 27,0 111 .; 

djupgående 9, 0 m. ; 

deplacement 23 ,4 70 ton; 

Sjösatt 

Sept. 11 

Sept. Il 

artilleri: 12 st. 30,0 cm. Lfo o kan., 22 st. 13,8 cm. Lf" o kan. ; 

torpedbestyckning: 4 st. 45 cm. torpedtuber ; 

gördelpansar och svåra kanontorn 270 111111. 

Det understa pansardäcket är 70 mm. tjockt, öfver dett:1 

~tr ett pansardäck om 48 mm . och öfver detta sistnämnda ftr 

ett splinterdäck om 30 mm. tjocklek . Anordningen säges vara 

vidtagen med tanke på anfall från aeroplan. Intet undervat

tensskydd mot torpedsprängning finnes. 

Maskineriet blir Parson's turbin er om 29,000 hkr., farten 

beräknas till 20 knop. Dynamomaskinerna komma att drifvas 

af förbränninsmotorer. 

Kolförrådet blir 2,700 ton. 
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Senast be- För dessa är 34 cm. kanonen definitivt bestämd. Antalet 
viijade l . ))Jr sannolikt 12 i två triple- och tre clubbeltorn. 

slagskepp. 

Dante Alig
hieri. 

Italien. 

Denna, elen italienska marinens första Dreadnought, sjii
sattes i Cartelimnare i augusti 1910. Det mest utmärkande för 
fartyget är att dess 12 st. 30,5 cm. kanoner äro placerade i 
·l st. triple-torn, och torde detta fartyg blifva det första där 
sådana komma till användning. Uppställningen framgår af 
fig. 6. 

Dimensioner m. m.: 
Eingcl 155,, m .; 
breeld 26,0 m.; 

djupgående 8, 3 ; 

deplacement l 9,500 ton; 

Fig. 6. 

artilleri: 12 st. 30, 5 cm. Lf_·c kan., 20 st. 12 cm. Lf l , so ~an.; 

torpedbestyckning: 3 st. 45 cm. torpedtuber; 
gördelpansar och svåra kanontorn 250 mm.; 
maskineriet: Parson's turbiner om 29,000 hkr.; 
~\ngpannor 23 st. Blechynclen ; 
fart : 23 knop . 

Conte di Ca- Till denna klass höra >> Conte di Cavom· », sjösatt i Spezzia 
vom-klassen. i augusti 1911, >> Giulio Cesare», som bygges hos Ansaido i 

Sestri Ponente, samt »Leonardo da Vinci ,,, som bygges hos 
Oclero i Genua. _,-
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Dimensioner m. m.: 
längd 168,1 m. ; 
bredd 27, 0 m.; 

djupgående 8,:; m.; 
deplacement 21,500 ton; 
artilleri: 13 st. 30,, cm. L/4c kan., 18 'st. 12 cm. L/5o kan.; 

torpedtuber: 3 st. 45 cm.; 
gördelpansar och svåra kanontorn 250 mm.; 
Maskineri: Parsons' turbiner 29,000 hkr. ; 
ångpannor: 20 st. Blechynden ; 
fart: 22 knop. 
Bestyckningens uppställning framgår af fig. 7. 

Fig. 7. 

Giulio Cesare förses med tvenne roder akter öfver, båda 
placerade i fartygets medellinje. De kunna manövreras såväl 
för hand som för ånga eller elektricitet. Det aktersta rodret 
vrides medelst ok och en höger- och vänstergängad skruf, pla
cerad i ett vattentätt rum längst akter, det förliga medelst 
skruf- och kuggutväxling från samma axel som drifver ~t k tra 
rodret. Utväxlingar och kopplingar från alla styrinrättningar
na äro i ett särskildt för om det förut nämnda beläget vatten
tiitt rum, och för om detta återigen äro elektriska och hand
styrinrättn ingarna placerade. Ångstyrmaskinen är placerad 
längre föröfver i maskinrummet, med en . grof axel förbunden 
Lill styrinrättningen. De viktigaste organen af denna detalj 
äro sålunda placerade i ej mindre än 4 särskilda vattentäta rum. 
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Af farlygens 20 ångpannor äro 8 sl. afsedela för endast 

oljeeldning, öfriga för såväl kol - som oljeeldning. 

Ryssland. 

Imperator 
.Pawel I och Dessa båda fartyg, tillhörand e 1903 års program, hafva 

Andrei Per- blihit färdigställda j slutet a f å r 1910. 

woswanny. 

Gangut
klass en. 

Byggandet af denna klass Lillhörande 4 fartyg, h vilka b e

'iljadcs 1908, har hittills bedrifvits med en , jämfördt med hvad 

fi'.rnt varit fallet, anmärkningsvärd skyndsamhet. 

Byggd hos Påbörjad Sjösatt 

Gangut ..... ...... Flottans varf i Petersburg Juni 09 Okt. Il 

Poltawa .. ...... d:o d:o Juli 11 

l P etropawlowsk Baltiska varfvet i Petersburg d:o Sept. 11 

Sewastopol ... . .. d:o d:o Juni 11 

De beräknas blifva färdiga för inträde j eskader 11nder å r 

1Hl4. 

Fig. 8. 

Som fra mgå r af fig . 8, visand e uppställningen af grofva 

:nlilleriet, ha r äfven r yska m arin en i likh e t m ed den italienska, 

öfvergått t ill tripletorn, hvilka alla äro uppställda på samma 

däck. 
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Följande uppgifter gälla för dessa fartyg: 

längd: 179,8 m. ; 

bredd : 27, 1 m.; 

djupgående: 8,3 m. ; 

deplacement : 23,370 ton ; 

a rtill eri: 12 st. 30,::; cm . L/50 , 16 st. 12 cm . Lf::;o kan.; 

torpedtuber: 4 st. 45 cm.; 

m ask ineri: Parsons' turbiner, 42,000 hkr. ; 

ångpannor: Yarrow; 

kolförråd: 3,000 ton. 

Ytterligare 4 st. slagskepp äro beviljade; de lära blifva af Senast be-

samma typ som de föregående samt komma att påbörjas efter viljade 

hand som d essa blifva sjösatta. 
slagskepp. 

Österrike-U ng am . 

Tillhörande 1907 års program äro fartygen af denna klass Radetzky-· 

nyligen fullbordade inom en förh ållandevis kort byggnadstid. klassen . 

l Byggd hos 

Radetzky . .. ......... Stabilimento Tecnico 
i Triest 

Erzherzog Franz l Ferdinand .... . d:o 

Zrinyi ...... .. . ...... d :o 

Dimensioner m . m. ä ro : 

längd: 131,0 m .; 

bredd: 24,::; m.; 

djupgående: 8,1 m.; 

deplacement: 14,500 ton ; 

l P åbörjad\ Sjösatt \ Profturer 

Nov. 07 Juli 09 Sept. 10 

1 

Sept. 07 

Okt. 08 

Sept. 08 

1 

Mars 10 

April 10 

artill eri: 4 st. 30, 5 cm . L(15 , 8 st. 24 cm. L/45 , 20 st. 10 cm. 

L/,,0 kan.; 
torpedtuber: 3 st. 45 cm. ; 

Tidskrift i Sjöväsendet. 
36 
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Viribus Uni
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gördelpansar: 230 mm.; 
svåra kanontorn: 250 mm.; 
maskineri: kolfmaskiner; 
ångpannor: 12 st. Yarrow; 
kolförråd: 1,350 ton. 

Hit höra nedanstående fyra slagskepp: 
tis-klassen. 

p=====~========~========== 

Byggd hos 

Viribus Unitis .. . . . Stabilimento Tecnico 
i Triest 

Kaiser Franz Josef d: o 

l ~~~~t~~~~ . :.:: : : :: : .: 
Dimensioner m. m.: 
längd: 151,4 m.; 

d: o 

F iume 

bredd: 27,3 m.; 
djupgående: 8, 2 m. ; 
deplacement: 22,000 ton ; 

P åbörjad 

Juli 10 

Sept. 10 

Juli Il 

Sjösatt 

Juni 11 

artilleri: 12 st. 30,5 cm. L/45 , 12 st. 15 cm. Lj, 5 kan. ; 
torpedtuber : 4 st. 45 cm. ; 
gördelpansar: 280 mm.; 
svåra kanontorn: 300 mm.; 
maskiner: Parsons' turbiner, 25,000 hkr.; 
ångpannor: Yarrow; 
fart: 20,, 5 knop; 
kolförråd: 2,000 ton. 

Det svåra artilleriet är, som framgår af fig . 9, fördeladt 
på 4 st. tripletorn, så uppställda att 2 :a och 3 :e tornen skjuta 
öfver resp. l :a och 4: e. Vridningsanordningar och ammuni-
1 ionshissar blifva elektriska. 

Från slaget till pansardäck är innerbotten förstärkt som 
skydd mot torpeder. 
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Fig. 9. 

Spanien . 

Sedan kriget med Förenta Stqterna år 1898 har något all
varlicrare försök att återuppbygga den då till största delen för 
Jora;e flottan ej gjorts förr än år 1908, då medel beviljades 
till byggande af :3:ne slagskepp, hvilka komma att blifva ett 
kraftigt tillskott till kvarlefvorna från kriget. De byggas samt
liga i F errol; ,, Espana » påbörjades i december 1909 och ~_Al
fonso Xllh i februari 1910. Den tredje af samma typ, ,,Janne 
el Conquistadon, kommer att sättas på stapeln så snart E spana 

sjösatts. 
Dimensioner m. m.: 
längd: 132,6 m.; 
bredd: 24,o m.; 
djupgående: 7,s m.; 
deplacement: 15,730 ton; 
artilleri: 8 st. 30,0 cm. Lf5o , 20 st. lO,z cm. L/r;o kan .; 
gördelpansar: 230 mm.; 
svåra kanontorn: 250 mm.; 
maskineri: Parson's turbiner, 15,500 hkr.; 
ångpannor: Yarrow; 
fart: 20 knop. 

Espana
klas sen. 



Delaware 
och North 
Da kota. 

- 564-

Bestyckningens upställni11-,o· frambo·ao 1· f f' 10 u a · 1g. . 

Fig. 10. 

Förenta staterna. 

.... , So~n b ekan t ha~·o amerikanska marinen, genom direkta j ä m
J o: els er . me~~an l.wlfan~.maskiner och ångturbiner velat pröfva 
de senares lamphghel for slabuskepp och fo"r·s·a0 

er d;· ·f" D l . . · ' b m or e awarc 
n_re~ _kolfmaskmer ocl~ N orth Da kota med ångturbiner, system 
Cm t1s. Resultaten af de under föreoående å . f" . t c , ... . .. . b d meagna pnJI-
' en ar o al storsta m tres se, och torde hafva framkallat stor 
~vek~n hos de amerikanska marinmyndigheterna i afseende 
a hvllket maskinsystem som vore att för·ed 1·ao f" . }· d - c c ba or ,ornman e 
~1ybyggnader af slagskepp. Enligt senaste uppo-ifter lär en 
atergång till kolfångmaskiner vara besluten. b 

Några af profresultaten med Delaware och North Dakota 
framgår af nedanstående tabell. 

Total äng- Total äng- Total äng-
Fart för bruk- Fart för bruk· förbruk-

ni ng ning Fart ning 
ton pr tim. ton pr tim. ton pr t.m. 

Dela w are ...... .. 12,24 41,7 19,23 125,3 21,5G 211;5 

N orth Dakota. ... 12 07 45 5 ?' l l 121,61 l 133,4 225,5 
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Vid 12 knops fart är sålunda Delaware's ångförbrukning, 

och, under förutsättning af samma pannekonomi, sålunda äfven 
aktionsradien, omkring 9 o/o mindre än North Dakotas .' Vid 
fartygens färd öfver Atlanten senaste sommar lär skilnaden 

varit betydligt större. 
Delaware's maskineri arbetade under profven utmärkt väl. 

Båda fartygen hafva öfverhetlningsapparter. 

Florida och Utah hafva nu fördigställts så till vida att Fiarida
profturer ägt rum. Från Utahs profturer anföras följande data: klassen. 

l 

Prof:vets var-
aktighet 

4 tim. 
24 

24 

l 
l 

Fart i knop 

21,04 

19,2 

12,oz 

l 
l 

Hkr. 

27038 

17150 

3938 

l Hvarf pr minut 

l 323 
282 

173 

Fartygen hafva Parson's turbiner samt Babeock & 'Nil

cox's ångpannor. 

Arkansas ocb vVyom in g tillhöra l 909- 1 O års byggnads- Arkans as-
klassen. 

progTam. 

Bygges hos 

Arkansas ........ .. New York Shipb. C:o 
i Garnden 

\ Wyoming ............ Cramp's i Philadelphia 

Dimensioner m. m .: 
längd: 168,o m.; 

Påbörjad Sjösatt 

Jan. 10 Jan. 11 

Febr. 10 Maj 11 

bredd: 28,~ m .; 
djupgående: 8, 7 m.; 
deplacement: 26,400 ton; 
artilleri: 12 st. 30, 5 cm. I~/ 0 0 , 21 st. 12,7 cm. T,/oo kan.; 

torpedtuber: 3 sl. 53 cm.; 



Texas
klassen . 

gördelpansar: 279 mm.; 
svåra kanontorn : 305 mm.; 
maskiner: Parson's turbiner, 28,000 hkr. ; 
ångpannor: Babeock & Wilcox; 
fart: 20," knop; 
kolförråd: 2,500 ton; 
brännoljeförråd: 400 ton. 
Svåra artilleriets uppställning synes af fig. 11. 

Fig. 11. 

Det mest utmärkande för fartygen af denna klass, »Texas " 
och >> New-York >> , är att de blifva de första fartyg, där svåra 
artilleriets kaliber blifver 35,6 cm.; amerikanerna hafva sålunda 
gått ett steg längre än engelsmännen i fråga om kaliberökning. 
Dess uppställning framgår af fig . 12. 

o 

F ig. 12. 
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Texas bygges vid Newport News Shipbtiilding C:o och 

N e w York vid flottans varf i Brooklyn . 

Dimensioner m. m.: 
längd : 172,s m. ; 
bredd: 29, 0 m. ; 
djupgående : 8 ,7 m .; 
deplacement: 27,430 ton; 
artilleri : 10 st. 35, 0 cm. Lj,,, 21 st. 12,, cm . L/51 kan. ; 

torpedtuber : 4 st. 53 cm. ; 
gördelpansar: 305 mm. ; 
svåra kanontorn: 356 mm. ; 
maskiner : Parson's turbiner , 28,000 hkr. ; 
ångpannor: Babeock & vVilcox ; 

fart: 21 knop; 
kolförråd : 2,850 ton; 
brännoljeförråd: 410 ton. 

Till 1911- 12 [trs program höra tvenne slagskepp, n:ris Senast be
:36 och 37. Dc lära få ett deplacement om 30,000 ton samt vi\jade 

bbl slagskepp. 
10 st . 35 ,

0 
cm. kanoner , sannolikt uppställda i tvenne du a 

och twnn e tripletorh. 
Angpannorna lii ra komma aU anordnas för endast olje-

.eldning. 

J apan. 

Aki, som tillhör 1903 års byggnadsprogram, p åbörjades å Aki, 

fl otl::ms varf i Kure i mars 1906 och sjösattes i april 1907 , 
har und er november 1910 påbörjat sina profturer nfed n edan-

stttend c r esultat. 

Il 

1. 

l. 

l 

1 1 



Kawachi
klassen. 
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Fart Hvarf pr minut Hkr. 
Ängförbrukning 

pr hkr.-tim. 
kg. 

8,4 

l 
94 1350 12,48 

10,5 118 2270 -
13,9 160 5770 8,8 
16,9 201 11780 --
18,6 221 16110 6,95 
19,7 244 21450 

l 
-

20,25 260 28740 6,54 

Aki är det första japanska slagskepp hvari ångturbiner m 
slallerats; dessa äro af Curtis' typ. 

Grofva bestyckningen utgöres af 4 st. 30,, cm . och 12 
st. 25,4 cm. kanon er, uppställda såsom fig . 13 visar. 

Fig. 13. 

o o o()= 
O=; 

A Kawachi och Settsu har enhetskalibern införts , i det alt 
samtliga de svåra kanonernas kaliber är 30,5 cm. 

Kawachi, som bygges vid flottans varf i Youkosuk a, p <'t
börjades i april 1909 och sjösal.tes i oktober 1910; Settsn byg-
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ges vid flottans va rf i Kure, påbörjades januari 1909 och 

sjösattes i mars 1911. 
Artilleriets uppställning framgår af fig. 14. 

Dimensioner m. m. : 

längd: 160,0 m .. ; 

Fig. 14. 

bred el: 25 , G m .; 
djupgående 8,2 m. ; 
deplacement: 21,100 ton ; 
1trlilleri: 12 sl. 30, ,, cm. 1{ ,0 , 10 st. 15 ,2 cm. LJ5o kan .; 

torpedtuber: 5 st. 45 cm.; 
gördelpansar: 305 mm.; 
svåra kanontorn: 279 mm .; 
maskiner: Curtis turbin er , 25,000 hkr .; 
ångpannor: 26 st. Miyabar<1; 
fart: 20 knop ; 
kolförråd: 2,300 ton. 

Bdinnoljeeldning finn es anordnad . 

Brasilien. 

Denna nation, som för n ågra å r sedan öfverraskade genom Rio de Ja-
byggandet af tvenn e slagskepp, kraftigare än något annant liå neiro. 
l'ly tand e, har hos firman Armstrong i Elswick påbörjat byggan-

' l 
l 
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det af }jnnu ett slagskepp, Rio de Janeiro, som uppgifves kom
ma att få följande dimensioner: 

längd: 199,6 m.; 
bredd: 28, 0 m.; 
djupgående: 7,~ m.; 
deplacement: 32,000 ton; 
artilleri: 12 st. 35, 6 cm. Lj"', 14 st. 15,2 cm. Lfoo kan. ; 
torpedtuber: 3 st. 53 cm. ; 
maskiner: Parson's turbiner, 45,000 hkr.; 
fart: 21 knop. 

Turidet 

har under år 1910 köpt de båda tyska slagskeppen »Kurfiirst 
Friedrich \Vilhelm » och >> W eissenburg», samt har dessutom 
beställt tvänne slagskepp, ett hos hvardera af firmorna Arm
strong och Vickers i England, hvilka lära få ett deplacement 
om 19,7 50 ton och komma att bestyckas med l O st. 30,5 cm. 

kanoner. 

Pansarkryssare. 

England. 

Fig. 15. 

Inde- Denna kryssare, som är omkring 1,500 ton större än de 
fatigaLle. n~irmast föregående, >> lnvincible >> m . fl., har i början af detta 
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år ingått i eskader. Den påbörjades vid flottan; varf i ~-e~on
port i februari 1909, Bjösattes i oktober samma ar samt borJade 
sina profturer i november 1910, och uppnådde vid 8 timmars 
fullkraftsprof en fart af 26,0 knop. Hufvudbestyckningens upp

ställning framgår af fig . 15. 
Dimensioner m. m. : 
hingcl: 169,z m.; 
b redel: 24,4 nL; 

} 

djupgående: 8,1 m .; 
deplacement: 19,050 ton; 
artilleri: 8 st. 30, 0 cm. L/50 , 16 st. l0 ,2 cm. Lf5o kan. ; 

torpedtuber: 2 st. 53 cm.; 
gördelpansar: 203 mm.; 
svåra kanontorn: 178 mm. ; 
maskiner: Parson's turbiner, 43,000 hkr.; 

angpannor: Babcocl< & vVilcox; 

kolförråd: 2,500 ton; 
brännoljeförråd: 500 ton. 

Dessa båda fartyg äro byggda på bekostnad af de kolonier, 
e fter Jwilka de fått namn. Australia bygges hos J. Brown & 
C:o, New Zealand hos Fairfield. Båda påbörjades i juni 1910, 

och äro af samma typ som Indefatigable. 

De i föregående årsberättelse omnämnda fartygen af denna 
klass , >> Lion>> och >>P rincess Royal», äro nu sjösatta; den förra 
pilbörjades i Devonport i november 1909, sjösattes i augusti 1910 
sa mt påbörjade sina profturer sistlidne september; den senare 
påbörjades i maj 1910 hos Vickers i Barrow samt sj?sattes i 
april ·d. å . Sedermera i mars d . å. har ett systerfartyg till dessa, 

,, Queen Mary ,, , påbörjats hos Palmers i J arr o w. 
Fig. 16 visar uppställningen af svåra artilleriet. 

Dimensioner m . m.: 
längd: 20l,z m. ; 
hredd: 27,o m .; 
djupgående: 8 ,2 m. ; 

Australia 
och New 
Zealand. 

Lian
kl assen. 



Senast be
viljad 

kryssare. 

von der 
'l' ann. 
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deplacement: 26,780 ton; 

artilleri: 8 st. 34,3 cm. L/45 , 16 st. 10,2 cm. L/50 
kan.; 

torpedtuber: 5 st. 53 cm. 

=O 

Fig. 16. 

För å r 1911- 12 är en pansarkryssare beviljad. Data fiir 

densamma äro ej kända; sannolikt blir elen .af samma typ som 
cle föregående. 

Tyskland. 

Denna kryssare levererades i september 1910. Konstruerad 

för en beräknad fart af 24 knop, uppnådde den vid profturen 

ej mindre än 27, 7 5 knop vid ett hvarfantal af 339 pr min. samt 

ett hästkraftantal om 79,800, och har sedermera på djupare 

vatten uppnått öfver 28 knop. Detta är den första större tyska 
kryssare som har turbin er. 

.:lioltke oc!t Båda dessa byggas hos Blohm & Voss i Hamburg och på-

Goeben. börjades 1909 samt sjösattes, Moltke i april 1910, Goeben i 

mars 1911. Moltke påbörjade sina profturer i september d. il., 

hvanid en fart nf 29 knop lär uppnåtts. Fig. 17 visar hufvud

bcstyckningens uppställning. 
Dimensioner m. m.: 
längd: 186,0 m.; 
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bredd: 29, 5 m. ; 
djupgående: 8, 2 m .; 
deplacement: 23,000 ton; 

artilleri: 10 st. 28 cm., 12 st. 15 cm. kanoner ; 

torpedtuber: 4 st.; 
maskiner: Parson's turbiner, 50,000 hkr. ; 

fart, beräknad, 25,5 knop; 
lwlförråd: 3,100 ton . 

Fig. 17. 

Af dessa påbörjades ,, J,, hos Bl ohm & Voss i februari Senast be-

1910. Den andra >> K >> är kontrakterad med samma firm:l. viijade 

Data angående dessa äro ej kända. kryssare. 

Frankrike. 

Profturer hafva ägt rum med Edgar Quinet i början af Edgar Qni 

~~r 1910 och med vValdeck Rausseau i början af år 1911, hvaraf net och 

några resultat må anföras: Waldeck 
Rousseau. 

Antal Profvet s Kolåtgång 
använda varaktig- Fart Hkr. kg. pr lkg. pr m2 

het, tim-
pannor mar hkr.-tim. rostyta 

Edgar Quinet - 10 23,8 36800 l 0,760 124 

, 30 3 23,92 39900 0,876 192 

- 24 21,93 23436 0,610 69 
" 16700 0,587 83 , - 6 15,55 

\V aldeck Rousseau 30 3 23,64 35329 - · -

l 
- - 21,oG 22666 0,739 

l 
-, 

- 24 21 ,5 25660 O,G8ii - -
" 

l 
l 

l 
l 
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Edgar Quinet har 40 st. Belleville-pannor, 'Valdeck Rons
seau 40 st. Niclausse-pannor; båda fartygen hafva kolfång

maskiner. 

Japan. 

Kurmna. Kurmua beviljades 1903, påbörjades vid flottans varf i 
Kure augusti 1905, sjösattes oktober 1907 samt företog prof
turer i oktober 1910. Den är systerfartyg till Ikubi, som dock 
har Curtis' turbiner, under det att Kurama har kolfmaskiner. 

Bestyckningens uppställning framgår af fig. 18. 

Dimensioner m. m.: 
längd: 145,7 m.; 

Fig. 18. 

bredd: 23,0 m.; 
djupgående: 7, 9 m.; 
deplacement: 14,840 tdn; 
artilleri: 4 st. 30, 5 cm. L/,5 , 8 st. 20,3 cm. L/,;; kan.; 

torpedtuber: 3 st. 45 cm.; 
maskiner: kolfmaskiner, 22,500 hkr.; 
ångpannor: 28 st. Miyabara; 

l 
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fart: 21 knop ; 
kolförråd : 2,000 lon . 
Brännoljeeldning finnes anordnad. 

Tre st. större kryssare · hafva beviljats; af dessa bygges Senast be· 

en hos Vickers i England, de öfriga i Japan. De uppgifvas viljade 

komma att till alla delar likna den engelska »Lion ». kryssare. 

Mindre kryssare. 

England. 

Den förs ta gruppen af denna klass tillhörande fartyg - ·City•

Newcast~e, Liverpool, Glasgow, Gloucester och Bristol - hvil- klassen. 
Newcastle 

ka påbörjades i februari- april 1909, levererades under sep-

tcm ber- december 191 O. 
Deras dimensioner m. m. äro : 
längd: 131,0 m; 
bredd: 14,a m.; 
djupgående: 4, 6 m. ; 
deplacement: 4,880 lon ; 
artilleri: 2 st. 15,2 cm. L/5o, 10 st. l0,2 cm . L/5o kan.; 
torpedtuber: 2 st. 45 cm.; 
maskiner: Parson's turbiner, 22,000 hkr. (Bristol doek 

Cnrtis turbiner); 
ångpannor: 12 st. Yarrow; 
bränsleförråd: 800 ton kol samt brännolja; 
pansardäck: 51 mm. 

Å Bristol har för första gången inom engelska flottan priif
vats ett annat turbinmaskineri än Parson's, i det att å denna 
hlifvit insatt Brmvn-Curtis' ångturbiner, dock först efter det att 

grundliga experiment företagits med en försöksturbin. Bristol 
har tvenne af hvarandra oberoende framåt-turbiner, med i•.l
hyggda backturbiner, på hvar sin propelleraxel. De öfriga far
lygen hafva Parson's turbiner på 4 axlar. Vid försök •mr 

m. fl. 

Il 

i l 
Il 

Il 

~ 
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utrönts att ängförbrukningen hos Curtis' -turbinerna är något 
större vid nästan alla kraftbelopp. Detta utjämnas dock r5~

nom den bättre effekten af Bristols propellrar. 
Ängförbrukningen för en af Bristols turbiner jämförd m.:d 

de andra kryssarnas Parson's turbiner, framgår af följande 
tabell: 

Ängförbrukning i kg. 
Kraftbelopj) pr hkr.-tim. 

Bristol l Parsons 

Full kraft 5,54 5,33 

18000 hkr. 5,72 5,49 

8800 » 6,40 6,17 
4400 » S,os 7,17 

l 1600 )) 11,17 11,21 
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Fig. 19. 

Fig. 19 visar :c1ngförbrukningen för Bristol vid olika kraEt
belopp, dels för hufvudturbinerna särsli.il<it (A), dels totala 
ängförbrukningen såväl om afloppsångan från hjälpmaskiner
na ledes direkt till kondensorn (B), som om den ledes in i en 
lämplig zon i turbinen (C). Den stora vinst i ångekonomi, som 
.denna anordning medför, framgår häraf tydligt. 
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Fig. 20 visar k ur vor för erhållna farter vid olika kraft
be lopp för Bristol som för den i detta afseende bästa af de öfriga, 
Gloucester, och synes att Bristol erfordrar mindre kraftbelopp 
fö r viss fart. 
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Fig. 20. 
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Senare beviljade kryssare af denna klass, Dartmouth, Wey- Dartmouth 

mouth, Yannouth, Falmouth (beviljade 1909- 10) samt Chat- m. fl. 

ham, Dublin och Southampton (beviljade 1910- 11), hafva 
nf1got ökats i deplacement samt erhållit kraftigare artilleri- och 
Lorpedbestyclming. Dimensioner m. m. äro: 

längd: 131,0 m.; 
bredd: 14,8 m. ; 
djupgående: 4, 7 m.; 
deplacement : 5,330 ton; 
artilleri: 8 st. 15,2 cm. L/" 0 , 4 sL 4, 7 cm. kan. 
torpedtuber: 2 st. 53 mm. ; 
däckspansar: 51 mm.; 

Tidskr·ift i Sjöväsendet. 37 

f l 

l 

l 
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i l 

l 
l 
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l l 
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bränsleförråd: 1,000 ton kol samt brännolja; 
maskiner: Parson's turbiner, 22,000 hkr. (Yarmouth och 

Southampton dock Brown-Curtis' ) ; 
ångpannor: 12 st. Yarrow. 
Som synes har å tvenne fartyg af denna grupp Brown

Cm·tis turbiner installerats, Yarmoth och Southampton; Dart
mouth m. fl. hafva Parson's turbiner på 4 axlar: l H. T. framåt 
och l H. T . backlurbin på hvarje bordvnrt saxel samt l L. T . 
fam å t och l L. T. backturbin på hvardera af de andra. Ett 
vattenlått skott skilja de båda maskinrumm en. 

Tyskland. 

Staclt- Äfven Tyskland har und er senare år b~rggt ett afscvärdt 
klasseu. antal mindre }'-ryssare, äfven de uppkallade efter städer. 1Je 

snart färdigställdn af dessa ~irö Mninz, A11gsburg, Kolberg och 
Cöln , med följand e dala: 

längd: 130,0 111. ; 

bredd: 14,0 m . ; 
djupgående: 5, 0 m.; 
deplacement: 4,350 ton ; 
artilleri: 12 sl. 10,2 cm. , 4 st. 5,2 cm. kan.; 
torpedtuber: 2 st.; 
däckspansar: 50 mm.; 
maskiner: å Mainz A. E. G. turbiner; 

å Augsburg Parson's turbiner, 
å Kolberg Melms & Pfenniger turbiner, 
å Cöln Germania-Lurbiner, alla om b eräknnde 

19,600 hkr.; 
ångpannor: 15 st. Marin-Lyp; 
kolförråd: 900 ton. 
Af fartygen har Kolberg vid ett kraftbelopp af 30,400 hkr. 

11ppnå tt 26,
3 

knop, Augsburg 27,n2 knop vid 31,340 hla . och 
516 hvarf pr minut. 

Följande fartyg af samma typ, ehuru med något större 
deplacement, 5,500 ton, hafva p åbörjats: Magdeburg och Bres-
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l nu, sjösattn i m n j t 9t t , samt Ersn L z Cormornn , Ersatz Con el or, 
Ersnlz Geier och Ersatz Secadler. 

Italien . 

Dessa fartyg få följande dimensioner m. m.: 
längd: 131,4 m.; 
bredd: 13,0 m.; 
djupgående : 4,0" m.; 
deplacement: 3,500 ton ; 
artilleri: 6 st. 12 cm. L/50 , 6 s i. 7,r: cm. kan.; 
torpedtuber: 3 st. .45 cm.; 

, pansardäck: 50 mm.; 
maskiner: Curlis turbiner, 22,500 hkr. ; 
ångpannor : 14 st. Blechynden , anordnade för endast olje

eldning; 
far t: 29 knop . 
De påbörjades 

m are. 
februari d. å. vid flottans varf Castelb-

En liknand e kryssare, Quarto, men med 300 ton mintlr~ 
deplacement, påbörjades i november 1909 vid flottans varf i 
Ven edig. Den kommer att få Parson's turbiner. 

J apan. 

Quarto. 

Dessa fartyg äro af 1909 års program och byggas alla inom Yahagi, 
landet. Hirado, 

p======""'T=========~========== Chikuma. 

Bygges hos l 

Yahagi ... .. . : .. .. . , Mitsu Bischi i Nagasaki l 
Hiraclo ... .... .... .. ·1 Kawasaki i Ko be l 
Chikuma . . . . . . . .. . . . Flottans varf i Saseho 

Dimensioner m. m.: 
längd: 141,7 m.; 

Påbörjad 

Juni 1910 

Aug. 1910 

MaJ 1910 

Sjösatt 

Sept. 1911 

Juni 1911 

April 1911 

' l 
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bredd: 14,2 m .; 
djupgående: 5, 0 m. ; 
deplacement: 5,000 ton; 
artilleri: 6 st. 15,2 cm. L/00 , 4 st. 7,0 cm. kanoner ; 
torpedtuber: 3 st. 45 cm.; 
däckspansar: 51 mm.; 
maskiner : Hirado och Chiku ma Cm·tis-, Yahagi Parson 's 

turbiner om 22,500 hkr.; 
ångpannor: 16 st. Kansai; 
fart: 26 knop. 

jagare. 

England. 

Samtliga de sista å rens •jagare äro af denna typ, hvarlili 
höra ej mindre än 43 i det nä rma s te likadana b å tar , h örande till 
1909- 10 samt 1910- 11 års program. 

Ungefärliga dimensioner m. m.: 
längd: 73,2 m.; 
bredd: 7,9 m. ; 
deplacement: 790 ton; 
artilleri: 2 st. 10 cm., 2 st. 7,u cm. kan .; 
torpedtuber: 2 st. 53 cm. ; 
fart: 27 knop. 
Ångpannorna konstureras för oljeeldning enbart. Tre af 

dessa båtar få Brown-Curtis'-turbiner, de öfriga Parson's, och 
af dessa sistnämnda k omma 2:ne, Badger och Beaver , a tt förses 
med Parson's kugghjulsutväxling m ellan turbin- och propeller
axlarna, h vilka h är äro två till antalet. 

Enligt förljudande konuner en jagare, som bygges hos 
Thornycroft, att förses med 3 :n e propelleraxlar , hvaraf den 
m ellersta kommer försöksvis att drifvas medelst förbrännings 
motor, de öfriga af ångturbiner. 
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Frankrike. 

Af hithörande 7 jaga re hafva 5 gjort sina profturer och Casque
uppnått öfver 33 knop i st. f. beräknade 31. De äro om klassen. 
710 å 750 ton, bes tyckade m ed 2:ne 10 cm. och 4 st. 6,5 cm. 
kan oner samt 4 st. 45 cm. torpedtuber. 2 :ne båtar förses 
med Parson 's, 2 :n e med Breguet, 2 :n e med Rateau och en m ed 
Schneider-Zoelly-tu r bin er . 

Af denna typ äro 5 st. båtar under byggnad. De få e tt Capitaine-
deplacem ent om 750 å 770 ton, 2 st. 10 cm . och 6 t 6 Mehl-s . , 5 CUl. 
kanoner samt 4 st. 45 Clll. torpedtuber. Farten beräknas till klassen. 
31 knop . Afven dessa förses med turbiner af olika system. 

Hit höra sex fartyg om c:a 800 ton deplacement. 
g ini s dimensioner äro: 

längd: 78,; m .; 

Man- Mangini
klassen. 

bredd : 7,85 m .; 
deplacement: 804 ton; 
artilleri: 2 st. 10 cm., 4 st. 6, 0 cm. kanoner; 
torpedtuber: 4 st. 45 cm .; 
maskiner: Schneider-Zoelly-turbiner om 15,800 hkr. på 

två axlar ; 
ångpannor: 4 st. du Temple för oljeeldning ; 
brännoljeförråd: 165 ton ; 
beräknad fart: 31 knop. 

Förenta stat erna. 

21 s t. jagare af denna typ äro färdiga eller under byggndd. 
Å en del af dessa hafva jämförande prof verkställts mellan 
olika turbin- och pann-system; sålunda hafva bl. a . jagarna 
Sten:et, Warrington och Roe försetts med r esp. Curtis ång
turbmer och Yar row-pannor, Zoe1ly-turbiner och "White- For
ster-pannor samt Parson's turbiner och Thornycroft-pannor; 
profturerna gåfvo nedanstående resultat. 

PerKins 
m. fi. 
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c-t-l-d l 
'"8 8? to P,. o ;S.o aq· 6 

~ 
.,.. to .,..~ ::rt:lt:l p.co g- :r ~ (JQ IJ>-o ~ 

• 1-:l Jo-i 
<!'l <!'l ::r ö" ~"' ~ .... . {J'Q 'O .,..co <l • ::l 

s~ .,...;::l ej ::l -'O ..... M-CD ~ '<j !)Q ..., ~::l ö" l\» ~(JQ g: ej 1'> - .,.... ::l~ Hkr. Namn o Q cT-00 - t-1 ~ s ~ ~tj~ 
..., ::l 

§''O ;;" ...,CD 
a·~ 

o ...... 1'> 
Q'<1 

• eT- l'>' !)Q g-s '0- ::l ~ §'5''tp' ~ 1'> • ej p 1'> c+ ?~ :;. ..., ..., (O s ..., c+ e. Q . aq CD~ (O ::l 1'> 1'> .. .,.. 
kg. kg. ::l eT- .... :;. l 

Sterret .•.... 754 4 30,4 631 12800 17,7 83 0,65 10,4 6,7 
Warrington 729 4 30,1 641 12850 17,2 123 0,63 10,4 6,6 
Ro e ... ...... 711 4 29,7 795 11790 - 82 0,58 13,3 7,7 
Sterret ...... 756 12 25,2 489 6765 17,7 46 0,60 ll ,s 7,05 
Warrington 735 7 25,9 502 7800 17,2 81 0,63 11,5 7,2 
Ro e -- 12 25,5 646 7122 - - - 13,o 7,4 .......... 
Sterret ... . .. 765 12 16,s 298 1600 17,8 36 0,8o 11 ,8 9,5 

· Warrington 727 10 16,3 292 1610 17,4 35 0,99 10 10,o 
Ro e - 12 16,85 380 ........ . 1490 - - - 12 11,6 

Följande data gälla för dessa båtar: 

Sterret l Warrington l Ro e 

Längd ... .. .. .. ...... . .. ....... . . .. m . 88,o 88,15 89,5 
Bredd .... . ... .. ..... . . .. . .. .......... m. 8,24 7,93 8,23 
Djupgående .. . ........... . .... . . .. . m. 2,54 2,53 2,74 
Deplacement ...... . . ..... ... . . .. ton 743,5 742 742 
Blockkoefficient . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,414 0,414 0,410 
Artilleri .. . . .......... .. .. . .. . . . ........ 8 st. 7,6 cm. 8 st. 7,6 cm. 8 st. 7,6 cm. 
Toi·pedtuber ...... . ... .... . .. . ........ 3 st. 45 cm. 3 st. 45 cm. 3 st. 45 cm. 
Propellrar ..................... antal 2 2 3 

» , diam. .. .......... . m. 2,oo 2,o3 1,6 
, stigning ........ .. .. m. 1,92 1,s8 1,47 
, pro j. bladarea ... m.' 1,69 1 ,• 1,21 

Brännoljeförråd .......... ..... ... ton 242 234 210 
Ångturbiner ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 st . Curti::; 4 st. Zoelly 7 st. Parsons 
Ångpannor . ... ...... ....... .... . .. . 4 st. Yarrow 4 st. W hite- 4 st. Thorny-

Forster croft 
E ldyta pr panna .. ... .... ... . . m.' 418 424 
Rostyta ... . m.• 
Sammanlagd kondensor-

kylyta ... . . ........ . .. .. ... .... . . m.' 930 
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Byggandet af 8 s l. jagare har påbörja ts. Dessa få en fart Senaste 
af 29 ,;; knop, anordnas för ren oljeeldning; aktionsradien be- jagare. 

räknas blifva ä nda till 4,000' vid 15 knop och 6,000' vid 
10 knop . 

Italien 

hygger f. n. 14 sl. jagare om 650 lon. De drifvas med ång
lurbiner, anordnas l'iir ren oljeeldning och beräknas få en 
l'a rl af 30 knop . Bes tyckningen blir l st. 12 cm. och 4 st. 7,G 
cm. kanoner och 2 st. 53 cm. torpedtuber. 

Japan. 

Under byggn ad äro 2:ne jagar e, Umika ze och Yamakaze, 
om 1,170 ton. De erh ålla Parson's ångturbiner, pannorna an
ordnas för ren oljeeldning och farten beräknas till 33 knop. 
Bestyckningen blir 2 st. 12 cm. och 5 st. 7,6 cm. kanoner samt 
4 st. 45 cm. torpedtuber. Dessutom byggas 2 :ne jagare om 
(180 ton , för 33 knops far! , h vilka bestyckas nied 2 st. 10,2 cm. 
och 4 s t. 7,6 cm. kanon er sam t 2 st. 45 cm. torpedtuber. 

Österrike-U ngarn. 

Beviljade eller und er byggnad äro 6 st. jagare om 800 ton. 

Ryssland 

IJygger för Ostersjöflo!Lan en jagare om 1,260 tons deplacement, 
herälmacl för 35 knops fa rt. Den får Parson's turbiner samt 
olj eeldning. För Svarta hafs-flottan bygges 14 jagare om ~50 
lon och 35 knops beräknad fart. 

(Forts .) 

Il 
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Anförande på högtidsdagen af Sällskapets 
ordförande vid nedläggandet af 

sin befattning 
den 15:e November UJll af hedersledamoten J. W. L. Siclne1·. 

Det yngsta af de sjömilitära stridsmedlen, undervattens
båten, har som vi alla vet utvecklats på ett sätt som väl 
må kallas storartadt. Det är först i år 25 år gammalt kan 
man säga. Visserligen hade enstaka försök gjorts äfven före 
1886 t. ex. med den Nordenfeltska undervattensbåten, men 
först nyssnämnda år börjades i Frankrike på allvar och sy
s tematiskt försök , som under mera än 10 år fortsattes, utan 
att andra nationer gjorde sig något besvär med alt göra några 
experiment med sådana fartyg. Det gick så långt att, när 
i engelska underhuset en medlem frågade hvad amiralitetets 
tanke vore om und erva ltensbåtarne, förste amiralitetslorden Mr 
Goschen svarade: ,, Vi ha f va alls icke för afsikt att påbörja 
byggandet af e tt sådant fartyg för att verkställa försök, ty 
undervattensbåten kan blott vara en svag makts vapen. » Det 
dröjde dock ej länge efter del detta yttrande f~illts , förrän äfven 
det s tolta Albion måsle gripa sig an med byggandet af sådana 
fa rtyg och 1901 gick den första engelska undervattensbåten af 
stapeln, följd i raskl Lempo af de flesta andra sjömakternas 
undervattensbåtar, hvilka alla und an för undan förbättrades 
och utvecklades till a ll b lifva ett med rätta fruk ladt både 
offensivt och defensivt vapen. 
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Det är på väg att gå med undervatlensbåtarne, som med 
deras föregångare torpedbåtarne. Vi hafva sett huru dessa 
sistnämnda utveckla Ls från sin anspråkslösa början som små 
stångtorpedbåtar till de snabba jättekryssarne a f super dread
nought-typ. Detta pås tående kan måhända synas djärft, men 
om man tänk er sig litvecklingens gång från torped båten till 
jagaren och sedan börjar förbättra dennes sjöduglighet, bestyck
ning och k olkapaci te t samt börjar förse den m ed pansm·skydd, 
s ä blir det logiska slu lresulla te t en jättekryssare eller ett snabb
g:lende slagskepp. Undervattensbåtarne på 80-lalel voro myc
ket små och hade liksom stångtorpedbåtarne till uppgift att 
applicera en mindre sprängladdning vid siclan eller bottnen af 
sitt m ål. Så snart man sett atL de små-båtarne verkligen kunde 
taga sig fram under vatten, började man förse dessa med tor
peclbes tyckning och sök le att förbättra deras fart. Båda dessa 
problem kräfde att deplacementet ökades och allt efter s01i1 
kra t'ven stegrades väx te ock båtarn es storlek, så att man redan 
~ir uppe i 1,100 tons i F rankrike (Mariotte) i 800 tons i En"-. , b 

land (H-klassen) och i 550 lons i Amerika (1910 års typ). Det 
sista ryska projektet af ingenjör Schuravieff visar oss en pans
rad och m ed artilleri försedel undervattenskryssare om 4,500 
- 5,435 tons. 

Engelsk e am iralen Fisher fällde för några år seelan det 
yttrandet att und ervattensbåtarne skulle komma att medföra 
en fullständig revolution inom sjökriget. När man följer ut
vecklingen af sjökrigsmaterielen uneler det sista årtiondet, fin
ner man att det blir a llt svåra re, ja man kan · säga omöjligt 
för e tt land med begränsade tillgångar, hvilkeL har en lång 
sjögräns och som vill värna om sin själfständighel, alt skaffa 
sig fartygsmateriel, som kan upptaga strid m ed de rikare och 
s törre makternas. Den af r iksdagen bevilj ade F-båten blir 
:1 ldrig i stånd att upplaga slrid med någon Dreadnought och 
icke torde del behöfvas så dyrbara fartyg all utgöra betäck
lling för våra torpedl'arlyg mot de ~om våga sig på 
a l L in Lränga i våra sk~irgå r dar. 

Under den krigsöfning, som i höst ägL rum här i Karls
krona, har det till fullo ådagalagts , att vi i våra 2:a kL under-
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n1ttensbåtar äga e tt för lokalförsvaret synnerligen effektivt va
pen. Vår enda l :a kl. undervattensbåt har ju äfven visat goda 
egenskaper och kan snahbl förflytta sig utefler våra kuster. 
Det synes mig därföre som om vi ännu så länge skulle kunna 
nöja oss med dessa typer, hvilka tillsammans med tor
pedbå tar och jagare kunna bilda ett för våra tillgångar 
och våra skärgårdsomgifna J, uster afpassadt vapen, hvil
ket knn anskaffas i tillräcklig mängd för atl lmnna upp
!]·äda på olika ställen af vår långa sjögräns. Vi blifva genom 
elen utveckling pansarfartygel erhållit tvungna all afslä ~ 
några tankar på en lslor sj_QgåeJ~Ie flotta och måste lära oss 
inse sanningen afMr 'l'Gosche~1s om:;:;ämnda yttrande att un
dervattensbåten är en svag makts vapen och att vi således böra 
söka göra vårt bästa atl 11 tveckla det så mycl<et i vår för
måga står . 

Hedersledamoten Sidner har meddelat att hans anförande 
vid presidiets nedläggande ej får så tydas, att han därmed 
velat frånkänna pansrade artillerifartygs betydelse för Sve
riges försvar. 

I-lans åsi kt är a tt Sverige behöfver ett s tarkt torpedförsvar 
vederbörligen slödt och undersLödL af för våra skärgårdar läm-
pade pansarfartyg. (Red.) 
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Uttalanden med anledning af Ordförandens 
Kungl. Örlogsmannasällskapet anförande 

på Sällskapets högtidsdag. 

Utdrag ur protokoll, hållet vid samman
träde med i Stockholm varande ledamöter 
af K ung l. Orlogsn~cmnccsällskapet onsdagen 
den 22 nov. 1911. 

§ 4. 

Vice amiral Olsen framhöll, att frågan varit berörd i pres
sen och alt han vore öfvertygad om, att lwar och en af Kungl 
Örlogsmannasällskapets ledamöter redan tagit ställning till den
samma, hva rföre han föreslog, alt de närvarande skulle ena 
sig om följande resolution: 

Med anledning d}iraf, alt Kungl. Örlogsmannasällskapets 
i Karlskrona ordförande å sällskapets högtidsdag den 15 nov. 
1911 h ållit ett föredrag, i hvilket, m ed underkännande af den 
senast antagna pansarbåtstypens lämplighet för vårt försvar, 
förordals att fr ångå de hittills följda principerna för samman
sättningen af vår fartygsmateriel och i stället hufvudsakligen 
grunda vårt sjöförsvar på undervattensbå lar och andra tor
peclfartyg, hafva en del aJ' Sällsl<apets i Stockholm sig uppe
hållande ledamöter den 22 i samma månad sammanträclt och 
därvid beslutat att göra följande uttalande. 

l l 
l l 
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De af ordföranden i Kungl. Örlogsmannasällskapet fram
ställda åsikterna skulle, i fall de omsattes i handling, enligt 

d r öfvertygelse ]eda därhän, att med de medel, som nedläg
ges på vårt sjöförsvar, komm e att ernås en afgjord mindre 

försvarskraft än som fö r samma belopp kan erhållas, därest 
dels det nu förefin Lliga förhållandet mellan artillerifartyg 

och torpedfartyg i s Lort sed t bibehålles, och 
dels fartyg af den af årets riksdag på regeringens förslag 

god k}inda typen byggas vid nyanskaffning af pansarbåts

materiel. 
Då alltså elen af ordföranden i Kungl. Örlogsmannasäll

skapet förordade fartygsbyggnadspolitiken måste af oss be
tecknas såsom stridande mol landets viktigaste intressen, 

vi lj a vi härmed uttala vårt bestämda ogillande af densamma. 

§ 8. 

Den .föreslagna r esolutionen blef med acklamation an

tagen. 

§ 9. 

Beslöts, att dagens protokoll skulle tillställas Kungl. Ör

logsmannasällskapet i Karlskrona. 

Utdrag LLr protokoll, hållet vid Kungl. 
Orlogsmamwsällsl.:apets ordinarie sammanl
triide den 6 december 1911. 

§ 6. 

Upplästes från Kungl. Örlogsmannasällskapets ledamöter 

i Slock h olm ankommen skrifvelse m'ed därtill fogad t >> protokoll 
hållet vid sammanträde med i Stockholm varande ledamöter 

af l{ ungl. Örlogsmannasällskapet onsdagen den 22 november 
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1911», lwarefler ledamoten Lagercrantz begärde ordet och 
an förde: 

»Min mening hade va rit att här anmiila min anslutning 
till det i det nu upplästa protokollet gjorda uttalandet. 

Då emellertid genom amiral Sidners i Stock h olms-Tid
ningen för den 5 iunevarande månad införda förtydligande 

nf si ll vid Kungl. Örlogsmannasällskapets högtidsdag den 15 
sisllidne november hållna anförande förutsä ttningen för ett 
sådan t uttalande bortfallit, inskränker jag mig nu till att be
g}"ira detta mitt yttrande till protokollet med yrkand e att nyss 
ttberopade förtydligand e måtte biläggas samma protokoll. » 

I detta yttrande instämde samtliga närvarande ledamöter. 

Of van nämnda artikel i Stockholms-Tidningen är signerad 
med Vice Amiral Siclners namn. l artikeln häfdas den åsikt 

som han meddelat till införande i detta häfte under sitt an-
förande. (Red.) 
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Liberte-olyckan. 
(Utdrag från Le Moniteur de la Flotte.) 

Omständigheter vid olyckan. 

Liirdag.en den 25 september straxt efter utpmrningen 
sprang slagskeppet Liber/e i luften å Tonlons rede!. 

Revelj blåste kl. 5t. 3Qm., och i detta ögonblick upptäckte 
man eldflammor som s lcgo i h öjelen och utgingo från kanon
porfarne i förskeppet. Lieulnant de vaisseau Garnier, äldste 
ombordvarande officeren, och licutnant de vaisseau Bignon, 
va kthafvand:e officeren, läto genast blåsa ·tällnii1g för eld
släckning. 

Elden hade emeller tid ögonblickligen tagit m yck et stora 
dimensioner och !war och en ombord har ha ft känslan !lf 
:1l l kalnstrofen var om edelbart föreslående. Flammorna och 
dc kv~ifvancle gaserna uppfyllde fullständigt batterierna så a tt 
ord ern att sätta durkarna und er vatten, som gi fvits omedel
bart, ej kund e utföras i försk eppet. Platserna för kranarnas 
iippnnnde Yoro otillgängliga. 

Kl. 5t. 35m . intriiffade fyra explosion er med en minuts 
mellanrum, en tj ock rök upps teg fr ån fartygeL och fl ammorna 
höjd e sig ända till fo ckmas tens märs. Signalen o m ögonblick
lig hjälp hissades från Liber/e. På alla eskaderns far tyg hade 
man bemannat båtar som gena•st sändes till det brinnande far
tygel. .. 
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Olyckan had e el! sådant utseende att öfverallt, såväl från 
lan d som från fnrtygen å redden, kiinde man på sig alt intet 
kunde afYända henne. Några män från Liber/e, öfvergåfvo 
sinn poster och kas tade s ig i S.JOn. D.e återkall ades af befälet 
och återvände till fartyget. 

Kl. 5t. 55m. intrMI'ade en fruktansvärd explosion och pan
sarfartygel hade sprungit i luften och sjunkit. Spillror af all 
slag såsom stycken af j~irn och pansar, bå lar och miinnisko
clelar etc. kaslad es i alla riktningar, slogo ned på de omkring
nuande fartygen, sän kte fl era båtar och dödade ell er sårade 
deras besättningar. 

Fig. 1. Verkan af explosionen å Liberte. 

Ett tjockt rökmoln inneslöt hela redelen och fö rmörka de 
lllHier !'lera minuter den uppstigande solen. 

Fig. 2. Den öfvcr vattnet synliga delen. 

l 
l 

J 

J 
~l 

l 
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Libcrte hade blifviL en oformlig rykande massa, hvarest 
man ej mera kunde urskilja något, hvarken skorstenar, däck 
eller torn, s ä stor var förödelsen. Fartyget hade sjunket å 
10 m. djup, en stor uppfläckl och ut- och invänd del af skrof
vet höjd e sig ganska högt öfver vattnet. 

De första ögonblicken af fasa förgingo. Amiral Aubert, 
aldste befälhafvaren tt redden, hvilken lämnade Saint-Louis 
och i sin ångslup begifvit sig till vraket, ordnade räddnings
arbetet. 

Flera iartyg träiiade. 

Förödelsen hade sträckt sina verkningar långt. Slagskep
pet Republique, förtöjd 150 m. från Libcrte, blef träffad af 
e lt pansarstycke, som åstadkom ett ofantligt hål om babord 
akter i linje med 30," cm. tornet. Lil.:et af en sjöman frän 
Liber/e (en hornblåsare som hade sill horn i handen) föll ned 
på Rcpubliques däck tillsammans med ett sannskyldigt regn 
af skrot. 

Chefen å Republique, Kerauclren, som seelan flera minu
ter insett faran, hade, med undantag af vakten och undsätt
ningsmanskapet, sändt sin besättning under pansardäcket och 
bakom tornen. Utan denna försiktighetsåtgärd hade man haft 
att beklaga många flera döda. 

På Democmtie träffades sidan om styrbord akter i höjd 
med gunrummet af, som man tror, en 30," cm. projektil, un
der det att plåtskärfvorna kräfcle sina offer på däck. 

En del af Libertes brygga föll ned på V erites däck. 

Oiiren enligt oiiiciella uppgifter. 

A d r a e s k a d e r n. Libcrte: 143 saknade eller igen
kända döda, däribland 3 officerare och 2 officersaspiranter; 
g l sårade, däribland 3 officerare och l officersaspirant; 

Republique: 20 saknade, 3 döda, 13 sårade, däribland l 
officer; 

r 
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Democratie: 3 döda, 2 sårade; 
v eritc: 2 döda, 2 sårade; 
Justice: l saknad, 10 sårade; 
Suffren: 4 saknade, g sårade; 
Jules-Ferry: l sårad; 

Jules-Michelet: l saknad, 2 sårade; 
Leon Gambctta: 6 döda eller saknade; 
Foudre: l död, 1 sårad ; 

48 man lindrigt sårade, tillhörande olika fartyg af andra 
c'skadern, vårdas ombord. 

T r e d j e e s k a d e r n. Saint-Louis: g saknade; 
Carnot: 1 saknad; 
Jcwreguibeuy: 1 saknad ; 

Marseillaise: 15 döda eller saknade, 5 sårade; 
Eclgar-Quinet: 3 sårade. 

Summa: 210 döda eller saknade; 136 sårade; 48 lindrigt 
sårade. 

säkerhetsåtgärder. 

. Vic:amiral. Bellue, chef för andra eskadern, skref följande 
ilsdag t1ll varfschefen, amiral Marin Dm·bel, följande med
delande: 

I följd af olyckshändelsen och uneler det tryckande osäker
hetstil~stån:l angåt;nde den verkliga orsaken till explosionen, 
som VI befmna oss i, har jag beordrat de fartyg, som äro under 
mitt befäl, att så skyndsamt som möjligt aflämna till kruthusen 
a.llt det krut af äldre tillverkningsår än 1g02, som de möj
l~g:n kunna hafva ombord, äfven om gällande föreskrifter 
tJ ilata dess befintlighet i durkarne. 

Jag föreskref äfven att sända till kruthusen all exercisam
numition, utan undantag, som de likaledes hafva ombord. 

Jag anhåller att I viilen gifva nödiga order till artilleri
departementet för ammunitionens mottagande. Arbetet bör
jar i morgon. 

Tidsk1'ift i Sjöväsendet. 
38 

l [ 
l 
l 

i~ 

r 
l l 



-594-

U ndersö,kningskommission. 

Amiral Bell u e tillsatte en kommission för att u t reda orsa
kerna till explosionen. Ledamöterna voro: konteramiral Gas
chard, cheferna å Demoeratie och .J ustice, tre högre officerare 
samt en artilleriingenjör. Sammanträdena började den 26 sep· 
tember och af den digra rapporten , som aflämnades den 21 
old.ober, vilja vi endast anföra de slutsatser de afgåfvo. 

Vi ingå icke djupare i elen outtömliga diskussionen om 
orsakerna till själfant~indning , >>ell alldeles okändt område », 
utan vi svara stället herrar Biju-Duval och Marqueyrol föl
jande: 

Genom alt uppräkna och betrakta alla de faktorer som 
en undersökning kan gifva, tro vi oss hafva omfattat proble
met a f antagliga orsaker för explosionen å LilJerte till de yt
tersta gränserna för vår forskning. 

På grund af dessa betraktelser är kommissionen enig att 
uttala följand e: 

l:o) All del icke finnas några spår som tyda på nidings
dåd. 

2:o) Att förmodandet af en antändning i de styrbords 
1 g cm. durkarue omedelbar l närmast för om belägna rummen 
eller till och med i själfv~ durkarnc är absolut uteslutet. 

3 :o) Att katastrofen orsakades af antändning af en strids
laddning i den ena eller andra af de två främre styrbordsdur
karue och nästan otvifvelaktigt i den förligaste, elen enda som 
innehöll B. M. 1 3 -krut, A. M. 8 -krut och 2. 06. P. B.-krut (andra 
leveransen l 906 Pont-de-Buis). 

Vi hafva icke användt ullrycket »själfantänclning », hvar
icrenom fullsländiat skulle uteslutits inflytande af en främ-t:> b • l mande kropp, för att göra en åverkan möjlig från det matena , 
som användes till fyllning i någon af kanistrarne, om ett sådant 
antagande, hvilket det än vore, skulle kunna framställas." 

Och ehuru flertalet af kommissionens m edlemmar funno 
denna skilnad i uttryck litet spetsfundig, kunna vi, som emot-
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tagit ammunitionen tillödda kanistrar, ick e tränga djupare 
än till höljet för aLl söka orsaken till krutets antändning. 

Uppgiften för elen tillsalla kommissionen >> att utreda or
sakerna t ill olyckshändelse >> är afslutad. 

Kommissionen vill dock ej ski lj as utan att säga, att dess 
medlemmar icke kunnat underlåta att framställa sina åsikter 
om behöfliga förbättringar med afseende på magasinerandet och 
konserverandel af krulel ombord, samt äfven om behöfliga 
garantier mot antändning eller nidingsdåd. 

De hoppas att vissa förbättringar af de nuvarande anord
ningarna, hvarvid de mest djupgående förändringar icke måtte 
afskräcl<a, m å tte blifva företagna å alla i tjänst varande fartyg. 

En undersökning af denna speciella fråga, som fordrar 
såväl teknisk som militär sakkunskap, är utan tvifvel i behof 
af skyndsamheL 

Med afseende på säkerhetsgarantierna mot B-krutets insta
bilitet skall utan tvifvel för lång tid framåt den nyligen utfär
dade föreskriften a tt sänka åldersgränsen till fyra år för det 
krut som förvaras ombord vara en af de mest effektiva. 

Utländska flottor hafva föregått oss i detta afseende och 
enligt vissa uppgifter hafva de till och med bestämdt ännu snäf
vare gränser. 

Det är nog tillråckligt bevisadt genom tillbuden till och 
olyckshändelserna i franska flottan, genom förlusten af främ
mande fartyg, såsom M aine, M i kasa och M atsushima, för att 
hålla sig till de senaste, att prof af rent vetenskaplig karaktär 
ännu till denna dag icke äro tillfyllest. 

'l l 

l 
l . 
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Några synpunkter med afseende å sjömans
kårens i Karlskrona kasärnfråga. 

Behofvet af ökadt kasärnutrymm e och större tr·efnad för 
sjömanskårens i Karlskrona inkasärnerade manskap har länge 
gjort sig gällande och ä r för närvarande bL a. äfven ur h ygi
enisk synpunkt rent af trängande. 

Stationsbefälhafvaren i Karlskrona har under året afgifvit 
ett förnyadt förslag till påbyggnad af kasärn II samt båda 
kasärnernns förseende med centralvärmeledning och elektriskt 
ljus. Kostnaderna för detta förslags genomförande lära beräk
nas till omkring 250,000 kr. I sin nyligen inlämnade årsrap
port har stationsbefälhafvaren y tterligare kraftigt framhåll it 
nödvändigheten af all snarast större utrymme beredes för in
kasärnering af manskap, hvarför troligt ä r att ofvannämnda 
förslag kommer att framläggas vid ins tundande riksdag. 

Ifrågasättas kan emellertid, om icke föreliggande kansärn
fråga skulle kunna lösas på ett ur såväl kostnads- och trefnads
synpunkt som äfven med hänsyn Lill andra behof fördelaktigare 
sätt än genom påbyggnad af kasärn II. 

Oaktadt under senare år och särskildt af den nuvarande 
kasärnbefälhafvaren mycket blifvit gjort att öka trefnaden i 
sjömanskårens kasärner, torde vara allmänt kändt och er
kändt att dessa kasärners grundplan och inredning äro sådana 
aU det är ytterst svårt a tt få manskapet a ll trifvas i desamma, 
hvilket ju bäst framgår däraf att en hel del hälh·e bo ute i 
s taden äfven utan åtnjutande af inkvarteringsbidrag. 
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Anordnande! af centraluppvärmning och elektrisk belys
ning skall ulan Lvifvel bidraga till att minska otrefnaden, !war
för d e omkring 40,000 kr., som härför beräknas åtgå, helt 
säkert skola komma att blifva väl använda. Tvifvelaktigt torde 
däremot vara, om det ~ir i alla afseenelen fördelaktigt att, ge
nom påbyggnad af den gammalmodiga kasärn II för en kost
nad af omkring 200,000 kr., erhålla plats för ytterligare :350 
man. Förutom att inredningen af påbyggnaden i hufvudsak 
måste blifva densamma som i nuvarande kasärn II (sålunda 
mindre l.reflig), är det alltid i flera afseenelen ofördelaktigt 
att samla för mycket folk inom samma relativt begränsade 
kasärnområde. Redan det nuvarande inom detta område före
fintl iga antalet (1,200 man) är för stort, hvilket måhända häst 
inses, om man tänker sig huru det skulle s tälla sig i händelse 
af att svårare epidei11isk sjukelom utbryter inom sjömanskå
rens kasärner. 

Vid beredandet af ökadt utrymme för inkasärnering af 
manskap bör därjämte hänsyn tagas till framtida behof och 
eventu ell u tveckling. Beviljas de för här ifrågavarande på
byggnad behöfliga m edlen , torde å tskilliga år komma att förgå 
innan man kan räkna på att erhålla anslag till nya kasärn
anläggningar i motsvarande omfattning. Det nu hehöfliga ut
rymmet synes därför höra anskaffas om möjligt till mindre 
kostnad än den ofvan angifna och så att ytterligare utrymme 
i m ån af behof billigast möj ligt kan erhållas. 

Seclan ett år tillhaka finnes å hvarclera af flottans statio
I•er en antydan till en organisation, som kan blifva af största 
betydelse för våra torpedfartygs kr igsberedskap. Denna orga
nisation är elen s. k. lorpeclbereclsJ.>apen, hvilken måste utveck
las därhän alt den kommer att omfatta all för torpedfartygen 
afsedd personal under i såväl disciplinärt som ekonomiskt af
seende enhetlig ledning. Karlskrona torpeclberedskap, hvilken 
med befäl och underbefäl i år uppgår till omkring 300 man, 
?ir såsom kändt torde vara så godt som husvill. Att bereda 
denna torpedberedsk ap plats, så att dess personal äfven ifråga 
om inkasärnering komme att stå under ch efen för densamma, 
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skulle därför vara synnerligen förmånligt och kunna genomfö
ras, om det behöfliga kasärnbygget gjordes med afseendet fäst 
härvid. För denna personal skulle sålunda erfordras en sär
skild kasärn, hälst belägen afskild från sjömanskårens öfriga 
kasärner och nära den plats, där torpedberedskapens fartyg 
?.ro förlagda, d. v. s. varfvet. Då, i händelse af från sjömans
kårens kasärn afskildt läge, särskild kokinrättning och matsal 
blifva erforderliga ä f vensom för att eljest nedbringa kostnaderna, 
bör en dylik kasärnanläggning anordnas efter paviljongsystem, 
med byggnader af trä. Erinras må att sjöreservens i Stock
holm, visserligen endast porvisariskt byggda, kasärn för 75 
man (med dubbel beläggning 96) försedd med samlingsrum, 
matsal, kokinrättning, tvättstuga och torkvind endast lärer 
kostat 26,000 kr. och dock väl fylla sitt ändamål. 

Lämplig plats för en kasärnanläggning för torpedbered
skapen är svårt att erhålla. Kronans område å Amiralitets
slätten, söder om klockstapeln, är emellertid ännu ej utnyttjadt. 
Detsamma synes väl niatsvara de anspråk, som kunna ställas 
på ett område för kasärnanläggning af här afsedt slag. Valet 
af denna plats har därjämte fördelen att möjliggöra lösandet 
af en annan, sedan lång tid tillbaka på dagordningen stående 
kasärnfråga, nämligen sjöreservens, enär för torped?eredska
pen erforderliga kasärnanläggningar då skulle kunna kombine
ras med sjöreservens och bl. a. gemensam matsal och kokin
rättning anordnas. Sjöreservens nuvarande synnerligen brist
fälliga logement skulle i dylikt fall kunna användas till lektions
rum m. m. för torpedberedskapen. 

Mot här framställda förslag kan anmärkas: 
att träbyggnader äro dyrbara att underhålla och eldfarliga; 
att sammanförandel af torpedberedskapens och sjöreser-

vens manskap i samma kasärnanläggning är olämpligt; 
att Amiralitetsslätten ur estetisk synpunkt och med hänsyn 

till varfsingången och den där framdragna järnvägen ej är 
lämplig såsom kasärnområde; samt 

att en sådan kasärnanläggn_ing skulle kräfva en större 
personal för kasärntjänst än om den ifrågasatta påbyggnaden 
af kasärn II utfördes. 
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Mot dessa anmärkningar kan framhållas: 
att kasärnbyggnader af trä böra ställa sig så mycket bil

ligare att uppföra än dylika af sten, att räntan å de bespande 
medlen mer än väl Läcker und erhållskostnaden ; 

att, då man inom Stockholms varfsområde ansett sig kunna 
bygga en träkasärn, man äfven å en så fritt liggande plats som 
Amiralitetsslätten ulan risk kan uppföra dy lika; · 

att förläggand el af torpedberedskapens och sjöreservens 
manskap till samma kasärnområcle m ycket väl låter sig göra, 
om samtidigt tages i öfvervägande de ekonomiska besparingar, 
som därigenom beredas staten; 

att genom lämpligt val af byggnadsstil platsen ur estetisk 
synpunkt ej torde blifva i afsevärd grad lidande; 

att i denna trakt förut befintliga kasärnanläggningar göra, 
att de föreslagna ej böra m edföra i högre grad störande inver
kan på denna stadsdel; 

att varfsingången och järnvägen genom en mindre om
undring kunna anordnas så att kasärnanläggningen ej kommer 
att ofördelaktigt inverka å desamma; samt 

att erforderlig per sonal för kasärntjänst knappast behöfver 
blifva större än hvad som skulle erfordras för eventuell till
byggnad å kasärn II och i sjöreserven. 

En del andra fördelar m ed elen här antydningsvis angifna 
kasärnanläggningen skulle kunna framhållas, bl. a. större möj
lighet än nu att utnyttja skeppsgossekårens gymnastikhus, då 
detta är ledigt. Det knappt tillmätta utrymmet och brist på 
tid för mera detalj eradt förslags utarbetande, har gjort att 
cfvanstående synpunkter här endast i korthet framlagts före 
frågans slutliga behandling af vederbörande myndigheter. 

Karlskrona den 3 dec. 1911. 

Harald Akermark. 
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Meddelanden från främmande mariner. 
(Afslutade den 30 november 1911.) 

Ryssland. 

Budget. Budgetsförslaget för år 1g12, hvilket nyligen före

lagts riksduman, slutar på 164,3 mill. rubel eller 55,1 mill. rubel 

mer än å föregående års budget. Den största ökningen faller 

på fartygsbyggnaden med 28, 3 mill. rubel, därnäst konuner .he

styckningen med en ökning af 18,4 mill. rubel. För fortsättan

de af byggandet af de 4 slagskeppen af Gangut-klassen begäres 

28 mill. rubel och för påbörjande af 3 slagskepp, g jagare och 

6 undervattensbåtar för Svartahafsflottan 23,n mill. rubel. För 

e tt bärgningsfartyg för undervattensbåtar begäres 600,000 rubel 

och för inköp af mark för operationsbasen i Reva! 780,000 rubel. 

Fartygsbyggnacl. Den 2g oktober stapelsattes de tre 

Dreadnought-fartygen i Svarta hafvet och erhöllo namnen Impe

ratritsa Maria, Imperator Alexander III och Jekaterina II. 

Dessa slagskepp skola erhålla 22,500 tons deplacement, bestyc

kas med tolf 30," cm. kanoner och göra 21 knops fart. 

De g jagarne afseelda för samma haf erh ålla namnen Bes

spokojni, Gnjävi, Dcrski, Pronsiteljni, Bistri, Pilki, Gromki, 

Pospjäschni och Stjastlivi, dc sex Und ervattensbåtarne skola 

benämnas Kit, l{aschalot, N3rval , Morsch, Tjulen och Nerpa. 

Tre till den »flytande basen » i Baltiska flottan hörande, 
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med isbrytarstäf fäl'.sedda transportångare Petschora, Mesen 

och Suchona hafva nu af Nevskivarfvet levererats till ryska 

marinen. De fyra på Ischoravarfvet byggda minsvepningsfar

tygen Vsriv, Minrep, Sapal och Fugas äro likaledes färdiga. 

Organisation. Nya ·bestämmelser för marinens öfversty

rel.se hafva nyligen trädt i ki·aft. 

Genom dessa erhåller marinministern ökad makt och be

fogenhet, men ålägges äfven ökadt ansvar. Han har ensam 

föredragningsrätt inför kejsaren. Hans adjoint är numera en

dast vikarie samt medhjälpare i ekonomiska och tekniska frå

gor. Cheferna för marinens generalstab och marinhufvudsta

ben föredraga numera ej direkt inför kejsaren. Tekniska kom

mitten har omskapats till en »öfverstyrelse för fartygsbyggnad » 

och af den forna öf<verstyrelsen för fartygsbyggnad och utrust

ning har bildats en intendentur benämnd »Ekonomiska öf

vers tyrelsen >> . En särskild >> undervisningskommitte >> har till

kommit. 

Öfverstyrelsen utgöres numera förutom af marinministern 

och hans adjoint af följande 12 verk och institutioner : Amira

litetsrådet, Marinens öfverclomstol, Marinstaben, Marinens ge

neralstab, Marinens undervisningskomite, Öfverstyrelsen för 

fartygsbyggnacl, Ekonomiska öfverstyrelsen, Hydrografiska öf

verstyrelsen, Marinens rättsöfverstyrelse, Marinens sanitetssty

relse, Marinministeriets kansli och Marinministeriets arkiv. 

Personal. Marinministern vice-amiral Grigorovitch har 

utnämn t s till amiral. 

Sedan högste befälhafvaren för Svarta-hafs-flottan vice

am iral Boström till följd af grundstötning med två slagskepp 

af sin eskader tvungits taga afsked har han ersatts mecl hittills

Yarandc chefen för marinens generalstab viceamiral Eberhardt, 

hvilken i sin tur aflösts af chefen för Östersjöflottans l:a jagare

flottilj konteramiralen, furst Lieven. 

Olyckshändelser. Den 2 oktober utförde Svarta-hafs-flot

lans slagskeppsd iYision under befäl af amiral Boström evolu-
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tioner i närheten af Kustendsche i Rumänien. Därvid förde 
a miralen oaktadt varningar sina fartyg för nära land med den 

påföljd att hans flaggskepp Panteleimon, hvilket var tete-fartyg, 
och nästföljande fartyg J evstafii grundstötte. Det senare slag
sk eppet kmn snart loss och visade sig vara föga skadadt, Pan
teleimon däremot, som innan det kunde tagas från grund måste 

lossa en del kol och ammunition, hade fått en stor del botten
plåtar intryckta, hvarjämle äfven pannorna försl<jutits. Såsom 

ofvan nämnts erhöll amiral Boström på grund af denna grund
stötning sitt afsked. 

Efter att und er tjocka hafva kollideradt med en annan 

jagare har jagaren Djäjateljni inbogserats till Reval. Djäjateljni 
erhöll vid kollisionen en svår läcka. 

Gniststationer. En ny gniststation på Runö har under 
hösten uppförts och afprofvats. En annan dylik är under upp

förande i Riga. 

Farlygsbyggnudspremier. Ministerrådet har godkänt ett 
från handelsministeriet inkommet lagförslag, en1igt hvilket till 
upphjälpande af den ryska skeppsbyggnadsindustrien vissa pre
mier skola utbetalas för byggande af handelsfartyg. Premierna 
utbetalas till i rysk hamn inregistrerade sjögående såväl äng
som segelfartyg. Premierna utgå dels för bruttotonnage, dels 

för maskinstyrka und er en föreslagen tid af 15 år med 6 % 
årlig minskning efter det 7 året. 

Danmark. 

Eskaderöfningar. Vintereskadern, som står under befäl af 

kommendör Garde, samtidigt chef på kustförsvarsfartyget Peder 
Skram, består i år af detta fartyg och kustförsvarsfartyget 

Skjold, de nya torpedbå larna Tumleren, Söridderen och Söulven 
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samt undervattensbåten Dykkeren. Eskadern har varit rustad 

sedan början af oldober, under hvilken månad förberedande 
öfningar ägt rum. För närvarande och till den 20 december är 

eskadern under gång i danska farvatten och företager en del 
öfningar för att höja sin stridsberedskap. Vid ankomst till och 

afgång från Köpenhamn sUilles eskadern under Chefens för den 
flydend e defension, konteramiral Middelboe befäl och utför öf
n ingar i samband med befästningarna. Tiden den 20 december 

- slutet af mars ligger eskad ern i Köpenhamn och företager 
endast tvänne kortare expeditioner pr månad. Under denna 
tid pågå diverse skolor ombord. 

Personal. Chefen för Söofficerskorpset viceamiral vVandel 
har erhållit afsked och efterträdts af konteramiralen Kofoed
Hansen. 

Direktören för Marineministeriet, kommendör Garde har 
efter tre års tjänstgöring på denna plats, på grund af egen be
gäran, frånträdt sin befattning och tjänstgör såsom förut nämts 
f. n. såsom eskaderchef för vii1tereskadern. Till hans efter
trädare har utsetts kommendör Jöhnke. 

Aviatik. På grund af öfverenskommelse mellan Marimni
nisteriet och det danska aeronautiska sällskapet skall från den 

l december upprättas en flygskola. En sjöofficer och en med
lem af ofvannämnda sällskap blibra instruktörer vid skolan. 
Såsom elever ingå två sjöofficerare. En dansk apparat, ett 

monoplan af Olof Bergs konstruktion, skall användas vid flyg
ningarna. 

Förbandsindelning. I och med att de tre nya Dread
noughtslagskeppen Thiiringen, Ostfriesland och Helgoland trädt 

i tjänst, har aktiva slagflottan erhållit den sammansättning som 
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flottlagen angifver. För första gången inträder ett flottflagg
skepp (Deutschland), utom förband såsom 17 :de fartyg i slag
skeppsflottan. 

Den första slagskeppseskadern består af Nassau, Westfalen, 
Rheinland och Posen, Helgoland, Ostfriesland och Thiiringen, 
samtliga 7 Dreadnoughtar samt Elsass (afsedt att ersättas med 
Oldenburg). 

Andra slagskeppseskadern omfattar Preussen, Schleswig
Holstein, Schlesien, I-lessen, Braunschweig, Hannover, L'othrin
gen och Pommern. 

Kryssareskadern består num era af Dreadnoughtkryssarna 
Moltke och von der Tann, pansarluyssaren Yorck samt de fem 
små kryssame Mainz, Kolberg, Dresden, Stettin och Cöln. 

Resei'vdivisionen i Nordsjön består af 4 fartyg af Wittels
bacil-ldassen (ej Schwaben) ,och reservdivisionen i Östersjön af 
4 fartyg af Kaiser-klassen (ej Kaiser Karl der Grosse) med resp . 
Wittelsbach och Kaiser Wilhelm II såsom »Stamschiffe >> . 

Fartygsmaterielen. Slagskeppet Helgoland har vid sm 
proftur uppnått 22 knops fart, Ost-Friesland 21, 3 knops. 

Slagskeppet Ersats W eissenburg skall byggas vid \\Teser
verken i Bremen, slagskeppet Ersals Kurfurst Friedrich Wil
helm vid Vulkans verkstäder i Hamburg; slora kryssaren K. hos 
Blohm och Voss i Hamburg och lilla kryssaren Ersats Geyer 
vid Howaldtswerke i Kiel. 

Slagskeppet Ersats Aegir skall benämnas König Albert, 
slagsl;:eppet Er sats Odin Prinzregent Lui tpold. 

Schichauvarfvet lär f. n. på spekulation bygga 12 st. jagare. 
Det antages att de komma att inköpas af tyska marinen. 

England. 

I< olonialmarinenw. Den australiska marin en skall jämlikt 
kunglig befallning kallas »The Royal AnstraJian Navy >> . 

j 

' r 
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Den kommer alt uppdelas i en ost- och en vest-division 
med resp. Sidney och Freemantlc såsom hufvudstationer. I 
öfrigt sk,ola upprättas en del sekundära baser och undervattens
båtslationer. 

Af bemanningen uppsätter Australien t. v. 800 man och 
hcg~ir att af moderlandet erh ålla 1,685 officerare och manskap. 

Den kanad ensiska marinen synes kämpa m ed stora svårig. 
heter för att erhålla Lillräckli g bemanning för sina fartyg. 

Fartygsmaterielen. Af de fyra till byggnad beviljade slag. 
skeppen skola e tl byggas vid hvardera af örlogsvarfven i Ports· 
mouth och Devonport, de båda öfriga, liksom äfven en pansar
kryssare af Liontypen af pri<vatfirmor. En mindre kryssare ar 
Amph ionl yp skall byggas vid örlogsvarivet i Pembroke. Enlig! 
senaste upgifler skola nyssnämnda slagskepp erhålla ett depJa. 
cement af 27,500 Lons, göra 22 knops fart och erhålla en huf
vu(lbestyckning af 34,4 cm. och en sekundärbestyckning af 12,7 

cm. kanoner. 
Singskeppet Orion har vid sin proftur nått en fart af 22 

knop. Detta är Englands första slagskepp, bes tyckadt med 
34,, cm. kanoner. sekundärbestyckningen utgöres af 10 cm. 
kanoner. 

Dreadnoughtkryssaren Australia, afsedel för elen austra
liska marinen har nyligen löpt af stapeln. Denna kryssare 
ska ll hafva ett deplacement af 18,800 tons , skall föra åtta 30. 
cm. och sex ton l 0 ,1 cm . kanoner. Farten skall vara 25 k no~~ 

Slagskeppet King Georg V (typ Orion) sjösattes elen 10 ok
Lohcr i Portsmouth. 

Jagarna Charger, Dasher, Hasty, Teazer, Snapper och 
Zebra hafva str.ukits från fartygslistan och skola försäljas. 

En 7 :c jagareflottilj bestående af 20 M.tar af Acheronklas
s.en är unel er bildning med Rosyth såsom bas. Flottiljen har 
tilldelats pansardäckskryssaren Venus såsom moderfartyg och 
s tå r uneler befäl af en caplain. 

Artilleri. Vid profskjutning m ed Orions svåra artilleri 
(34,3 cm.) har fartyget visat sig väl motstå de svåra påfrestnin-

1 ,, 
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garna. En vid dessa sl,jutningar använd gyroskopisk afstånrls
mälare afseeld för sjögång gaf g,oda resultat. 

Skjutför:sök hafva på senare tid ulförts dels mot med kork 
fyllda torpedbå tar, dels mot uneler vattenytan nedsänkta under
vattensbåtar, dock utan alt skjutresultatet kommit till allmän
hetens kännedom . 

Personnl. Mr "Winston Churchill har efterträett Mr Mae 
Kenna såsom >> first Lotd of the achniralty >> . 

Till permanent secretary i amiralitetet efter Sir Charles 
Inigo Thomas har utnämnts Sir vVilliam Graham Greene. 

Amiralen Sir Francis Bridgeman, viceamiralen, prins Louis 
af Battenberg och captain Pakenham hafva utnämnts till resp. 
första , and ra och fjärde Sealords . 

Viceamiralen Sir George Callaghan har utnämnts till högste 
befälhafvare för Homefleet och konteramiral Madelen till chef 
för dess l :a eskader. 

Ti ll andre amiral i Homefleet's 2 :a division har utsetts 
konteramiral Herbert G. King Hall efter konteramiral Patey. 

Olyckshändelser . 2:a kl. kryssaren Hawke sammanstötte 
den 20 septem.ber m ed vVhite Starlinjens jätteångare Olympic 
i närheten af vVight. Anledningen till sammanstötningen synes 
hafva varit att Hawke, som gick samma kurs som Olympic och 
nära denna af dess sugvatten drogs in mot densamma. Olympic 
erhöll e tt stort hål på sin styrborels låring och Hawkes stäf blef 
allvarligt skadad. Båda fartygen måste dockas. 

Frankrike. 

/(rigsöfningar . I årets franska krigsöfningar, hvilka ägde 
rum tiden elen 4- 16 september, deltoga ett ovanligt stort antal 
fartyg. Ej mindre än tre slagskeppseskadrar, tre kryssardivisio
ner, två jagareflottiljer och två minfartygsgrupper bildade den 

J 
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manövrerande flottan. I hvarje slagskeppseskader ingingo sex 
slagskepp, i hvarje kryssardivision tre pansarkryssare, i jagare-
11ottiljerna lolf jagare och i minfartgsgrupperna en minkryssare 
och två minjagare. På grund af den korta tiden utfördes endast 
taktiska öfningar. Ofningarna leddes af viceamiral Jauregui
berry, slagskeppseskadrarna fördes af viceamiralerna Bo u e de 
Lapeyrerc, Bellue och Aubert, pansarkryssardivisionerna af 
konteram iralerna Dartige du Fournet, Nicol och Favereau. De 
mest olikartade öfningar utfördes såsom: evolutioner och bloc
l;adöfningar, öfningar i förening med undervattensbåtar, öfnin
gar i u t förande af minering och unclanrödjande af minspärrnin
gar m. m. Såsom anmärkningsvärdt kan nänmas att undervat
tensbåta rna markerad e sina torpedskott genom att gå upp i öfYervattensläge. 

Ofningarna inleddes med en stor flottr evy inför presiden
ten , i hvilken deltogo, förutom ofvannämnd manöverflotta, 
unclervattens- och torpedförsvarets fartyg i Tonlon jämte en 
del äldre slagskepp och kryssare. Denna flottrevy kan närmast 
betecknas såsom en politisk demonstration föranledd af spän
ningen mellan Frankrike och Tyskland under Marockokrisen. 
Också sökte samtliga franska tidningar betona flottans full
s tändiga krigsberedskap. Enligt tyska uppgifter däremot skola 
ats];.illiga brister såsom otillräcklig personaltillgång, bristande 
manöverfärdighe t, hvad beträffar enskilda fartyg och hela för
band m. m., vid denna flottsammandragning hafva visat sig. 

Liberlckatastrof en. (Se uppsatsen i d etta häfte). En sär
skild kom miss ion behandlar frågan om framställande af ett säkrare krut. 

Marinministern lär framlägga e tt förslag att på 1912 års 
stal bygga et t nytt slagskepp i stället för Liberte. 

Den på Gloire elen 20 september inträffade kanonexplosio
hYarvicl, vid införande af laddningen i en 16 cm. kanon, denna 
exploderade och 9 man dödades, tillskrifves äfven elen B-krut 
af äldre årgång. Delta tros hafva blifvit upphettaett och anliindt af värmen i loppet. 
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Rudget. Budgelen för 1912 beräknas till 312,z millioner 

eller 12,, millioner kronor mer än för år 1911. Bland nybygg

nader märkes l v å slagskepp, nio undervattensbåtar och en 

transportångare. J Lori en t och Bizerte skola byggas nya 

Dreadnoughtsdockor. Manskapsstyrkan skall ökas med 2,211 

lllll11111er. 

Partygsmateriel. Slagskeppen .Jean Bart och Courbet sjö

snttes i Brest och L01·ient resp. den 22 och 23 september. 

Torpedbåtarna 196 och 207 slwla kallas Chiffa och Etoile . 

. Jagaren Bouclier har vid sin proftur uppnått en medelfart 

af 35 knop . 
Den 22 september sjösattes i St. Nazaire franska marinens 

lyftdocka för uncl ervallensbåtar. Dess deplacement är 2,430 

tons, dess lyftkraft 1,000 tons från 50 m. djup. 

Italien. 

Krigsöfningar. Den 5- 15 september utförde italienska 

Hollan, tydligen såsom en förberedelse till det kommande Tripo

liskriget, en del synnerligen krigsmessiga och för personalen 

ansträngande öfningar. 
Manöverområde var hafvet mellan Korsika, Norra Sardi

nien och fastlandet. 
I öfningarna dellogo, und er befäl af viceamiral Aubrey, 5 

slagskepp, 2 pansarkryssare, 2 små kryssare, 16 jagare, 1 min

och 1 transportfartyg. 
Ofningarna lära hafva bestått i taktiska operationer uneler 

dag och natt mellan två styrkor, evolutioner, utskeppande af 

en landstigningskår i Santo Stefano å fastlandet, blockadöf

nin.Y vid Maddalena i Norra Sarclinien, kolning uneler gång, 
~ ö 

artilleriskjutning i divisionsförband och minsvepning. fnin-

garna afslutades den 16 september med en revy inför ko

nungen. 
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Fartygsmaleriel. Dreadnoughtslagskeppen Leonardo da 

Vinci och Giulio Gesare löpte af stapeln den 14 och 15 oktober 

i Genua. De komma antagligen att bestyckas med 34,5 cm. 
kanoner. 

De fyra hos Orlando i Livorno uneler byggnad varande 

turbinjagarna om 613 tons skola benämnas Ardito, Ardente, 
A uclace och Animoso. 

I Tarento sjösattes den 15 oktober en flytande docka för 

fartyg af största dimensioner. 

Haverier. I slutet af september gick på grund af roder

haveri minkryssaren Minerva på grund i inloppet till Tarento. 

Efter losstagningen måste Minerva intagas i docka. 

Den 14 september grundstölle, under en nattlig anfalls

öfning mot slagskeppet Beneclello Brin, den nybyggda jagaren 

Pontiere med 22 knops fart på etl 1,8 meters grund vid kap 

Ceraso å Norra Sard inien . Fartyget bröts midt af och dess 

båda halfvor sjönko. Dessförinnan lyckades man bärga be
sättningen. 

/{riget med Turkiet . Sedan den 29 september är Italien 
krig med Turkiet. 

Genas t vid krigstillståndets början utförde Italien operatio

ner vid kusten a f Albanien mot turkiska torpedfartyg och 

blockerades Tripolis och Barkas ( Cyrenaikas) kuststräckor. 

Den 3 och 4 oktober bombarderades staden Tripolis, hvar

efter denna stad med flera kustplatser besattes af italienarne. 

Under kriget hafva enligt förljudande följande tvänne haf

Yerier inträffat. Den 2 oktober kol'liderade jagaren Nembo 

med jagaren Strale vid Augusla å Siciliens ostkust, hvarvid 

Strale blef så svårt skadad att elen måste dockas, och den 14 

oktober grundstötte jagaren Freccia under tjocka vid staden 

Tripolis och måste öfvergifvas. 

TidskTift i Sjöväsendet. 39 
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Österrike. 

Lanclstigningsöfning. J slutet af augusti utförde östen·i
löska flottan i förening med armen en landstigningsöfning un
der ledning af tronföljaren, iirkehiirtig Frans Ferdinand. 

Den angripande styrkan beslod af en trupptransport från 
armen inskeppad på . 4 ångare i Fiume och eskorterad af 6 
slagskepp, 1 kryssa re, 2 jagare och 4 torpedbåtar und er befäl 
af viceamiral Haus. Denna truppstyrka skulle landsättas å 
lämplig plats i Norddalmatien. För försvaret funnos tillgäng
liga en styrka fr ån armen något s tarkare än den angripande 
samt en af'delning från flottan , förd af konteramiral Ritter von 
Chmelartz, och bestående af 3 pansarkryssare, 3 små kryssare, 
6 jagare, 9 torpedb[tlar, 4 underva ttensbå tar och l minkrys
sare. Samtliga kustsignalsta tioner voro mobiliserade. 

Den angripande s tyrkan lyckad es ulan atl hafva lidit några 
svårare förluster på grund af angrepp från de försvarande far
tygen, och sedan en skenlandstigning företagits, hvilken vilse
ledde de försvarande landtrupperna, landsälla sin landstignings
styrka i en vik norr om staden Zara. Därmed ansågs den 
hafva löst sin uppgift. 

Holland. 

Budget. 1912 års budget slutar på en summa af 31,1G 
millioner svenska kronor, däribland 6,43 millioner kronor för 
nybyggnader. N y byggnadsanslaget innefattar förutom fortsall 
byggande af 4 jagare, 3 pansarkanonbåtar och 2 undervattens
båtar, äfven en första bevillning för 4 torpedbå lar och 1 pan
sm·fartyg. 

Torpedbåtarna skola hafva ett deplacemen't af 180 tons, 
göra 30 knops fart och bestyckas m ed två 75 mm. kanoner och 
tre torped tuber. 
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Pansarfartyget, som i mycket liknar den af vår riksdag 
beslutade F-bå len sk all hafva ett deplacement af 7,600 tons och 
göra 18 knops fart. Dess bestyckning är afseeld att utgöras af 
fyra 28 cm. kanoner i dubbeltorn , tio 10,5 cm. kanoner i enkel
lom och lre 53 cm. torpedtuber. Gördelpansaret skall erhålla 
en tjocklek af 150 mm. , barbettpansaret af 240 mm. och pau
sardäcket af 50 mm. Totalkostnaden beräknas till 10,

6 
millio

ner kronor. 

I ett budgelen bilagdt siirskildt memorandum påpekar ma
rinministern alt försvaret af de ostindiska kolonierna icke ute
slutande kan öfverli:imnas till torped- och undervattensbåts
flottiljerna och au på den grund en kolonialeskader af fyra 
pansarfartyg m åste anskaffas. 

Förenta Staterna. 

Eskacleröfningar . Omfattande eskaderöfningar hafva un
der sommaren bcdrifvits i Förenta Staterna. Så utfördes i juli 
må nad en samöfning med atlantiska flottan och fartyg tillhö
rande kuststaternas marinmilis . Denna flottas slagskeppseska
dcr, som omfattnr 18 slagskepp jämte en del hjälpfartyg, uneler 
befäl af konteramiral Osterhaus, verkställde därvid en landstig
ningsdemonstration mot Narragansett bay utanför inloppet till 
New York. Den försvarande styrkan utgjordes af 7 milisfartyg 
representerand e slagskepp, 2 kryssare och ett 30-tal jagare och 
und ervattensbåtar . 

Under augusti m ånad utfördes bland annat operationer i 
samband med aeroplnn unel er såväl dager som mörker , och vid 
sk ju tö f n ingarna under september verkställeles ä f ven skjutnin
gar mot nf bogserade drakar uppburna aeroplanmåL Härvid 
användes, enär särskilda ballongkanoner ännu ej hunnit färdig
tillverkas, 76 mm. kanoner. 

Liksom så m ånga andra stormakter har äfven Förenta 
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Staterna i år haft sin flottrevy. Denna ägde rum inför presi
denten i Hudsonfloden vid New York första dagarna i novem
ber. Atlanterflottan under befäl af konteramiral Osterhaus 
hade för ändamålet mobiliserats och uppgick till 24 slagskepp, 
bland h vilka 4 Dreadnough ts , 2 pansarkryssare, 2 små kryssare, 
22 jagare, 16 torpedbå tar, 8 undervattensbåtar, 3 kanonbåtar 
och 24 hjälpfartyg. Samtliga fartyg representerade ett deplace
ment af 577 tusen tons. 

Personal. Den 2 oktober afled tillföljd af hjertslag den 
från segern vid Santiago bekante am i r al Schley. 

Hillills varande chefen för a lian terflo Ltan lwn teramiral 
Schröder har på grund af uppnående af ål dersgränsen i midten 
af augusti erhållit afsked och blifvil ersall med konteramiral 
Osterhaus. 

Den bekante uppfinnare captain Fiske (Fiskes afstånds
mätare) har befordrats till konteramiral. 

Genom förslag af det s. k . plucking board (en kommission 
för officerskårens föryngring) hafva 14 officerare nämligen: 4 
captains, 4 commanders, 4 lieutenant-commanders och 2 liente
nanis erhållit si l t af sked. Dessutom h af va 6 captains fri vil
ligt begärt afsked. 

Materiel. 27 ,000-tonsslagskeppet N e w-York stapelsattes 
elen 11 september på örlogsvarfvet i Brooklyn. Enligt tid
ningsuppgifter skall det bestyckas med tio 35,c cm. kanoner 
placerade i 2 tvåkanon- och 2 trekanontorn. 

De 8 jagarna på 1911 års stat skola samtliga byggas på 
privata varf. Deras deplacement skall blifva 1,000 tons, fart 
29 knop och aktionsradie med 10 knops fart 4,000'. 

Jagarna Burrows och Patterson hafva vid sina profturer 
uppnått 31, 7 och 32,, knops fart ; kontrakterad fart är 29,G 
knop. 

Enligt uppgift planerar marinministeriet tilverkning af så
väl 45 cm. som 53 cm. torpeder med 9,000 m. skottvidd. 
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Panamalwnolen. Enligt ett af marinministeriet framlagdt 
förslag planeras följande anläggningar för marinen vid Panama
kanalen: 

l) En första klass örlogsstation med dockor och repara
tionsverkstäder vid kanalens västliga utlopp; 

2) Vid utloppet i Atlanten förråd af kol och olja äfven
som en reparationsverkstad för alt Yerkställa reparationer till 
sådan utsträckning att skadade fartyg kunna tagas genom kana
len. Vidare en torrdocka afseeld för handelsfartyg; 

3) En förrådsdepå för marinen vid Gatunsjön; 
4) En gniststation med största räckvidd. 
Garnisonen utgöres för närvarande af en bataljon marin

infanteri och ett infanteriregemente. Då kanalen blir färdig 
skall en hel brigad förläggas dit. 

Virl befästningarna såväl åt ost- som västsidan lära ka
noner af 40,G cm. kaliber komma att användas. 

l l 
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Kungl. Örlogsmannasällskapets täflings
ämnen för år 1912. 

l. Hvilka fo.rdringar böra ställas på flottans intendentur 
under krig? 

2. Hur bör de tillfälliga minpositionernas personal vara 
organiserad? 

3. Hvilka fordringar böra uppställas på en tidsenlig eld
ledning? 

4. I hvilken utsträckning kan och bör landsstormen an
vändas 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. Huru böra flottans torpedfartyg, strategiskt och tak
tiskt sedt, användas i krig och kunna de nuvarande torped
fartygstyperna i alla afseende fylla de uppgifter som böra 
tillkomma denna del af den sjögående materielen eller äro 
väsentliga förändringar beträffande denna materiel erforderliga 
och i så fall h vilka? 

8. Hvad kan inom vårt land göras för sjöfartsnärin
gens utveckling? 

9. Luftseglingens an vändande vid sjö- och kustkrig? 
10. Explosionsmotorer och dess användbarhet vid flottan? 
11. Fritt val af ämne liggande inom området för Kungl. 

Örlogsmannasällskapets verksamhet. 
Täflingsskrift bör, åtföljd af förseglad sedel, hvilken upp

tager författarens namn och vistelseort, eller också ett valspråk, 
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vara ingifven till K ung l. Örlogsmannasällskapets sekreterare 
senast den l nästkommande september; kommande å sällska
pets högtidsdag för skrift, som blifvit tillerkänd pris, sällska
pets medalj i guld eller silfver att utdelas. Täflingsskrift, som 
icke kan belönas med pris, men likväl anses förtjänt af säll
skapets erkännande, kan på högtidsdagen erhålla hedrande om
nämnande. 

Skulle den förseglade sedeln, hvilken åtföljer skrift, som 
blifvit prisbelönt, endast innehålla valspråk, tillkännagifves så
dant under första hälften af no vem ber månad i »Post- och In
rikes 'l'idningar» med anhållan att författaren ville till säll
skapet uppgifva sitt namn. 

Såvida författaren af inlämnad täflingsskrift icke tillkän
nagifver motsatt önskan, förbehåller sig Kungl. Örlogsmanna
sällskapet rättigheten att i sin tidskrift offentliggöra densamma. 

Carlskrona i december 1911. 

sekreteraren. 

l l 
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Litteratur. 

Sveriges Skeppslista 1911, förd till elen l oktober 1911, 
utgifven af Kungl. Kommerskollegii fartygsregistreringsafdel
ning, har utkommit. Pris 3 kronor. 

Denna nya årgång ansluter sig så till uppställning som inne
håll i allt väsentligt tiil den närmast föregående. 

Listan innehåller sålunda två afclelningar: afdelning I sig
nalregister (Code List) öfver svenska fartyg, såväl örlogs- som 
handelsfartyg, afdelning II (elen egentliga skeppslitsan) närmare 
uppgifter om handelsflottallJ. 

Sammandrag öfver antalet och dräktigheten af de i skepps
listan upptagna fartygen utvisar summa 2,998 fartyg med en 
bruttodräktighet om 1,086,029 ton gentemot 2,934 fartyg om 
1,041,232 ton i föregående skeppslista. De olika fartygsklas
serna fördela sig sålunda: 1,245 ångfartyg, 72 motorfartyg, 
1,570 segelfartyg och 111 pråmfartyg om respektive 874,009, 
4,361, 188,213 och 19,446 ton bruttodräktigheL 

De största för året nytillkomna ångfartygen äro: Sir Ernest 
Cassel om 7,712 ton, Sveriges största fartyg, (Red.-A.-B. Luleå 
- Ofoten , Stocld1olm); Alland om 5,348 ton (Ångf.-A.-B. 
Tirfing, Göteborg); Cey lon om 5,235 Lon (A.-B. Ostasiatiska 
Komp., Göteborg); s~mitliga äro nybyggda. 

Största segel-, motor- och pråmfartyg äro desamma som 
föregående år om 2,096, 318 och 1,181 ton. 

Enligt rederiförteckningen i slutet af boken framgår att 
det störs ta rederiet med afseende på tontal är Ångf.-A.-B. 
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Tirfing, Göteborg, med 17 ångfartyg om 40,015 nettoton. 
Dc två rederibolag som hafva de flesta fartygen äro Stockholms 
Ilederi-A.-B. Svea med 54 ångfartyg, hvaraf en uneler byggnad, 
och Stockholms Transport- och Bogserings-A.-B. med 16 ång
fartyg, 2 motorfartyg och 56 pråmfartyg. 

l :sta häitet ai Svensk Militär Tidskritt är utkommet å 
P. A. Norstedt & Söners förlag, Stockholm. Redaktörer äro 
generalmajor C. O. Nordensvem och kapten O. F. Kuylenstierna. 

I anmälan framhålles att sedan med förra årets utgång 
Illustrerad Militärrevy upphörde att utgihas en själsHändig tid
skrift, i hvilken på dagordningen stående militära frågor inom 
och utom Jandet knnna fritt och på ett värdigt sält skärskådas, 
ell så a tt säga krigsmaktens eget organ, synes väl kunna trifvas 
och hafva sitt berättigande bredvid elen officiella tidskriften, 
Krigsvetenskapsakademiens handlingar och tidskrift. Sve11'Sk 
militär tidskrift är afseeld att blifva ett sådant själfständigt 
organ. 

I anmälan utlofvas att tidskriften skall utgifvas i 8 häften 
om tillsammans minst 30 tryckark. 

Prenumerationspris för år är 6 kr. för å lislan antecknade 
militära subskribenter. Bokhandelspriset 7 kr. 50 öre. 

Svenska Armen sådan den är och sådan elen kunde vara, 
några organisatoriska betraktelsen af C. O. N orden svan, P. A. 
Norsteclt & Söners förlag , Stockholm, pris 2 kr. 50 öre, har 
utkommit. 

Denna bok är utgifven men tydligt syfte att visa att 1901 
~1rs härorclning, som nu i sina väsentligaste d elar utan större 
förändring är genomförd, ej kan vara tillfyllest. 

Efter alt hafva framhållit Sveriges militärpolitiska läge 
genomgår författaren alla grenar af armens organisation samt 
framhåller särskildt, dels utbildningens otillräcklighet och 
olämpligheten af dess likformighet för alla värnepliktiga inom 
samma vapenslag, dels svagheten af nuvarande reservformatio
ner, särskildt på grund af det fåtaliga reservbefälet samt dyr-
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heten af volontärsinstitutionen och underofficerskåren. Arme

förvaltningens organisation klandras och slutligen påpekas hiuu 

dyr i jämförelse med effektiviteten hela organisationen är, men 

alt det just är försvarsväsendets motståndare som åstadkom

mit, att hvarje öfningsdag per individ, trots otillräcklighet af 

högre befäl och färre specialvapen, i Sverige är dyrare än i 

andra land. 

Den frejdade författarens namn utgör tillräcklig garanti 

för bokens intresse och rekommenderas elensamma till studium. 

C. O. Nordensuan: Krigsväsendet och den militära upp

fattningen i Sverige under de femtio åren 1860- 1910. P. A. 

N orsled t & Söners förlag. Pris kr. 4: 50. 

'Ater ett nytt arbete af Sveriges främste författare på det 

militära området. Och ett arbete af synnerligen stort intresse. 

Ty under de femtio år, general N ordensvan här skildrar, h af va 

så många förändringar inom vår arme timat,så många olika 

11ppfattningar gjort sig gällande. Och här leder författaren oss 

n'!ed erfaren hand på en mer än vanligt intressant upptäckts

färd. Han genomgår den mängd olika härordningsförslag, som 

under denna tidsperiod framkommit och deras olika öden. Han 

tager oss med till exercisplatsen och visar oss exempel på den 

taktiska uppfattningen allt ifrån de stora öfningslägren å Ladu

gårdsgärdet intill nu tida fälttjänstöfningar. 

Uppgifter för officersöfningar genomgås och de för nutida 

uppfattning löjligt stort tilltagna förutsättningarna härför. 

Ett särskildt kapitel ägnas flottan och fästningarna. Upp

fa LLningen om de olika fartygstyperna genomgås liksom frågan 

om flottstationen. 

Och sedan författaren så påvisat de oerhörda förbättrin

gar våra försvarsmedel undergålt på femtioårsperioden och 

hvilka stora framsteg vi gjort på det militära området, går han 

slutligen i härnad mot de brister som trots allt ännu vidlåda 

Yår arme. 

Det hela är en synnerligen underhållande skildring och för

fattarens namn borgar till fullo för bokens vederhäftighet. 

H. F. 

-619-

Hilfsbuch fiir Schiffsoffiziere und Navigationsschfiler 

von Johannes Miiller. Julius Spingers förlag, Berlin. Pris 8 mark. 

Denna hjälpreda synes på ett utmärkt sätt blifva till nytta 

för den tyska handelsflottans befäl. Allt sjöfarande befäl, som 

beherrska tyska språket, kunna iifven hafva stor hjälp af den

samma, hvarföre den rekommenderas. 

Tankar i Militära uppfostringsfrågor till andra unga sjö

officerare af Göran Wahlström, löjtnant J{. Fl. P. A. Nor

sledt & Söners förlag, Stockholm. Pris l kr. 

Författaren säger i sitt förord bland annat: 

»Denna lilla skrift, som härmed öfverlämnas i välvilliga 

och förstående kamraters händer och som tillkommit under 

det lifliga intrycket af de svårigheter, som mött och möta mig 

~jälf på detta område, afser icke att tjäna som lärobok. Dess 

mening är i främsta rummet att väcka intresse för hithörande 

enligt min mening icke nog beaktade frågor, att inbjuda till 

eftertanke och diskussion, så att !begreppet om >> rätt» och 

»orätt>> i hufvudfrågan så småningom m åtte utkristalliseras 

samt att sålunda mähända gifua upprinnelse till en verklig 

lärobok. >> 

Svenska Sjöhjältar, VI, Henrik af T.rolle, Fredrik af 

Clwpmcm, Otto Henrik Nordenskjöld, Gustaf III, Politiken och 

Flottan 1772- 1784. Af Arnold Munthe. P. A. Norstedt & 

Söners förlag. Pris 7 kr. 

j\ter har ett band af serien svenska sjöhjältar utkommit 

och sluter sig cletla verk på ett värdigt sätt till de förra och tyder 

på den frejdade forskarens osparda möda att samla mate

rial till Sveriges sjökrigshistoria. 

Det är en vik tig och intressant del af flottans historia som 

hiir skildras. Denna period var ej, hvacl Sverige vidkommer, 

krigisk, men under densamma danades elen flotta, som under 

kriget 1788- 90 skulle visa till hvad elen dugde. 

Förutom beskrifningen öfver O. H. N ordenskjölcls tidigare 

iiden, hYilket inleder boken, Yisas hvad Gustaf III och hans 

l 

r l 
l 
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båda skickliga redskap, Henrik af Troile och Fredrik af Chap

man, lwar och en på sitt sätt verkat för flottans nydaning. 

Utom nydaningsarbetet med materielen beskrifves de sven

ska sjötågen 1779-1782, hvilka voro nödvändiga för persona

len öfning och utan hvilka säkerligen ej det kunnat uträttas, 

som gjordes under kommande krig. Dessa neutralitetseskadrars 

sjötåg, så intressanta och belysande för svenska flottans till 

stånd vid denna tid, hafva aldrig oss veterligt tillförne så ut

förligt beskrifvits, och torde delta särslö icH vara bland det 

mest förtjänstfulla af arbetet. 

Emellertid synes oss detta band förutom beskrifningen 

clf Nordenskjölds ungelom och mannaår till 1782 ej fullt ansluta 

sig till förfaltarens föregående verk, d. v. s. vara besluifning 

af svenska sjöhjältars dåd och lefnadsöclen. Ty med afseende 

på N ordenskjöld, som väl är den ende här beskrifne sjöhjälten 

i detta ords vanliga betydelse, så har hans öden och verk 

ej afslutats, hvarföre boken borde varit endast >>förra delen», 

och med afseende på de berömda namnen af Troile och , af 

Chapman har ej dessas personligheter, särskildt den senares, 

beskrifvits utan endast framhållits hvad de gjort. Arbetet är 

sfdunda delvis en första del i cykeln sjöhjältar med namnet 

Otto Henrik Nordenskjöld och delvis ett stycke svenska flot

tans historia perioden 1772-1784. Delen VI i sin helhet är 

tydligen hållen så, hvilket författaren äfven framhåller i sitt 

förtal, på det att namnet Otto Henrik Nordenskjöld må fullt 

framträda i sin rätta belysning och att man må förstå följande 

del, där Nordeskjölds verk under kriget 1788-90 med all 

sannolikhet skall skildras. Utan beskrifning af flottans orga

nisation och tillstånd, kan man ej fullt värdera N ordenskjöld, 

cb'i han med ära, men man kan knappast säga med framgång, 

ledde örlogsflottan i dess strid mot vår store granne i öster. 
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Kvinnorna och lifräddningsväsendet. 

Till Redaktionen af Tid skrift i Sjöväsendet ! 

T bet ra kta nclc af det behjärtansvärda syftet att bland alla sv011-

~ ka k vinno r väcka int resset för ett akti vt deltagande i arbetet tör 

upp rh ttande af lifräcldnin gsstationer ·d el våra ku ster , till åta vi oss 

i•nhålla att Ni godhetsfullt 1·ille införa nedanstående artikel ur 

s,·ensk Sjöfartsticlning. 

Göt0horg elen l7 nov. 1.911. 

Sällskapet Lifbojen. 

Kvinnorna och lifräddningsväsendet. 

Efter en af höstens stormar clref en flaskpost i land. Den kom 

från en fartygsbesättn ing. som såg sitt öde beseglaclt, och innehöll, 

jämte en liten hcmclt sedl ar, några enkla afskeclsorcl från kaptenen 

till hustrun . Hon va r hans sista ta nke. 

Man tänker gärna. när sto rmen rasar från hafvet och dånet från 

bränningarna tränger in öfver land, på de tusen och åter tusen kvin

no r, som meda n barn en sofva Yaka na t ten öfver och lyssna till 

1·i ncli larn e i ångest för de sina på sjön. 

Kan ske befinna s ig dessa utanför hemlandet s kuster, kämpande 

sin sist a strid framför hemmets tröskel , mindre förtviflade öfv0r 

sitt eget öde ä n det, som väntar de kär a i land när stödet gått bort. 

D0t är icke blott sjömannen man tänker på, när lifräddnings

stationer upprätta s rundt kuste rn a Man tänker också på famil:j '3-
försö r j aren. 

K vinnorna ha naturliga betingelser att verk a för syften, som 

fa lla uneler begreppet behjärtansvärda. De ha dubbel anledning ntt 

\'e rka för lifräddningsväsendet, och det steg några Göteborgsdamer 

i dagarue tagit i detta syfte manar till efterföljd öfver hela vår t 

land . De utfärdade för någon tid sedan ett upprop till bildande af 

»Sällskapet Lifbojen» med uppgift att samla in medel åt Svenska 

sällsk apet för räddning af skeppsb rutna. Konstituerande samm<tn

träcle höll s i dagarue å lanclshöfclingeresiclenset i Göteborg. 

K apten Thorsten Rinman lämnade inledningsvis en kort redo

görels0 för elen uppgift Svenska sällskapet för räddning af skepps

brutna afsctt att fylla. Arligen stranda en mängd fartyg på Sveriges 

långsträckta ku ster och många människolif gå förlor ade på elen grund, 

att vi äro allt för dåligt rustade med lifräddningsstationer. Kust

befolkningen vill gärna våga lifvet för att rädda nödställde, men 

det f8ttas don lämpligt båtmateriaL Sällskapet har nedlagt ett vac-

l , 
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kert arbete för att afhjälpa denna brist, som i Sverige är större 

än hos n ågon annan med oss j ämfö rbar nation, men svårigheten för 

sälJ skapet best å r i att skaffa t illräckliga medel. Det är för att under

lätb sällskapets a rbete härutinnan, som »I-ifbojen» skulle träda i 

verksa mhet, och med tanke bl. a. på ett, som man får hopp as, lycko

samt resultat af denna sa m rna nsl utning. fattade säll skapet sitt stora 

beslut, att upprätta tre lifrädclningssta tioner med motorbåtar i Ow
grundsgrcpen, en affär på 75,000 kr. 

Serlan ta l. redogjort för hur ma n tänkt sig det nya sällskapets 

arbetsprogram, utsågs kapton Rinman att leda förhandlingarna. 

Sällskapets uppgift skall, som antydts, Yara att insamla medel 

åt Svenska säll skapet fö r r äddn ing af skeppsbrutna. Modlen skola 

åstadkom m as dels genom fö rsälj ning af på syaftnar, i h vilka delta

gandet nniurlighis är frivilligt, och i hemmen tillverkade arbeten, 

dE'ls genom insa mling på tryckta teckni ngslistor, som ·komma att 

tillstä llas rnecll ommarne, och dels på annat sätt som kan finnas lämp

ligt. :För att uppehålla intresset framhölls lämpligheten af att äfven 
ano rdna sällskapsaftna r. 

Till modlemskap ä r berättigad hvarjo välfräjdad kvinna. In

träde kan vinnas genom anmälan hos kassören. 

Årsafgiften sattes t ill minst 3 h. eller i ett för allt till 100 kr. 

Vid förrättaclt styrelsoval utsågs till OI"clförande friherrinnan J.a

gerbring, Y. ordf. fru Bell Dickson, öfriga ledamöter f ruarne doktorin

nan Gust. Ekmnn. öhorstinnan Ählund, Ernst Kjellberg, Nanny Go

bom, Axel Carlandcr, D<m. 13roström, Jan P eterson, Axel Rinman, 

Wilh. Lundgren. Edw. Lithanclor. Ebba Lindelöf, Thorsten Rinm:m 
och Inez I sberg. 

Suppleanter blcfvo fruarna Gustaf Kylberg, Eugen Thorburn, 

Ossian Ahrenberg, E. C('nterwall, Violct Mölle r och frökon Elsa Ahlund. 

Revisorer doktorinnorna Matell och Lamborg. 

Styrolsen utsåg inorn sig t ill sek reterare fru Thorsten Rinman 

och till kassaförvaltare fru I ncz Isberg. Ett arbetsutskott tillsattes, 

som skall utfärda kallelse till sammankomster. 

Det nybildade sällskapet beslöt att söka intressera kvinnorna i 

andra kuststäder att bilda med säll skapet samarbetande ortskommitte-:Jr, 

för att få intresset för saken så mycket som J'nöj ligt utbredd. 

Slutligen beslöt sällskapet att genom hänvändelse till lotskap

tenon i di striktet söka få framburet sitt varmasto erkännande åt 

Brännölotsarne, som uneler senaste stormen under befäl af öfverlotson 

Palmqvist på Vinga med ådagaläggande af on utomordentlig plikt

trohet och djärfhot bärgade besättningen på det förlista norska bark
skoppet >>Svolder». 

Vi ha all anledning att önska sällskapet lycka och framgång 

på ett fält, där kvinnorna kunna uträtta ofantligt mycket. 

Da
tum. 

2/9 

9/9 

16/9 

23/9 

30/9 

7/10 

28/10 

4/ll 

18/11 

25/11 

-629-

Kungjorda patentansökningar. 
Diarii 

nu1nmer. 

2791/09 

485/11 

1638/10 

2933/mJ 

1747/10 

2240/11 

551/11 

1860/10 

2760/10 

433/11 

564/10 

285/ 10 

1959/10 

1870/09 

Uppfinningens art. 

Anordning vid sjöminor. Ch. E. Bichel, Ham
burg. 

Framdrifningsanordning för fartyg. F. J ens en, 
Köpenhamn. 

Anordning för förstärkning af svaga elektriska 

impulser, särskildt för trådlös telegrafering. 
Gesellschaft fi.tr drahtlose Telegraphie m. 
b. H., Berlin, Tyskland. 

Anordning för upptagande af sjunkna fartyg. J. 
Skatschkoff. St. Petersburg, R yssland. 

Anordning vid propellrar med vridbara blad. Fir

man J. V. Svenssons Jvlotorfabrik, Augu
stendal, Stockholm. 

Anordning för att dämpa rullningen hos fartyg. 
H. Frahm, Hamburg, Tyskland. 

Apparat för räddning från undervattensbåtar. G. 
W. Jvlalmlöf, Fårösund, Gottland. 

Förfaringssätt för byggandet af skepp, pråmar 

och andra fartyg och flytande konstruktio

ner af armerad beton. A. Holn-,, Canada, 
New-York, U. S. A. 

Anordning vid kompassrosor. P. W. Lyth, Stock
holm. 

Perkussionsmekanism för själfgående torpeder. 

\Vhitehead & C:o., A. G., Fiume, Ungern. 

Däckssurming för räddningsmaterial å fartyg. F. 
Eriksen, Hellerup, Danmark. 

Anordning för tätning af läckor å fartyg. A. 
Grane. Västerås. 

P å trådlös elektrisk signalöfverföring grundad sä

kerhetsanordning för fartyg. J . Bonhomme, 
Nice, Frankrike. 

Apparat för angifvande af afvikningen i ett far

tygs kurs. vV. H. H ennah & A. K. W. 
Rissel, \Vellington, New Zealand. 

Under två månader från ofvanstående data kunna invändningar mot 
dessa ansökningar ingifvas till Patentverket. 
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Rustade oeb till rustning anbefallda sjöstyrka r 
oeb fartyg. 

Efter utgifvande af 5 :e häftet hafva följande förändringar 
ågt rum: 

Tillkommit: 

Kanonbåten Svensksund 

(omkring tre månaders expedition från början af december 1911). 

Fartygschef : kaptenen von Sydow; officerare: löjtnanten Wacht

meister och underlöjtnanten Lindström. 

Karlskrona rekrytafdeln.in.g. 

Pansarkryssaren Fylgia. 

F artygschef : kaptenen Leche ; officerare: löj tnanterna A. E. O. 

O i ron, .Braunerhielm och Schollin ; fartygsingenjör: mariningenjören 

Z d te r s t rö m; fartygsin tenden t: marin underintendenten Fredholm; far

tygsläkare: marinläkarstipencliaten Lindblad. 

Pansarbåten Manligheten: 

F a rtygschd : kaptenen Posse; officerare: löjtnanterna Dahlbeck, 

l.illiehöök och Unn6rus: fartygsintenclent: marinunderintendenbn 

Desthon. 

Pansarbåten Aran. 

Underlöjtnante rn a .Broms, Elliot och Netzler. 

Pansarbåten "\\1 asa. 

Kaptenen K. \VestL' r såsom sekond i st. f. kaptenen de Champs; 

tm<lcrlöjtnantern a Ilerl itz, Sanelström och Hamilton. 
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Pansarbåten Tapperheten. 

Underlöjtnanterna Landqvist, Ekelund och Dyrssen. 

Pansarbåten Thor. 

U ndcrlöjtnanterna H edin och W esterling. 

Logementsfartyget Stockholm. 

Löjtnanten Graaf. 

Stockholms rel~ryta.fdeln.in.g. 

Kommendörkaptenen Lannerstierna såsom afdelningschef i st. f. 

kommendörkaptenen Peyron. 

Pansarbåten Oden. 

Kaptenen von Horn såsom sekond i st. f. kaptenen Norman. 

Löjtnanten Schussler. 

Afgått: 

Kar l sk rona rekryta.fdeln.in.g, 

Logementsfartyget Stockholm: 

Underlöjtnanten Dalin. 

N edanstående expeditioner hafva afslutats: 

Chefsfartyget Drott. 
Skoleskadern. 
Logementsfartyget Freja. 
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