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1Jf-'!o 

/J ti ktt t.:') 

Om våra kusters försvar. 
(Anf('>ranclo i Knngl. Örl og.<mw nnn ~iiliRbpct nf b .ptcn I'. DnhlgT<'n.) 

Den vigtigaste militära organisationen iii· otvifvelaktigt 
(len, som afser stridskrafternas ordnande med hänsyn till ett 
lanr1s försva r. De stora nationerna, som icke knnna lemna 
den minsta lilla rubbning i elen militära je m vigten obeaktad, 
arbeta oaflåtligt på försvarsmedlens stärkande och utveckling, 
och denna de större staternas sträfvan nödgar de smärre, att 
äfven de i sin mån arbeta mot samma mål. Så alstras häri
genom en mellanstatlig täflan; vid gränserna resa sig vallar 
af jern och granit att lemna stöd åt oerhörda armeer och 
hafven befaras af flottor at en, itnnu för 25 år sedan, knappast 
anA-d förstörelsekraft. 

Dock hafva icke alla nationer med samma offervillighet 
ryckts med i denna försvai's-enthusiasmens hvirfvel - så den 
svenska. l\1ecl en egendomlig trygghetskänsla betraktar man 
hos oss utan oro andra nationers växande militära magt. Det 
itr antagligen: medvetenheten om vår halfös afskilcla läge, som 
hos dess inbyggare ingjuter detta orubbliga lugn. Men man 
öfverskattar betydelsen deraf. Visserligen böra vi vara för
synen tacksamma för vårt lands hafomflutna läge. Landgrän
sen mot öster är af ringa omfattning och anses dertill af min
dre strategisk betydel'se; vårt lands läge anvisar o~s sålunda 
tydligt, att det är ±rån hafvet vi böra vänta vår ovän. Det 
är vår kust, vi ::;kola vara betänkta på att i första hand värna. 
Ty om vi ingenting göra för dess skydd, så blifver hafvet en 
öppen väg, som fienden kan efter 'behag begagna för att lwar
somhelst angripa oss. 

På hvad :;:ätt hafva vi då förberedt detta försvar'! Vi ega 
en. flotta, som är för svag att bilda den yttre försvarslinie, 
so m vi borde kunna rlraga kring vår kust utanför, eller vid 
hafsbandet; och de inre knstförsvarslinierna, som vi väl få 
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tänka oss belägna der, hvarest vårt fastlands vallar begränsas 
af hafvet, och hvilka om möjligt skola hindra fienden att fatta 
fotfäste på vår jord hafva, vi i ändå högre grad försummat. 
Det är detta se11are förhållande, som manar mig att här fram
lägga några allmänna tankar rörande detta försvar samt att 
göra ett utkast till en, som jag tror, efter våra förhallanden 
lämpad kustförsvarsorganisation. Att ingå i enskildheter eller 
att uppgöra kostnadsförslager har jag härvid afhållit mig ifrån: 
då särskildt de hithörande frågor, som röra armeen, icke äro 
mig tillräckligt bekitnta. · 

Innan jag öfvergår till den af mig tänkta tillämpningen 
af kustförsvar:::frågan på svenska förhållanden torde kan~ke 
vara skäl att taga en öfverblick af de olika sätt, hvarpå map 
i Europas mera betydande stater sökt denna frågas lösning. 

'J);sl.-lanrl. Börja vi med Tyslcland, så. har grundtanken der, vid de 
maritima krafternas orcln~nde för försvaret, framförallt varit 
att för fientliga anfall skydda kusten samt flottans operations
baser och förbindelselinier. Med detta mål för ögonen har 
man utan att vackla fortgått i samma rigtniug; fastän man 
derjemte, sedan man i lyckligt förda krig vunnit känsla. af 
sin styrka, äfven börjat arbeta på ett utsträckande af flot
tans verkningssfer. 

Hela det tyska kustområdet med hamnar och farleder, af 
naturen styckad t i tvenne delar ·genom J u tsk a hal fön, sorterar 
under stationsbefälhafvarena i Kiel och vVilhelmshafen, så
lunda att den förre förer befälet öfver Östersjö-området och 
elen senare öfver N ordsjö-området. Stationsbefälhafvarel'l är 
ansvarig för de försvarsclispositioner, som vidtagas inom om
rådet, för personalens utbildning för hastig mobilisering samt 
för materielens underhåll och vård. Under stationsbefälhafva
ren, som i vVilhelmshafen · derjemte är platsens kommendant, 
lyda distriktets fästningskommendanter (sjöofficerare) samt · en 
inspektör för hela distriktets marinartilleri. Denna inspektör 
utöfvar tillsyn öfver distriktets matrosaf.clelningar, artilleri
skolskeppet, minskolskeppet, artilleri- och mindepoterna, tyg
huspersonalen, torpedpersonalen m. m. Han inspekterar denna 
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personal och materiel, så ofta han finner nödigt, men minst 
en gång om året, och rapporterar derom till chefen för ami
ralitetet. 

Rörande hvilken personal, som ~kall utföra kusternas för
svar, har man visserligen ansett, att det i princip uteslutande 
borde vara flottans uppgift att ansvara för kusternas skyd
dande, särskildt hvad försvaret på och uti vattnet vidkom 1~er 

' hvarvid man utgått från det praktiska antagandet, att från 
sjön företagna anfall böra mötas af folk, som sjelfve äro vana 
vid sjön och som hafva begrepp om de anfallande krigsmaski
nernas egenskaper. Men då en sådan uppgift skulle öfverstiga 
dess ännu ungdomliga flottas krafter, har man funnit nödigt 
öfverlemna en del af detta värf åt armeen och har bestämt 

' att flottan skall ansvara för försvaret af de båda nämnda ör-
logsstationerna, hvarjemte dfln eger att lemna personal till 
skötseln såväl af artilleri-, torped- och minmaterielen som af 

' den rörliga fartygsmateriel, som kan vara afseeld till skydd 
för öfriga kustorter; h varemot armeen lemnar garnison till 
dessa orter och biträder vid kusternas bevakning genom kor
donger af reservtrupper. 

Denna personal af flottan utgöres af, dels artillerimatroser, 

10 kompanier, hvilkas befäl t. o. m. kaptenlöjtnantsgraden 
utgöres af befordrade dugliga artilleri- och torpedunderoffice
rare, men i de högre graderna af sjöofficerare, som dertill 
kommenderats för visst antal år, dels rnarininfante1·i beståenJe 
af två bataljoner värnpligtigt manskap, hvars befäl lemnas af 
armeen. Till alla de platser, som lemnats lokalt maritimt 
försvar, kommenderas sjöofficerare såsom kommendanter. 

H vad materielen angår, omfattar den normala kustförsvars
organisationen såväl fast som rörlig. Till den fasta hörer knst

a.rtilleriet, de fasta mil'lspärrningarna och fisktorpedbatterier; 
ttll den rörliga: torpedbåtar, pansarbåtar, kanonbåtar och be
vakningsfartyg. 

. Af det anförd~ framgår, att stationsbefälhafvaren genom 
Inspektören är i stånd att öfva en noggrann tillsyn öfver kust-
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försvarets personal och materiel. För att försäkra sig om, att 
alla försvarsmedel i verkligheten uppfylla ändamålet och för 
att göra personaleu förtrolig med fästningskriget, så anställas 
årligen öfningar, hvilka väsentlif,en företagas med marinartille
riet och marininfanteriet, men uti hvilka stationsbefälhafvaren 
kan låta andra underlydande vapeE deltaga. Härtill kan han 
bland annat beordra hvarje på expedition · Östersjön eller 
N ordsjön varande fartyg, som icke tillhör eskader. 

Ötningarna omfatta dels partiela, förberedande fästnings
krigsöfningar inom de olika vapenslagen, dels tillämpnings
öfningar, hvarvid marinartilleri- och minpersonalen deltaga i 
eskadrarnes stora krigsöfningar. I sammanhang med dessa 
senare mobiliseras årligen en del af det rörliga lokalförsvarets 
materiel, hvarvid alltid en viss proceut af fartygens besätt
ningar utgöres af samma folk, som skall tjenstgöra å dem vid 
krigstillfäll e. 

Till kusternas bet>alming har man upprä·ttat ett 40-tal se
mafor- och 19 signalstationer, till hvilka flottan i krigstid 
lemnar öfvadt manskap. signalmaterielen finnes alltid på 
'stället och öfvervakas af närmaste fyrbetjening. H varje sta
tion inspekteras årligen af en sjöofficer. Härjemte har man 
äfv"en brefdufvestationer för förbindelsen mellan öarne och fast
landet samt mellan framskjutna rekognosörer och land. 

Ordnad till ett sammarigjutet helt, är den tyt>ka kust
försvarsorganisationen flerstädes ansedd såsom typisk och man 
hör röster i olika länder uttala sig för kustförsvarets ordnande 
efter tyskt mönster. ' 

Italim. Nästan lika högt som Tyskland står i detta hänseende 
Italien. Dess maritima lokalförsvar ordnades genom dekret 
af den 2 Januari 1887, hvarigenoni till befälhafvarne i de tre 
kustdistrikten - Spezzia, Venezi~ och N apoli - öfverlemnades 
ansvaret för allt, som rörer kusternas lokala försvar. Desse 
befälhafvare, som stå under amiralitetet, hafva till biträde en 
generaldirektör, h vilken omhänderhar distriktets administrativa 
förvaltning och minst tvenne gånger ",rligen inspekterar di
strildet tillhörande personal och materiel. 
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8pezzia, Venezia och N apoli · äro distriktens strategir;ka 
hufvudorter; i dem residera generaldirektörerna och i>å lwar
dont af desr;a platser finnes, äfven i fredstid, ett central-elepat
skepp förlagdt, hvars befälhatvare är en äldreregementsofficer 
af flottan och som samtidigt härmed förer. befäl öfver de, plat
sen tilldelade, fasta och rörliga kustförsvarsmedeL Sig till 
biträde har denne officer dessutom i Spezzia och Venezia 
t "lenne yngre regementsofficerare, hvaraf en för det fasta (ar
tilleri och minor) och en för det rörliga försvaret. Utom på 
dessa tre ställen skola eftor hand vid åtskilliga andra kust
fästningar och sjöstäder, som kunna vara mera eller mindre 
beroende af maritimt försvar, lokalt sådant upprättas, hvarvid 
den sjöofficer, som i egenskap af befälhafvare blifver förlagd 
å någon sådan ort, direkt subordinerar under distriktschefen. 
Kan något örlogsfartyg afses till sådan orts försvar, är befäl
hafvaren öfver platsens maritima försvarsmedel tillika chef på 
detta fartyg. Äfven om han icke har dylikt fartyg under 
sina order, så anses han likväl i förhållande till lokalmyndig
heter och underlydande likstälcl med fartygschef. 

Befälhafvarena vid dessa lokalförsvar, af h vilka f. n. iinnu 
ondast ett -- i Maddalena - existerar, ansvara, under distrikts
chefen, för närmast underlydande personals utbildning och 
materielens unelerhåll; men härjemte öfva de uppsigt öfver 
do semafor- och torpedbåtsstationer, som kunna finnas. inom 
området för deras verksamhet. Hela kuststräckan är nemligen 
indelad i minbåtsterritorier med 14 hufvud- och 19 bistationer. 
Till hufvudstationer hafva uttagits sådana platser, som kunna 
lemna skydd för åtminstone 9 kustminbåtar; bistationerna skola 
lemna skydd åt minr;t 3. Bistationerna subordinera under den 
hufvudstation, till h vill{en de höra; all personal vid hufvud
stationen med tillhörande bistatiouer subordinera under äldste 
minbåtschefen, som i disciplinärt hänseende är att anse såsom 
fartygschef för honom underlydande; sjelf mot. tager han sina 
order från befälhafvaren öfver distriktet, eller från den lokal
fö rsvarsbefälhafvare1 under hvilken han må vara stäld. 
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Enylruul. De Eugelska öar1w äro med hänsyn till kustförsvaret in-
delade i 9 distrikt, deraf 5 falla på England, 2 på Skottland 
och 2 på Irland. Inom hvart och ett af dessa distrikt är, 
äfven i fred;,;tid, ett fartyg af l:a reserven förlagdt, vanligen 
något äldre pansarfartyg med 2

13 af besättningen ombord. 
Chefen å detta fartyg är befälhafvare öfver distriktets kust
försvarsanordningar, i h vilket afseende han bistås af den kon
teramiral, som är inspektör öfver reserverna. Iuo'm diEtrikten 
finnas f. n . sammanlagdt 111 kustvaktstationer. Dessa stå 
alla i elektrisk förbindelse med landets telegrafnät. När så 
ett meddelai:J.de göres från ett fartyg till en station, så tele
grafe.ras detta från stationen till distriktets centralpunkt och 
till Amiralitetet. Från centralpunkten sändes meddelandet 
sedan till de af distriktets stationer, som böra erhålla känne
dom derom. 

Kusternas lokalförsvar, vare sig detta utföres från land 
eller medelst fartyg, är öfverlemnadt åt Royal naval m·tillery 

voluntee1·s - icke att förblanda med coast-guards, som bilda 
en reserv för bemanningen af flottans fartyg. Officerarne vid 
de1ma kår äro liksom manskapet frivillige, men de hafva i 
allmänhet förut tjenstgjort vid flottan. Denna institution un
derstödes genom ett mindre bidrag af staten och personalen 
kan få exerceras på kronans fartyg, men deras öfningar för
siggå eljes på egen bekostnad. För öfrigt är antalet af dessa 
volunteers ganska ringa och det sålunda ordnade kusttörsvaret 
kan naturligtvis endast anses tillräckligt med stöd af en stark 
flotta. 

Frankr·ikc. I Frankrike fans sedan Henrik III:s tid en organisation, 
som förlade allt kustförsvar i flottans händer. Den första re
publiken slopade denna institution, som likväl återupprättades 
af Napoleon 1810, hvarvid åt en sjöofficer uppdrogs att an
svara för åtgärder till kusternas skydd och åt flottan särskildt 
anförtroddes att försvara B rest och Rochefort. N a poleons an
ordningar åter upphäfdes vid Restaurationen, då armekom
mandot fick sig uppdraget att ansvara för kustförsvaret med 

•. 
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undantag af ns:-:a lnistbatterier, som uppförts till örlogsham
uarnes skydd. 

I detta nu är kustförs\·aret så . orclnadt, att flottan endast 
eger att skydela de fem örlogshamnarne, dock med biträde af 
lancltrupp, hvarjemte den i sin vård har semaforstationerna 
på kusten och allt undervattensförsvar. "Le prefet maritime" 
är högste befälbahare pA. örlogsstationen såväl under krig som 
fred, men i fredstid lyila de på stationen befintlige landtrupper
under någon af de territoriele armebefälhafvarne. Försvaret 
af öfrige hamnar och kustorter är ö±verlemnadt i armedepar
tementets händer. Finnes på sådan ort örlogsfartyg eller eljes 
personal af flottan, räknas befälhaJvaren for denna till högste 
militärmyndigbetens på platsen stab. På senare tid har upp
märk~amheten fästs på vigten att tilldela flottan en större an
del i kustförsvaret. 

I Spanien är kusten indelad i departement, som lyda under ,C.,jJam·l'n . 

generalkaptener, hvilka å sin sida subordinera under Amirali-
tetet Generalkaptenen har uppsigt öfver allt, som angår de
partementets maritima försvar i vidsträcktaste bemärkelse; 
hans befattning omfattar äfven uppsigt öfver fiske, tullväsende, 
kustbevalmiug samt rekrytering för flottan . Dessa departe-
ments underafdelningar benämnas provinser; provinserna äro 
~önderdelade i distrikter. Som befälhafvare öfver dessa under
afdelningar fungera sjöofficerare, som dels tagas från aktiva 
kåren, dels från reserven, beroende på områdets betydenhet. 
Desse befälhafvares åligganden äro mångtaleliga och synes om-
fa tta såväl kommendantskap å befästade platser, som ock di
rektörskap öfver lots-, (yr-, och tull väsende, semaforstationer, 
äfvensom hamnkaptensbefattningar o. d. 

I Osterrilce hvilar allt försvar i krigsdepartementets hän- Österrike. 

der; marinförvaltningen utgör endast en sektion af detta. 
Kustens försvar från landsiclan är sålunda öfverlemnadt till 
armeen, med unelantag af sjöbefästningarna vid Pola och allt 
uncl ervattensförsvar, som bestrides af flottan, dock under ve
rll;l rl;>örande armekårbefälhafvares order. 
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Hys::;lond. Äfven i Ryssland är kusten af hänsyn till lokalförsvar 
:;tyckad i områden. I allmänhet är ledningen af försvaret 

inom dessa områden uppdraget åt sjöofficerare, men å punkter, 
der landfronten är af öfvervägande betydelse föres befälet af 

officerare tillhörande anneen. 
Bevakningen af den ryska Östersjö-kusten uppehålle::; i 

krigstid af tullverkets bevakningspersonal, som af elen anlecl

ning_en har en militärisk organisation. Befäl och manskap 
tillhöra örlogsflottan. Bevakningsfartygen - smärre ångb~ttar , 

af hvilka somliga äfven äro riggade för segling - äro bestyc
kade med kanoner, hvartill i krigstid kommer torped-utrust
ning. Bevakningsområdet tör hvarje båt är stort - omkring 
100 eng. mil. I fredstid står denna tull-flottilj uneler finans
ministern, men sjöministern utöf1·ar inseendet öfver besätt· 

mngarna. 
Af denna kortfattade framställning framgår, att alla Euro

pas betydligare stater vidtagit åtgärder till kustförsvarets or
ganisation, och att kusten med hänsyn dertill indelats i större 
eller mindre distrikter. Att man i utlandet hyser clep för
modan, att äfven vi varit så förtänksainma, att vi hafva ordnat 
ett sådant försvar, kan derför icke förvåna, fastän det likväl 
förefaller egendomligt att i en ansedd engelsk tidskrift (J ourn. 

of the H. U. Serv. In~t) finna beskritvet, huruleeles svenska 
kusten i försvarshänsyn är delad i departement, som stå under 
befäl af "Ad mirals", och att dessa departement sönderfalla i 

"captaincies", h vilka diri geras af officerare tillhörande reser

ven, hvarvicl man troligtvts syftar på båtsmanshållet med dess 

inspektörer och kompanichefer. 

Inlcdwulc En kustförsvarsorganisation bör gifvetvis omfatta åtgärder 
hclraklr/srr. . . 

dels för kustens försvor, clels för dess uevalmzn,(j. 
Försvaret af en kust kan utföras på tvenne väsentligen 

olika sätt. Antingen utsträcker jag min försvarslinie till 

öppna sjön utanför kusten ·och söker :ttt här möta fienden , 
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eller ock inväntar jag honom vid egen ku::;t. Kombiuerande 
tle båda systemen framskjuter jag till öppna sjön, ja ända till 
fiendens lmst, om förmåga dertill finnes, en yttre försvarslinie, 
hvars karaktär då erhåller en offensiv pregel, samt drager en 
inre försvarslinie, delvis till stöd för elen förra, vid egen ku::;t. 

Att möta fienden till sjös och der tvinga honom till strid 
eller återtåg h: an endast uppdragas åt en (eller flere) af snabb
gående, och i offensiven starka fartyg, sammantmtt eskader, 
h vars kärna ständigt håller sig beredd i niirheten och med 

stöd af den punkt fienden kan förmodas tänka anfalla, eller 
emellan dessa om de äro flera, och som vid första tecken från 
de vaksamma rekognosörerna, hopsamlar de för kryssning och 
bevakning möjligen spridda länkarna af flottan och beslutsamt 

kastar sig i den väntade fiendens väg. A t t vid den egna k u
sten in vänta och afvisa inkräktaren blifver lokalförsvarets upp
gift . Dess beståndsdelar äro ett 1·örli,qt positionsförsvar, om
fattande såväl minbåtar, som annan rlytancle materiel, och ett 
last lokalt positionsförsvar med betästningar af permanent elle,r 
passager natur jemte minspärrningar. 

Fördelen att använda den ena eller andra af dessa utvägar 
blir beroende af de lokala förhållandena, d. v. s. kusternas be

skaffenhet, samt landets förmåga ett bära de bördor, som för
svaret förpligtigar till. Utom Belgien finnes ingen europeisk 
sjösta t, som ansett sig helt och hållet kunna und vara sjögå
ende försvar. England bygger sitt försvar nästan uteslntancle 

på sina pansarflottor och har fördenskull gjort förhållandevis 
litet för det lokala försvaret, fastän flertaliga röster uneler 
de tvenne senaste åren der höjts till förmån för detta försvar::; 

::; tärkand e; andra läucler med svagare sjögåencle flottor än 
Englands hafva starkare än detta land organiserat det lokala 

forsvaret; ·intet land har helt och hållet törsummat det, men 
i allmänhet kan man säga, att det blifvit styfmoderligt be
handladt och i få läucler så styfmoderligt som hos oss. 

Att ett starkt sjögåemle försvar enbart kan vara fullt be
tryggande för ett lauds säkerhet lär väl icke kunna bestridas, 
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liksom å andra sidan äfven lokalförsvar böra kunn a göras 
kraftiga nog, att utan bistånd af ett sj ögåend~ värna en kust. 
Af dessa ytterligheter vore otvifvelaktigt det sjögående för
svaret att f(iredraga, enär detta med stöd af sina egenskaper 
sjö_qäende och rörligt kunde flyttas hvarhelst fi endens anfall 
hotade, under det att det lokala försvaret, utan stöd af sjö
gående, för att blifva effektivt, måfi te göras så starkt, att det 
på hvarje särskild punkt af kusten vore vuxet att tillbakaslå 
l1et anfall, som r-n sjögående fl otta ensam skulle kunna till
baka visa; men då det sjögående ovedersägligen har behof af 
det lokala, torde man kunna antaga, att de båda systemen 
böra kompl ettera hvarandra, der försvaret skall effekti\·t ord
nas. 

Att uteslutande förlita sig på ett sjögående försvar t ill 
kusternas skyeld har icke heller något europeiskt. land dristat. 
Det vore väl också vanskligt; ty äfven om man mägtat upp
bringa sin flotta till den i så väl q va litati v t som qvantitati v t 
hänseende förnämsta bland alla jordens, så qvarstode dock må
hända elen förargliga möjligheten, att någrlt andra stater till
samman skulle kunna sammanföra än betydligare krafter och 
tvinga elen i och för sig ojemförligt. starkare att inlåta sig i 
en ojemn strid eller öfvergifva hafvet, och att öfvergifva 
hafvet skulle ingenting tjena t ill, om man icke egcle en sä
krare tillflykt. De sista, årens stora utlänclska eskarleröfningar 
hafva dessutom tillräckligt tydligt ådagalagt äfven en öfver
lägsen försvarande flottas oförmåga att hindra enstaka eller 
smärre afdelningar af fientliga kryssare att skada tillförseln 
öfver hafvet och sköfla icke försvarade kustorter. Må vara 
att en sjömagt af första rang likväl bygger sin försvarsplan 
uteslutande på sin sjögåem1e flo tta; för sjö magter af 2:dra och 
3:clje rang kan behofvet af lokalt kustförsvar vid sidan af det 
sjögående icke afvisas, och detta beho f b lifver stort i samma 
förhållande som de sjögåem1e kraftern·a genom underlägsenhet 
äro oförmögna att hålla en fiende fjermad från kusten. 

Att här dissekera frågan om de för oss lämpligaste fa,r-

l 
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tygstyper är icke mm afsigt liksom icke heller att söka ut
reda, huruvida en kustflotta eller en sJö,qct'mde flotta utgör en 
nödvändig betingelse särskildt för vårt lands försvar; men 
med tanken på de öar och öppet liggande delar af vår kust, 
h vilka för att anses j emförels evis skyddade genom lokalt för
svar skulle fordra betydande uppoffringar af penningar, tror 
jag, att man icke bör förvisa hoppet om att kunna uppträda 
till sjös, eller utantör skärgårdsbältet , med andra ord, att vårt 
försvar fordrar en del sjödugliga, äfven i sjögång snabbgående, 
med kraftiga anfallsmedel försedda fartyg. Ty äfven om vi 
icke se någon utsigt att kunna uppbringa en sådan flotta till 
den värdighet, att den i rangerad batalj mägtar bjuda våra 
grannar på andra sidan Östersjön spetsen, så kan den dock göra 
ovärderliga tjenster genom anfall på transportflottor, genom 
att oroa fiendens förbindelselinier samt genom sin egenskap 
att vara rörlig, att förstärka positionsförsvaret, på hvilken som 
helst hotad del af kusten och slutligen att, i händelse af kust
blokad, tvinga fienden att binda en större del af sina krafter 
till biokadens effektiva upprätthållande. För att ernå möjlig
heten af detta mångsidiga användningssätt fordras dock tyd
ligtvis, att dessa fartyg vid sidan af sina sjögående egenskaper 
ega sådana dimensioner, att de äfven äro användbara i skär
gård eller trängre farvatten i allmänhet. 

Dessutom tå vi väl icke utesluta möjligheten af krig med 
någon magt , som icke är oss så absolut öfverlägsen, att vi ej 
töras visa oss utanför skärgårdsbältet för att skydda våra mera 
eller mindre öppet liggande, t roligtvis otillräckligt försvarade 
större hamnstäder. Och slutligen få vi ej glömma, att i sam
ma mån vi låta flottan förfalla eller förlora i offensiv förmåga, 
desto mera förlora vi i andra folks aktning och desto mindre 
utsigt finnes för att någon magt i stundande krig skall önska 
sig oss till allierad eller räcka oss en hjelpsam hand. 

För att göra den sjögående egenskapen rätt gällande, fram
står emellertid såsom ett stort behof att vissa i stratt3giskt 
hänseende vigtiga punkter på kusten äro skyddade mot öfver-
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rumpliug. För dem fordras sålunda försvar, och då ett sådant 

försvar torde böra anordnas på sjelfva platsen och mod till

godogörande af de hjelpmedel, som naturen kan hafva gifvit 

de försvarande i hand, så framgår häraf, att detta försvar bör 

vara lokalt och icke påräknas från den sjögående delen af 

marinen. Först när ett sådant försvar finnes, blifver denna 

ort möjlig såsom stödje- och replipunkt för utanför kusten 

opererande fartyg och ett lifsvilkor för deras uppträdande upp

(ylles. 
På segelflottornas tid gick det godt an att reda sig obe

roende af operationsbas - Nelson kunde månadtals hålla sig 

i 1\iedelhahet utan behof af att söka hamn - men ångans 

införande har i detta som i mycket annat h \'älft om strids

vilkoren. Bouet-Willaumez kunde visserligen ännu 1870 i 

Östersjön reda sig utan någon skyddad baspnnkt, men endast 

derför, att han då var motståndaren absolut öfverlägsen. F ör 

oss, som icke lära kunna påräkna att blifva vår eventuele 

fiende öfverlägsna, kan detta behof icke afvisas, och jag anser, 

att man invaggar sig i en falsk säkerhet, om man tror och 

litar på, att de mångomsjungna skären skola vara våra fartyg 

en tillräckligt skyddande sköldborg. N ej, är det så, att vi 

böra bibehålla förhoppningen om, att af våra r,tarkaste och 

snabbaste fartyg i krigstid kunna sammansätta en utfalls

eskader, så böra vi icke förbise att skapa reträttvägar och 

stcdjepunkter för denna, skyddade platser, Inrarest reparationer 

kunna snabbt och väl utföras, samt förråd och förnödenheter 

af alla slag anskaffas. 

Men icke endast flottan kräfver fasta stödjepunkter för 

sitt uppträdande; äfven den arme, som kämpar mot en till 

svensk botten öfverförd fi ende kan behöfva flankstöd af en 

för fienden från sjösidan oåtkomlig punkt. Vidare kunna 

politiska skäl för8stafva en orts befästande, exempel v .is för 

neutralitetens bevaram1e och slutligen kunna ekonomiska skäl 

mana till lokala försvarsanordningar till skyeld för större 

handelscentra. 
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De lokala kustförsvarsanordningar, som i vårt land f. n. 

finnas, inskränka sig till försvaren kring Stockhohn och Carls

krona samt befästningarna på Gotland, af hvilka de senare 

knappast kunna betraktas som annat än politiska demonstra

tioner; åtminstone torde de icke vara af beskaffenhet att sätta 

en fiende i större förlägenhet eller i nämnvärd grad stärka en 

högste befälhafvares operationer. Han nu våm kusters försvar 

anses tillräckligt förberedt genom detta fåtal fasta punkter? 

Söker man besvara frågan ur stmtegisk synpunkt, så kan 

icke förnekas, att med de mest antagliga krigsföretag för ögo

nen såväl Stockholm på vår östra som Carlskrona på vår södra 

kust utgöra särdeles lämpligt belägna positioner för en i Öster

sjön och med stöd af svenska kusten opererande flotta· men 

de äro till antalet för få. H vad särskild t försvaret af Stock

holms skärgård beträffar, skulle det inkast dessutom möjligen 

kunna göras mot de derstädes dragna försvarslinierna att de 

i~1galunda äro de bästa stödjepunkter för den flotta, s~m fått 

s ~.g ~ppdr.aget att försvara denna skärgård, emedan de ligga 

for langt ~n. En sådan flottas uppgift blefve nemligen i första 

hand att l öppna sjön tillfoga fienden de möjligast största för

luster. Om på grund af underlägsenhet eller andra skäl denna 

flotta sedan såge sig tvtmgen att vika, vorfl dess uppgift att 

åtminstone vid haLbandet spärra fiendens väa och dervid 
. o 

skulle den wke kunna påräkna mycket materielt stöd af de 

nu befintliga positionerna. 

, Sknlle deremot behofvet föranleda vår flottas uppträdande 

pa ~estra ~usten, s.kulle den der icke finna någon punkt, der 

~len l motgangens tid vore skyddad för förföljelse och det kan 

Ifrågasättas, om det icke under sådana omständigheter rent af 

vore ett fel att sända ett enda fartyg till vår vestl·a kust eller 

cl:r utskicka en enda rekognosör vid fredsbrott med någon till 

SJÖs afgjordt öfverlägsen magt. Det må visserligen invändas 

~tt vår sjökrigshistoria lärer o..;,] , huru man mecl stöd af läm p~ 
hg terrii.ng sjelf skapade sig positioner i skärgårdarne, men 

man hade att göra med en annan fartygsmateriel på den tiden 
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det gick för sig, och jag betviflar, att en sjögående .flotta i 
våra dagar medför en så effektiv spärrningsmateriel, att icke 
dess motståndskraft brytes af en någotsånär stark och före
tagsam fiende. Att vi på våra fartyg sakna hvarje spår af 
dylik materiel är oss alla nogsamt bekant. Och, för resten, 
äfven om man egde sådan materiel på fartygen, hvem borgar 
för att man får tilll:äcklig tid på sig att applicera den? 

J ag tror sålunda, att någon olikhet i åsigter rörande be
hofvet för vår flotta af i förväg beredda, fasta repli- och depöt
orter med goda jernvägskommunikationer och svårbevakade 
utfallsvägar ej gerna kan råda bland dem, som hoppas på och 
äro förvissade om, att vår flotta ännu en gång skall häfda det 
rykte den förvärfvat i senast törda krig, och att vi sålunda 
icke heller kunna. vara tillfreds med hvad f. n. finnes af lokala 
positionsförsvar. Att äfven vår arme kan vara i behof af 
fästningar såsom stöd- eller baspunkter kan icke förnekas; 
men är man ense om, att vårt försvar i första hand bör afse 
förhindrande af fiendens beträdande af vår jord, h vilket sanno
likast är att förvänta från sjösidan, så torde häraf följa, att 
lokalförsvar på kusten för oss äro de vigtigaste samt att så
dana visserligen böra upprättas med hänsyn till armeens sanno
lika uppträdande, men hufvudsakligen beräknas såsom skydd 
för förbindelselinier på kusten och stöd för örlogsflottan, enär 
denna för sitt uppträdande oemot&ägligen är beroende af dy
lika försvars till va ro, h vilket armeen deremot icke torde vara. 
Att utom de i förväg beredda positionerna äfven anordna till

fälliga sådana i de yttre skärg~~al_~, vill jag icke m~d hvad 
ofvan blifvit sagdt hafva fö~ Tvärtom anser Jag fort
farande möjligt, att med tillfälliga spärrningar uppehålla en 
fiende; men den härför erforderliga materielen bör icke föras 
af våra sjögående fartyg, utan på särskildt derför afsedela så
dana som böra vara tilldelade de fasta lokaliörsvaren, och 

' hålla sig innanför hafsbandet. 
Att jag icke stå-r ensam om dessa mina åsigter, kan jag 

bevisa genom mångfaldiga uttalanden. Så har vår nyligen 
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aflidne kamrat, A. R:eckström, för icke länge sedan i detta 
sällskap påvisat det oundgängliga behofvet af skyddade repli
punkter för våra fartyg, dervid särskildt framhållande Göte
borg, samt förordat, ej blott att spärrningsmateriel hölles i 
bet edskap för anordnande af positioner å strategi~kt vigtiga 
punkter genast viq utbrottet af ett krig, utan äfven att reserv
materiel funnes i beredskap att bakom de yttre positionerna 
skapa nya sådana. 

Men dessa lokalförsvar med hufvudsakligt ändamål att 
möjliggöra flottans uppträdande på olika delar af vår lång
sträckta kust äro dock icke de enda, som äro ur strategisk 
synpunkt önskliga. För att begränsa de för fienden lämpliga 
eller möjliga landstigningspunkternas antal, borde äfven vid 
dessa någonting i förväg göras, dels för att hindra fiendens 
närmande till dem, dels för att försvåra landstigningar yid 
dem. Äfven borde några anstalter vidtagas till betäckning af 
varf och andra platser, som af fienden skulle kunna tillgodo
göras för fyllande af löpande behof eller af hono)ll användas 
såsom operationsbaser m. m. d. 

De politiska skäl, som kunna föranleda till en orts förse
ende med lokalt sjöförsvar, har jag ingen anledning att yttra 
mig öfver, och det skulle för öfrigt göra denna framställn ing 
alltför vidlyftig; deremot önskar jag här vidröra frågan ur 
ekonomisk synpunkt. Att ekonomiska skäl till anordnande af 
lokalt försvar spela en icke ovigtig roll, då fråga är om plats13r, 
som innesluta myckenheter af för krigets förande nödvändi~a 
artiklar, eller dockor, varf och skeppsbyggnads-etablissementer, 
eller platser, som äro importhamnar af för krigets förande be
höfliga artiklar1 hvilka icke kunna inom landet anskaffas, är 
väl obestridligt, men i så fall sammanfalla dock de ekono
miska skälen med de strategiska. De rent ekonomiska skälen 
grunda sig på, huruvida elen på en plats hopade nationalför
mögenheten är af den betydelse, att staten bör ikläda sig upp
offringar ±ör dess bevarande. Regeringens vidsträcktaste upp
gift uneler krig vore att skydda alla rikets etlskilcla in di vid.er 



- 16 --

och samhällen för krigets verkningar, emedan den -euskilde 
ingenting har att skaffa med kriget, hvilket måste betraktas 
såsom en statens förrättning; men då representationen icke 
förser regeringen med medel härtill, så blifver dess förmåga 
i detta hänseende begränsad, och den sträcker sin skyeldande 
hand så långt tillgångarue medgifva. 

Der hvarken strategiska eller politiska skäl betinga lokal
försvar, måste de åtgärder, som från statens sida vidtagas för 
lokalförsvars anordnande sålunda tänkas bero på, hunwida flen 
l)å stället hopade nationalförmögenheten bjuder detta, och an
ordningarna för försvaret blifva en affär, der insatsen bör stå 
i proportion till den sannolika vinster1. Noga sed t kan det ju 
icke vara rigtigt, a~t landet offrar något för det ena enskilda 
samhället och icke för det andra; men om härigenom en större 
förmögenhet bevaras åt landet, så synes mig :letta ensamt vara 
ett godt skäl. Dessutom får icke lenmas ur sigte, att ur hvil
ken synpunkt ett lukaiförsvar än upprättats, så blifver det 
dock alltiJ en stödjepunkt för försvaret. 

Att anordna lokala försvar på alla· de punkter, som enligt 
föregående utredningsförsök torde vara i behof deraf, Yågar 
jag hvarken föreslå eller hopp<ts på möjligheten af. Men icke 
äro vi väl så fattiga, att vi icke kunna Lrse åtminstone ud_qm 
yigtigare punkter med det lokala skydd hvaraf de ur syn
punkten af landets försvar äro i . behof? Att på dessa ett fåtal 
punkter, anordna ett strwkt försvar borde väl då kunna föreslås; 
men icke ens härtill tror jag man skulle vara villig att be
vilja erforderliga medel. Skall någonting föreslås, tror jag 
sålunda, att man icke bör spänna bågen högt, utan nöja sig 
med ett jemföreLsevis kraftigt försvar, så kraftigt, att det kan 
lemna förföljda fartyg skydd och hålla fienden på elistans tills 
i närheten befintliga örlogsfartyg, eller de trupper af armeen, 
som kunna vara afseelda till områdets förs,·ar, hinna anlända, 
samt om möjligt så långt framskjutet, att det hindrar fienden 
företao·a hornbardement mot elen plat.s, som skall sky<1das, eller b .. 

nö~1gar honom verkställa J otta på stor r1istaus. Andamålet 
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med ett sådant försvar kan ju icke blifva annat än att uppe
hålla fienden och det är ur den synpunkten jag tecknat efter
följande konturer till ett kustförsvar. 

Utgående från antagandet att vlir militära organisation, Irlu>t
för att uppfylla sitt stora ändamål att värna fosterlandets o be- fii1·,.;vm·. 

roende, bör vara så beskaffad, att elen i första hand afser att 
försvara vår kust, samt att kustförsvarets uppgifter dels äro 
att l:o) i högsta grad försvåra fientliga landstigningar, dels 
att 2:o) skydda strategiskt vigtiga punkter samt dels 3:o) att 
så vidt möjligt lemna skydd äfven åt icke strategiska, men i 
andra afseenelen vigtiga platser, så måste ju en organisationsplan G_rgam·sa-
L'·· l t"·· t fi ··tt l Att b"l" . l twnsplan. lOr rus 10rsvare nnas uppra ac. mo 1 1senngsp anerna 
för såväl flotta som arme, äfvensom de olika försvm·splaner, 
som kunna finnas utarbetade med häm;yn till tänkbara krigs
kombinationer böra grunda sig på denna organisationsplan, 
samt att den senare bör vara upprättad af officerare af flottan 
och armeen i samrår1, torde knappast behöfva betonas. Öns:k-· 
ligt hade kanske varit, att de kommitteer, som 1882 samtidigt 
voro sammankallade att ordna sjö- och landtförsvaren tillhö
rande frågor, också erhållit i uppdrag att utarbeta en gemen
sam försvarsplan, eller åtminstone att gifva ett gemensamt 
uttalande rörande grunderna till en clylil{, Landtförsvarskom
mitteen uttalar visserligen önskvärdheten af, att sjö- och landt
vapnen redan under fredstid utvecklas enligt samma plan, men 
någon plan för samarbetet upptäckes hvarken i dess betän
kande eller i sjöfön;varskommitteens. Att brorslotten i vårt 
lands försvar bör tillkomma hären, derom äro de båda kom
mitteerna likväl ense. 

Enligt en sådan organisationsplan borde kusterna vara in- J\:ustfor
<lelacle i 0mråden, hvilkas befälhafvare egde att i fredstid au- svars-. omra.dcn . 
svara för organiserandet, öfvandet och viclmagthållandet af 
all till kustförsvaret hörande, inom områllet befintlig personal 
och materiel, och i krig personligen eller genom underlydande 
befälhafvare leda försvaret af samma områ!le. Jag föreställer 

'hdskr. ,,; $jiil'. 1890. 
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mig, att de u nunLramle militärdistriktindelningen , modifierad 

med hänsyn till kusternas beskaffenhet, icke skulle vara olämplig 

att lägga till gmncl för denna organisation, hvarvicl general

befälhafvarne i de distrikt, som sti.itfL till kusten, finge ansva

ret för kustförsvarsanordningarnfL inom respektiva områden. 

Carlskrona med kringliggfLnde område borde dock utbrytas 

härur och ställas under stationsbefälhafvarens ledning, hvar

förutom Stockholms skärgård med der förlagda örlogsfartyg 

och minförsvars-linier, borde utgöra ett område för sig uneler 

den flottans officer, som må vara utsedet till Högste Befäl

hafvare för Stockholms skärgårdseskader. 

Marilt stabs- För att biträda områdesbefälhafvarne af m·meen vid öfver-

rhefrr. vakandet af kustförsvarsmaterielen och personfLlens öfning, 

kommenderas för lämpligt antal år inom hvart område en sjö

officer såsom marinsta~schef. Under freclo;ticl torde vam till

räckligt att dessas tjenstgöring inom respektiva områden in

skränktes till någon kortare del af året, h varuneler de skulle 

ega att inspektera den till områdets försvar och bevakning 

hörande maritima materielen och öfvervaka eller leda dermed 

företagna öfningar. JVIen man skulle äfven kunna tänka sig 

dessa marinstabschefer ständigt tjenstgörande inom respektiva 

områden och i r:;å fall utsträcka deras verksamhet till inspek

tioner af lots- och fyrväsendet inom distrikte:. Detta tror jag 

t. o. m. vore önskligt, för att derigenom närma marinstabs

chefen till denna personal, hvars lämplighet att använda vid 

kusternas bevakning uneler krigstid vi böra vara betänkta på 

att tillgodogöra oss. I krigstid skulle marinstabschefen natur

ligtvis ständigt tjenstgöra i denna befattning och biträda be

fälhafvaren vid ledningen af områdets försvar. 

Orlllml- Inom hvarje kustförsvarsområde torde böra utses en stra

punl.-l . tegisk hufvudpunkt eller centralpunkt {ö1· försvaret, hvartill 

naturligtvis de platser skulle bäst lämpa r:;ig, som möjligen 

komma i åtnjutande af någon sorts lokala försvarsanordningar. 

På denna ort bör vid mobilisering områdesbefälhafvarens hög

gvarter vara förlagdt. 

Personal. Beträffande den p ersonal, som bör utföra kustförsvaret, 
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ligger u~irmast till hands at,t dertill föreslå en lämplig del af 

de ino~11 resp. försvarr:;områden bosatte värupligtige. Härige

uom vmnaH fördelarna af att de blifva lä tta att uppbåda, de 

kunna efter uppbådet, åtminstone till en början, underhålla 

sig sjelfva, de känna terrängen, och de k01nma att strida ::;å 

att ::;äga för sin egen torfva. Dervid skulle den stora massan af 

försvarande kunna utgöras af landstorms-män; men till hanel

hatvande af den mera ömtåliga materiel, hvilken såsom minor 

uch kanoner fordrar öfvadt folk, blefve nödvändigt · att antin

gell uttaga området tillhörigt, flottans beväringsmanska.p, som 

fri villigt erbjöde sig att aftjena sin värnpligt under öfningar 

med den inom området befintliga kustförsvarsmaterielen med 

åtagande af en något längre och på flera år fördelad öfnings

ticl, än h vad beväringen i allmänhet nu är förpligtigad till, 

eller också borde bland landstormen uttaga·s de, som vore 

villige att .. mot ersättning unelerkasta sig öfning med denn n. · 

materiel. Afven det beväringsmanskap, som förbunde sig till 

öfvertjenstgöring, borde naturligtvis derför ersättas. SvåJ·t 

blefve att finna lämpligt befäl och nnderbefäl för kustförsvars

personalen; men den svårigheten är dock icke oöfvervinnelig. 

H vad materielen angår, så borde den bestå af infanteri be- Jl!atcriel. 

väpaing för den stora massan af det till kustförsvaret afseelda 

manskapet, samt af elen materiel, som kan befinnas nödYändig 

fö r anordnande af lolcctla positionsförsvar. Så länO'e vi endast I '· l 
b ..-~Oh.a-

~ga en svag kustflotta, blifva dessa lokalförsvar vigtiga länkar fljnmrr . 

l kustförsvaret. På hvilka punkter sådana böra företrädesvis 

upprättas, lemnar jag åt de mem kompetente att af göra; men 

att vi behöfva ett på vestkusten, clerom tror jag många äro ense. 

Dessa försvar böra hufvudsakligen grunda sig på använ

Llanclet af undervattensminor. Af hittills kända defensiva kust

förs varsmedel finnas nemligen inga, som förvärfvat ett så all

mänt erkännanrle som dessa. Kanske att de en daO' komma 
b 

att undanträngas af den kontrollerbara torpeden, af dynamit-

kanonen eller undervattensbåten, så mycket bättre för de öppna 

ku~torterna; de ha åtminstone all anledning att helsa dylilm 

alherade välkomna. Utan tvifvel vore önskligast att för lokal-
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försvaren erhålla reguliära spärrningar af elektriska minor, 

men både ur den synpunkt, att dessa äro dyrbara att anskaffa 

och ur den, att de kräfva en väl öfvad personal, tror jag att 

man bör afstå från denna fordran och nöja sig med mekaniska 

minor, förseelda med lätt förankring, exempelvis Pietruskis, 

eller en tänkbart modifierad Pietruski. För min del är jag 

lifligt öfvertygad om, att några tiotal mekaniska minor, spo

radiskt utlagda i de en ort omgifvande vatten, ehuru visst 

icke behagliga för de försvarande sjelfva, skola Yisa sig fullt 

motsvara ändamålet, blott man genom snabbeld från landfästet 

eller från fartyg hindrar kontraminering. 

J ag har redan strängt betonat, att jag vill framställa an

språkslösa fordringar; att anlägga befästningar för pansar

skyddad t artilleri vill jag sålunda ej föreslå - så vida icke på 

en så vigtig plats som Göteborg, eller på sådana ställen, der 

det skulle blifva alltför de pen si vt. att anlägga något så när 

skydelande minspärrningar. H vad jag skulle vi] ja föreslå är 

deremot, att man, der minspärrningar äro eller må komma att 

anordnas, uppkastar permanenta jord verk med bombfria upp

ställningsplatser för infanteri och för smärre, helst snabbskj u

tande artilleripjeser till cle utlagda minornas skydd. Vill man 

öka försvaret med groft artilleri, då är bättre, att detta är 

rörligt och placeras på flytande plattformer. 

Med enskilde träffas aftal om på platsen befintliga ång

biitars förhyrande för krigstillfälle. Desse båtar göras beqvä

me tör minornas utläggande och inredas så, att de, seelan mi

norna äro utlagda, kunna ombordtaga kulsprutor eller anti

torpedkanoner; lämpligt vore, att sådana båtar finge någon 

sons plåtskyeld ±ör maskin och panna. Å vigtigare platser 

torde måhända en och annan af de mera snabbgående båtarne 

böra törses med stångtorpeclutrustning. , 

Att afse någon rörlig materiel af flottan till dessa lokal

försvar, anser jag icke i allmänhet böra ega rum, emedan vi 

derigenom skulle splittra våra ändå svaga krafter. Huruvida 

detta i enstaka fall dock bör göras, blifver del vis bero e n de 

på hvad skydd. dessa fartyg sjelfva kunna påräkna på den 
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l' lats, der de ~i ro ämnade att furläggas ; ty finn e::; intet skydd 

af minor och befästningar eller af naturliga hinder, så vore det 

endast att viga dem till undergång att dit förlägga dem . Eljes 

ega vi ju ypperliga positionsfartyg i våra små pansarbåtar 

och äfven för 2:a kl. kanonbåtar vore väl · de1ma användning 

tänkbar. Att föreslå fördelandet af minbåtar med sjelfgående 

minor till dessa stationer, vore frestande för att till de defen

siva egenskaperna lägga ett kraftigt offensivt element; men 

beklagligtvis lära vi i krigstid ej kunna påri:tkna så god i·åd 

å cle::,sa båtar, att någo11, om ej tillfälligtvis, kan af-:;es för här 

ti lltänkta lokala försvar. 

Utom elen materiel, som jag framstält såsom behöflig för 

dessa lokalförsvar, erfordras ett fartyg ±ör marinstabs-chefens 

inspektionsresor uneler fredstid och såsom chefsfartyg åt ho

nom under krigstid. Detta bör naturligtvis helst vara snabb

gående och rnägtigt af ett sjelfständigt uppträdande ; maskin 

och pannor försedda med lämpligt skyeld och fartyget derjemte 

föra någon lättare bestyckning. Äfven härtill torde privata ång

båtar kunna anvi:tndas; möjligen också lotsförclelningsbåtar~e. 

Slutligen är området i behof af bogserångare och pråmar för 

att i krigstid vid behof transportera trupper och träng. 

All den kustförsvarsmateriel, som tillhör ett område bör 

förvaras på eller i omedelbar närhet af den plats, der elen 

skall användas, eller på områdets centralpunkt. 

Huru anspråkslösa de än må synas, tror jag likväl, att 

man skulle skaffa sig ett goc1t stöd genom sålunda organise

rade lokalförsvar. Erfarenheten lärer, huru mägtigt blotta 

vetskapen om, att minor finnas i ett va t.tenclrag, inverkar på 

en fiende endast genom det s. k. moraliska intrycket. Fienden 

skall aldrig med sina större fartyg våga forcera ett vatten

område, som förmodas vara mineradt, utan att först framsända 

sina smärre flytetyg att dragga och kontrarninera. Kan. man 

s~t hindra elylika fiendens företag, genom att i rätta ögon

blicket öfversålla honom med ett mördande regn af småpro

jektiler från båtar och från skyeldade uppställningsplatser i 

land, så tror jag, att cle penningar, som härpå nedlagts, icke 
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offrats förgäfves. Men man far naturligtvis disponera icke 
obetydligt med folk för denua snabbeld och för att hindra. 
fienden från att genom lauclstigning bemägtiga sig positio
nerna i land. Någon större fordran på miltärisk utbildning 
synes deremot icke behöfva ställas på det · stora flertalet af 
detta manskap, än den våra landstormsmän besitter. Vis::;t 
vore det tryggare att veta en fältvan trupp placerad i lokal
försvarens verk; men man får tillgodogöra sig h vad man har. 

Tilljcillign :E'ör att åt örlogsflottans fartyg bereda tillfäl!iga positioner 
;:~~~JJt;~~~-~ i :;kärgårdarne, dels såsom re pli punkter, dels att ::;tärka för

svaret af vigtiga pass eller farleder, bör positions- o0h spärr
ningsmateriel finnas embarkerad på lämpliga fartyg för att 
kunna, beroende af omständigheterna föras till en punkt eller 
en annan. Di\, denna spärrningsmateriel hufvudsakligeu kom
me att erfordras i Stockholms skärgård, och då den icke gerna 
kan tänkas komma att handhafvas af annan än flottans perso
nal, vore antagligen lämpligast, att den stode under befäl af 
den flottans officer, som der förer högsta befälet. Skulle något 
spärrningsekipage erfordras i Södermanlands eller Östergöt
lands skärgårdar, så kan det från Stockholms skärgård inom
skärsvägen detacheras till sin bestämmelseort. 

Att anordna koldepöter på kusten vore sannolikt mindre 
fördelaktigt, än att hålla kollastade ångare och pråmar till
gänglige på skyddade platser, exempelYis vid lokalförsvaren. 

Öfitinganw. Öfningarna med områdenas sjökrigsmateriel och artilleri 
borde återkomma åtminstone hvartannat eller hvart tredje år 
och utföras under ledning af marinstab:schefen, som på samma 
gång inspekterar materielen. Dessa öfningar borde omfatta 
minornas utläggning och hemtagning, exercis och målskjutning 
med artilleri och handgevär samt öfningar i signalering. Dess
utom borde tillfälle vr.ra beredt områdets landstormsmän att 
samtidigt, fri villigt men utan ersättning, deltaga i skjutöfnin
garna med gevär. Att instruera i dessa öfningar skulle kom
menderas behöfligt förhandsfolk af stammen. 

Men öfningarna böra icke inskränkas härtill. Kom bine
rade krigsöfningar med de flottans fartyg och reguliära trup-

-23--

per at arrneen, som enligt uppgjord plan äro afsedela att skydda 
ett omrttde mot plundring eller landstigning borde ofta åter
korm11a för att gifva erfarenhet vid krigföringss~Lt.tet på kust 
och i skärgård och upplysa om lämpligaste uppställnings
punkter för trupper och artilleri med hänsyn till antagliga 
landstigningspunkter samt gifva klarhet om lämpligaste kom
munikationsleeler vid truppers fortskaffande till och koncen
trerande på någon af fienden hotad punkt af kusten m. m. 
:E'ör att göra dessa öfningar rätt gagneliga, borde äfven ett 
antal af fl0ttans fartyg utses att operera såsom fiender. 

För att göra det möj ligt för arme och flotta att under staben. 

fredstid utvecklas enligt samma plan, framstår för mig såsom 
det ideela målet, att båda dessa vapens sträfvanden vore ledda 
blott af en stab och en stabschef, men denna stab för öfrigt 
arbetande på tvenne &ektioner, en för hären, en för flottan. 
:E' lertalet skola säkert med mig instämma i önskvärdheten häraf; 
men är väl tiden mogen härför? J ag fruktar, att den ännu 
icke är det och jag vill derför ang~fva en medel väg, som kan 
gifva nästan lika goda resultat. Låtom oss utaf ett lämpligt 
antal officerare, hufvudsa!digen medlemmar af Generalstaben 
och af Flottans stab bilda en permanent Ji'örsvarskommitte, som Fiirsrc~rs_

kmmmtte. då det erfordras sammanträder att afgöra gemensamma frågor 
rörande de båda vapnens ut veckling för kriget. 

En organisation, som afser att gifva ordnade formel; åt Revale
de försvarsmedel, som kunna finnas i syfte att skydela en kust ning. 
skulle vara högst ofullständig, derest icke samtidigt ett bevak-
nings- och utkiksnät på kusten vore upprättaclt. Redan länge 
har hos oss behofvet af ett kustbevakningssystem varit kändt 
och erkändt och omsider tör väl opinionsströmmen förorsaka 
detta önskningsmåls förverkligande - så är att hoppas. Tager 
man frågan om en kustförsvarsorganisation i all varlig pröf-
ning, ligger emellertid nära till hanels att lösa den ena frågan 

samband med den andra. 
Äfven i detta fall borde nemligen kustens indelande i 
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fördelningar tagas till grund för organisationen. H varje för
delning kunde sedan indelas i ett visst antal distrikt, och hvarje 
distrikt omfatta ett lämpligt antal signalposter, som man skulle 
kunna kalla ::;tationer. I allmänhet torde rlet vara fördelaktigt, 
om dessa stationel' vore belägna på fastlandet eller på något 
undandragna öar för att vara mindre utsatta för att af fienden 
förstöras. stationerna böra naturligtvis utses och deras mate
riel iordning::;ställas redan i fredstid, så att den vid krigsutbrott 
utan tidsutdrägt kan appliceras; men stationens .läge hålles så 
hemligt som möjligt. För de ställen, der bostad för perso
nalen icke kan erhållas i närheten af stationen borde flytt
bara vaktstugor eller tält hållas disponibla. Afståndet mellan 
stationerna får icke vara större, än att man med temlig nog
grannhet kan öfvervaka det mellanliggande området, och åt
minstone vid god sigt kan direkt meddela sig mellan bredvid
liggande stationer på vigtigare delar af kusten. 

Önskligt och vigtigt vore, att dessa stationer blefve elek
trisld förbundna med statens telegrafnät, dels för att kunna 
hastigt meddela skedela upptäckter, dels för att kunna med 
snabbhet förmedla öfverbringandet af meddelanden till utanför 
kusten kryssande fartyg och dels för att kunna meddela sig 
med närliggande signalposter uneler alla omständigheter. Kan 
stationen hvarken anläggas å punkt, hvarest elektrisk telegraf 
redan finnes eller sådan elektrisk telegraf- eller telefonledning 
anses för dyrbar · att anskaffa, återstår endast, att genom en 
serie optiska signalposter förbinda stationen med närmaste 
elektriska telegrafleclning. Uneler alla förhållallden böra dessa 
stationer vara inrättade för optisk telegrafering, för att kunna 
meddela sig med rekognosörer till sjös. Men denna signale
ringsmateriel bör vara af den beskaffenhet, att den icke röjer 
stationens belägenhet för fienden vid tillfällen, då signalering 
icke påg:h. För signaleringen bör väljas någon sorts mindre 
invec:klade och genom sin form lätt urskiljbara signaltecken, 
helst grundade på semaforprincipen. Det signalsystem, som 
sommaren 1888 tillämpades inom vår eskader, torde nog också 
vara användbart, men i så fall mecl vissa modifikationer. 
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Personalen vid hvarje station torde i krigstid böra ut
göras af 3 man, deraf en (helst l:a kl.) · signalman och tvenne 
värnpligtige, hvarvid önskvärdt vore att dessa personer vore 
infödingar på platsen och redan i fredstid utsedde till sina 
befattningar. Der så sxe kan, torde fyrbetjente med fördel 
kunna anYändas härtill och fråga kan vara, om icke desse i 
fredstid borde erhålla någon kännedom om flottans signale
ringssätt. 

I England an vänder man en del af "coast-guarcls" härtill. 
Desse underkastas fördenskull emellanåt examina i signalering. 
Huru raskt det engelska kustbevakningssystemet arbetade er
höll man bevis på under sista sommarens eskaderöfningar, då 
Anson och Collingwood voro sända att brandskatta på Englands 
ostkust. Tre timmar efter det dessa fartyg visat sig utanför 
Aberdeen, hade amiral Tryon, som låg vid vestra mynningen 
af Kanalen, genom sina kryssare erhållit underrättelse härom. 

Till de stationer, som stå i direkt förbindelse med statens 
telegrafnät, skulle utom ofvannämncla materiel äfven afses te
legrafapparat, hvarjemte telegrafverket egde att dit beordra 
telegrafist - lämpligast sådan i värnpligtsåldern. 

JYien icke signalstationer ensamt kunna anses lemna full 
garanti för kustens noggranna bevakning. Dels måste man 
förutsätta, att flottan, genom rekognosörer, utöfvar en vid
sträcktare bevakning af det utanför kusten liggande vatten
området, dels erfordras, framförallt för de i hafsbandet lig
gande stationer, kustbevaknin.r;sfartyg för att göra systemet hel
gjutet. Dessas ändamål skulle vara: att undersöka misstänkta 
fartyg och båtar, att under den mörka delen af dygnet på
trullera i hafsbandet, att underhålla förbindelse mellan sta
tionerna och förse dem med proviant och andra förnödenheter, 
att öfverbringa meddelanden till utanför kusten kryssande far
tyg, att försvara stationerna mot öfverrumpling af båtar samt 
att i händelse af fiendens påträngande underlätta utkiksperso
nalens reträtt. Först i nödfall borde dessa båtar dragas från 
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det dem anvisade området för att biträda vid försvaret af an

dra delar af kusten. 
Som man ser blefve dessa fartyg icke utan sysselsättning; 

de många fordringar: som måste ställas på dem göra också 

att de icke blifva lätta att i krigstid finna, utan att man förut 

planlagt om deras anskaffande. Då ett sådant fartyg bör ega 

en viss grad af sjöd11glighet samt vara så inreclt, att det kan 

lemna bostad åt besättningen, äro våra privata, öppna ång

slupar olämplige för dylik tjenstgöri.ag. Deremot skulle en 

del större bogserbåtar och mindre passagerareångare utan svå

righet kunna transformeras för" detta bruk. Hela deras mili

tära ekipering skulle kunna bestå af signaleringsmateriel, kul

spruta (25 mm.) eller maxim-kanon och handvapen för besätt

ningen, hvarjemte det måste betraktas såsom ett önskemål, att 

de s. k. vitala delarne äro på något sätt skyddade. 

Befälhafvarne på dessa båtar borde vara i fredstid ut

sedde och härtill om möjligt användas personer, som äro fullt 

förtrogne med det skärgårdsområde, som af dem skall bevakas; 

besättningen må utgöras af värnpligtige, helst tillhörande trak

tens befolkning, eller ångarens vanliga besättning, utom tör

handsmän vid kulsprutor och signalering, hvartill manskap af 

flottans stam bör lemnas.- Äfven bör icke lemnas ur sigte, att 

der lotsar och lotslärlingar (samt tullbetjente) finnas att tillgå, 

dessa komma att utgöra lämpligt besättningsfolk å dessa båtar. 

Tre, högst fyra, signalstationer böra tillsamman formera 

ett bevakningsdistrikt; till hvarje distrikt fördelas ett bevak

ningsfartyg. Detta bör ha f va sitt hufvudqvarter vid distri k

tefs mest centrala station och der alltid vara säker på att finna 

all nödig utredning och proviant. Desse artiklars anskaffande 

ombesörjes af fördelningens marinstabschef, och elenned äro vi 

inne på den organisation, som redan blifvit. afhandlad i sam

manhang med lokalförsvaren. 
Någon regelbundet återkommande.öfning med bevaknings· 

personal och materiel synes icke behöfva anordnas, men vid 

fl ottans eskaderöfningar borde, åtminstone under stridsöfnin-

... 
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garna, signalstationerna inom det område, der öfningarna för

siggå, mobiliseras och bevakningsfartygen användas i sin kri

giska befattning för att vinna klarhet om deras tillstånd och 

vänja till samverkan med eskaderfartygen. Beträffande ma

terielens och utredningens vård och tillsyn skulle denna i 

likhet med kustförsvarsmaterielen öfvervakas och inspekteras 

af marinstabschefen i fördelningen och förvaras antingen å 

centralpunkten eller ock i närheten af eller på den station, 

cler elen skall användas. 

H vad jag haft äran anföra skulle jag kunna sammanfatta 

uneler formen af följande önskemål: 

l:o) Försvaret af vårt land organiseradt på grundvalen 

af våra kusters försvar; 

2:o) Flera i förväg beredda positioner å strategiskt vi u-
. k b 

t1ga pun ter för att möta fientliga företag mot kusten och 

till stöd tör örlogsflottans fartyg; 

3:o) Ordnad bevakning af kusterna, samt 

4:o) Ett intimare samband mellan flotta och arme, såväl 

hvad försvarets organisation som öf~ingarna i fredstid beträffa. 

H vad särskild t elen sista punkten vidkommer, så har jag 

det anförda så flyktigt vidrört densamma, att ännu några 

ord kanske böra tilläggas. H vilka på flottans och armeens 

ömsesidiga med verkan grundade försvarsplan er, som kunna 

finnas upprättade med hänsyn till vårt lanels försvar, känner 

naturligtvis icke jag. Som flertalet af oss, så vet jag icke 

mera derom, än hvad man genom egna iakttao-elser kan sluta 

till. Dylika slutledningar ingifva emellertid mi; den förmodan, 

att sådana planer icke existera eller att de åtminstone ännu 

ick~ antagit någon bestämd form ; ty om de funnes, så borde 

lle l högre grad1 än hvad hittills varit fallet, hafva tryckt sin 

pregel på öfningarna i fredstid. Det vore beklagligt om detta 

antagande vore rigtigt, ty lika litet som vår nuvarande flotta 

ensam lär kunna påtaga sig ansvaret att hindra en fien de be

träda vår jord, lika litet lärer vår arme ensam kunna åtaga 
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s1g detta värf. Det måste väl ändå hlifva så, att då det en 

gång gäller, de båda SJ.skonvapnen hand i hand bjuda inkräk

taren spetsen. 
Det är långt ifrån min afsigt att vilja yttra något klan

der öfver vare sig den ene eller den andre. J ag betviflar visst 

icke, att individerna af armeen och af flottan på det sorg

fälligaste fu1lgöra, hvad de anse såsom sin pligt. Men indi

videns blick sträcker sig i allmänhet föga utöfver de närmast 

omgifvande företeelserna. Om en medlem af hären tänker sig 

fosterlandets försvar och höjer vältaliga ord för "koncentrering 

mot målet", h vilket är då detta mål? J o, i de flesta fa1l, foster

landets försvar genom hären. Och måste vi icke sjelfve er

känna, att vi mången gång genom ensidighetens glasögon be

traktat förhållandena mellan arme och flotta? Man vill väl; 

men man förvexlar hufvudsak och bisak, och man glömmer 

a1lt för ofta, att armeen och flottan äro tillkomna för foster

landet, icke för individerna eller sig sjelfva. Funnes deremot 

nu ett sådant synligt hufvud för de båda vapnen, som en ge

mensam stab, så blefve för mången lättare skönjbart, att lik-

. som a1la försvarets trådar i så fall utginge från ett nervcentrum, 

så måste också vårt försvarsväsende i sin helhet vara ett och 

odelbart, frånsedt alla de olika medel, hvaröfver det förfogar. 

(Tilläggsblad.) 

Vid elen diskussion, h vartill förestående anförande "Om 

våra kusters försvar" i Kongl. Örlogsmannasällskapet gaf an

ledning, förekom följande. 

Diskussionen inleddes at föredraganden, som af förekom

men anledning anhöll att få infördt till protokollet, det hans 

anförande ingalunda åsyftat att sätta det ifrågavarande kust

försvarssystemet i stället för vårt nuvarande försvar, d. v. s. 

medels fartyg, samt att det heller icke åsyftat någon rubbning 

i utvecklingen af vår flottas fartygsmaterieL Enligt föredra

ganelens åsigt borde fartygen utgöra elen ena delen af försva

ret (se anförandets sid . . 9 --11) och den andra delen utgöres 

af försvarsanordningar vid sjelfva landfästet. H vad det yttre 

kustförsvaret - fartygen - beträffade, så behandlades det i 

anförandet endast i förbigående, enär föredraganden hade tagit 

till uppgift att blott behandla det sätt, hvarpå försvaret vid 

landfästet, d. v. s. der härens och flottans vapen skulle kunna 

samtidigt nå fienden, borde förberedas. Föredraganden hade 

också velat i anförandet betona detta (s. 2 upptill), men med

gaf, att detta kunnat ske på tydligare sätt, än h vad fallet 

blifvit. Slutligen framhöll föredraganden, att några större 

kostnader efter hans uppfattning icke borde nedläggas på lo

kala kustförsvarsanordningar. 

För att begränsa diskussionen hade sällskapet beslutat att 

till behandling punktvis upptaga nedanstående ärrmen ur an

förandet och fattades efterföljande resolutioner efter slutad 

clit!lmssion öfver dessa. 

l:o. Om liimpliglteten al, att mecl hänsyn till vårt lauds /ör

svar indela kusten i onwåclen ttncler ansvarige bej'älhct[1'ctre. 

Svar: Örlogsmannasällskapet anser, att om samma kost

nader, som erfordrades för en effektiv sådan indelning af kusten, 

som förslaget afser, i stället användes till att göra flottan mäg-



tig att fylla den uppgift, hvilken hon enligt den sjöförsvars
plan, som nu må anses gälkt, har sig anförtrodd, så skulle lan
dets försvar i vida större mån derigenom stärkas. 

2:o. Om belwfvet af. ökadt antal replipunkter på kusten. 

Svar: Örlogsmannasällskapet anser, att en befä::;tad repli
punkt på rikets vestra kust är för landets försvar af oafvisligt 
behof. 

3:o. Om o1·ganisation af lokalförsvar pä vissa punkter af 

lcusten. 
Svar: Örlogsmannasällskapet anser, att planer redan i 

fredstid böra uppgöras i och för försvaret af vissa vigtigare 
punkter och områden af' kusten ; att till detta försvar förslag 
bör vara nppgjordt, grundadt på användande af landstormen, 
och frivillige f. d. stamanstälde, som uttjent sin värnepligt, 
under befäl af dertill utsedde f. d. officerare och underoffice
rare af både armeen och flottan; samt på användandet af äldre, 
befintlig artillerimateriel och för krigsbruk apterade handels
fartyg, äfvensom af något modernt artilleri jemte för ända
målet lämplig minmaterieL 

4:o. Vore det önskviirdt, att till vinnmide cif samarbete mellan 

hä1· och fiotta e1~ gemensam stab funnes organiserad? 
SYar: Såvidt det angår utarbetandet af mobiliserings- och 

försvarsplaner i hufvudsak, anser Örlogsmannasällskapet det 
vara af den mest framstående vigt, att de båda vapnen dervid 
samarbeta. Äfven anser sällskapet det vara af högsta bety
delse för åstadkommande af ett segerrikt försvar, att, vid 
hvarje tillfälle, då J .e båda vapnen gemensamt operera, högsta 
befälhafvarens stab inom sig sluter krafter från dem båda. Men 
att organisera en för armeen och flottan gemensam stab, anser 
Örlogsmannasällskapet icke praktiskt. 

, 
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Om stångminematerielen och dess handhafvande 
inom svenska flottan. 

(Anförande i Kongl. Örlogsmannasiillskapet af kapten C. Asker.) 

Alltifrån minväsendets uppkomst inom SveriO'eS SJ'öförsvar b • 

har detsamma med hänseende till anslag omfattats med väl-
vilja; äfven då de::;sa till annan materiel varit knappa, har 
minväsendet i allmänhet blifvit någorlunda tillgodosedt. 

Utan att på minsta vis vilja förringa den sjögående ma
terielens betydelse för vårt försvar, tror jag, att den rörliga 
minmaterielen, och särskildt deraf stångminan, kan komma 
att spela en roll utan motsvarighet inom något annat lands 
marin. Den fasta minan kan i allmänhet icke användas annat 
än på förut bestämda platser och är den äfven på dessa full
komligt beroende på försvaret af positionen i öfrigt för att 
göra sig gällande. Dess uppgift är s:'tlunda begränsad till för
svaret af de farleder der man beräknat, att fienden skulle söka 
::>in väg fram, och deri har den fått sig ett stort mål förelagdt. 

Den rörliga minan deremot har till uppgift, att vara till 
hands öfverallt och att genom lämpliga anordningar kunna 
uppträda nära nog hvar som helst. Ser man nu särskilclt på 
::;tångminan, kan densamma med lätthet apteras på de flesta 
ångslupar utan större eller särdeles kostsamma anordningar 
och är jag lifligt öfvertygad, att en väl skött och ordnad 
stångminemateriel skulle göra fienden lifvet ganska bittert och 
oroligt för att icke säga kort, om han icke oafbrutet vore på 
helspänn. De på 1870-talet hos oss bygcla stångminebåtarne 
voro för sin tid mästerstycken och lända sina konstruktörer 
till all heder. H vad den till dem hörande materielen beträf
far, har den dock lenmat åtskilligt öfrigt att önska, likasom 



-30-

båtames aldrig fullb01;dade inredning. Orsakeli till det.ta har 

väl varit att Whit€lheads-materielen tagit såväl tid som krafter 

i anspråk äfvensom den mindre betydande roll stångminan 

spelar i andra länder. Ser man pÅ effektiviteten hos vapnet, 

måste man dock erkänna, att den utgjort en särdeles vigtig 

fakt0r under senare årens sjökrigshändelser. De många till

fällen då stångminan sändt sin motståndare i djupet äro allt

för väl kända för att i detta sällskap behöfva återkallas i 

minnet, men hvad jag önskar påpeka är, att dessa resultat 

vunnits med en materielmycket underlägsen äfven våra stång

minebåtars. Detta ger ett stöd för hvad jag vill framhålla, att 

det är tillfället som med hänseende till denna materiel gör 

sig gällande, och . det är detta tillfälle jag tror vår terräng 

ofta skulle bjuda på. För stångminematerielen gäller kanske 

mer än för någon annan, att dess handhafvare måste hysa för

troende till densamma. Att så icke är fallet har jag dock 

under de senare öfningarna mycket väl förmärkt. Om man 

undantager år 1880 har svenska min väsendet varit särdeles 

lyckligt med hänseende till olyckshändelser. Smärre sådana, 

äfvensom tillbud hafva dock icke saknats, och om detta sam- . 

manställes med att materielen i sitt nuvarande skick icke är 

tillförlitlig, samt att personalen erhåller blott ringa öfning, 

torde detta vara orsaker nog att minska förtroendet. H var 

och en känner helt visst inom sig en viss grad af excitement 

vid aff:Yrandet af elen första stångminan, men denna känsla 

försvinner vid forisatta sprängningar och man fäster slutligen 

icke mera afseende dervid än vid affyrandet af en svårare 

kanon. 
Benämningen gör mycket här i vedelen och i det hän

::;eendet har det s. k. rörliga minväsendet hos oss blifvit van

lottaclt. Isynnerhet nu sedan "det fasta" fått sin särskilda 

kår, har man ju svårt att tänka sig, att icke allt kombineradt 

med namnet mina tillhör minkåren. Så är dock icke fallet, 

utan minorna tillhöra nog minkåren; men deremot hafva vi 

tagit oss för att kalla torpeden för mina och deri ligger felet. 
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Vi borde antaga de internationela benämningarna af mina för 

allt ~onnekteradt med "det fasta" och torped för "det rörliga" 

och Inrätta oss derefter. 

I sammanhang härmed kommer indelning af kurser i nu

varande minskolan, der undervisning i "det fasta" indelas i 

"högre kurser" och i "det rörliga" i "lägre kurser", hvilket 

ju svårligen kan bidraga att höja intresset hos eleverna och 

förefinnes ännu mindre skäl till rlenna inrlelning nu, då man 

icke går från en "lägre knrs" till en "högre" och kunskap om 

det rörliga ingalunda utgör någon förkunskap till det fasta. 

Dessutom kan man ju tänka sig och hoppas, att kunskapen 

inom båda brancherna skall kunna clrifvas lika högt. 

För öfrigt är väl också att antaga, att vi inom en icke 

afiägsen framtid skola hafva flyttbara, låt vara rörliga, minor, 

nemligen sådana, som medfölja en eskader för skydel och till

fälliga spärrningar och då blir med nuvarande system ännu 

svårare att klargöra benämningarna. 

När fasta minkå1;en uppsattes, öfverfiyttades de rörliga 

minorna till ingeniördepartementen, men borde icke dessa va

pen lika väl som alla andra hafva sina målsmän bland dem 
) 

som i aktivt bruk skola framföra desamma, nemligen office-

rarue? J ag t ror att äfven med den bästa vilja och föresats, 

det skall blifva svårt för chefen för mariningeniördepartemen

tet med elen mångfald af göromål, som inom detta departe

ment existerar, att i minorna se annat än en bisak och med 

den högsta tanke om pligtkänsla, kan elen dock som motor 

icke komma annat än etter intresset. Sant är, att Whiteheacl::i 

mina innehåller ett invecklaclt maskineri, dock ej värre än att 

officeren hos oss lika väl som i andra länder kan föra dess 

talan, så att den hålles i nivå med sin tid; och att ingeniören 

der som annars, söker utföra de fordringar det praktiska bru

ket ställer på henne faller af sig sjelft. Tillverkningen af 

minorna i Sverige är sannolikt fördelaktigast att undvika. 

s lutligen måste jag äfven nämna några ord om personalen 

till elen rörliga minmaterielens hanclhafvancle. Som vi veta 
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har i allmänhet den våra fartyg tillhörande minmaterielen 
lemnats hemma. Den uppgifna orsaken är vanligen bristande 
utrymme; men af det skälet skulle man nog kunna önska 
lemna mycket annat hemma. J ag tror att en vigtig faktor 
dervid varit, att chefen icke haft någon, som med ansva1· 
kunnat sköta densamma. Ännu så sent som 1886 lemnades 
Vanadis' lysmaskin af denna orsak hemma. Seclan dess har 
eniellerticl unelervisning i elektrisk belysning anordnats, och 
kommer troligen ingen lysmaskin att hädanefter stanna hemma 
af detta skäl. Sak samma blefve nog törhållandet med min
materielen, om särskild officer vid sidan af öfriga åligganden 
kommenderades som torpedofficer. Angående unelerofficerare 
och manskap så lämpa sig styrmän och signalmän bäst dertilL 

H vad särskild t signalmännen angår, bör deras antal ökas 
så mycket som luäfves för minmaterielens skötsel vid siclan 
af signalerna och på så sätt blir vinsten på båda sidor, utan 
att karlen behöfver tryckas af vetanclfl. 

Seclan jag för mina ideers realiserande fått välbehöflig 
teknisk h.ielp af mariningeniör I. Engström, får jag härmed, 
på grund af hvad jag ofvan anfört, vördsamt framställa föl-
jande förslag. 

l:o) Benämning. . 
Benämningen mina vid "det fasta" minförsvaret och to1"pecl 

vid "det rörliga" införes. 

2:o) Departements-iiHlelning. 
Artilleridepartementen omdanas till artilleri- och torped

departement med sina särskilda afclelningar. 

3:o) 'forpl~(lskol:m. 
Minskolan i Carlskrona, der n n unelervisningen i h vad 

som tillhör det fasta minförsvaret är så · goclt som ingen , all
denstund redan undero:fficerskorporalskursen läses i Stockholm, 
om bildas till torpedsko la, h vilket icke hindrar, att mauska pet 
vid minörkompaniet unelervisas af en minörkonstapel under 
kompanichefens öfverinseende. 
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Torpedskolan utbildar: Torped officerare, Torpeclreservo:ffi
cerare, Torpedstyrmän och Toq,eclörer. 

Till torpedskolan kommeneleras: 
Officerm·e. Alla underlöjtnanter, i likhet med hvacl nu är 

fallet, efter genomgången befälslmrs. 
Reservofficersaspirante1 ·. Sknlle elen utbildning, som här 

föreslagits, komma till stånd, vore nödvändigt att aspiranterna 
intagas på stationen den l Oktober i stället för den l MaJ· . ' 
lwilket nog af fl era andra skäl, såsom att inlärande af regle-
menten m. m. borde föregå tjenstgöringen , den knappa tiden 
för examen i styrmansskolorna på våren för att hinna in till 
l Maj m. m. vore önskligt. Bland de 10 uttagas lämpligt 
antal, som årligen bestämmas för utbildning till torpedreserv
officerare. 

Unde1'officercwe. Eleverna i underbefälsskolans styrmans
klass . 

Torpecliirer. 2:a klassens signalmän för att komma upp i 
l:a klass. 

4:o) Praktiska öf'uiugar och tonlriugar. 
Efter afslntade teoretiska kurser vidtaga praktiska öfnin

gar, med alla gotlkända elever, vid stationen med stångtorped
båtarne. Sedan dessa allmänna och mem törberedande öfnin
gar afslutats, uttagas bland o:fficerarne lämpligt antal af dem 
som erhållit högsta betygen att utbildas till torpedofficerare, 
hvarpå öfningarna med stångtorpeclbåtarne, indelade i divi
sioner, vidtaga. 

Denna indelni!".g göres sålunda: 
Som divisionschef kommenderas en torpeclo:fficer, som till

lika är chef på en båt; och på de öfriga af divisionens båtar, 
beroende på antalet, autingen l officerselev och 2 reservoffi
cersaspirantelever eller tvärtom. På divisionschefsfartyget äf· 
vensom å de öfriga i händelse at tillgång kommenderas under
officerselever och likalecles fördelas torpedöreleverna på bå
~arne . lVIefl hänseende till terrängen indelas våra skärgårdar 
l distrikter, nemligen: 
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l:a distriktet Stockholms skärgård. 
2:a , N arrköpings , 
3:e , Göteborgs , 
4:e 

" 
\V esterviks , 

5:e 
" 

Kalmar , 
6:e Carlskrona 

" 
De 3 

, 
första distrikten tillhöra Stockholms, de 3 senare 

Carlskrona station. 
Öfver hvarje årskurs, som öfvas i ::;itt särskilda distrikt, 

föres rulla och skola de i händelse af mobilisering tillhöra 
detta distrikt. Dessa öfningar pågå till den l Juli, då samt
lige elever utom reservofficersaspiranterna gå ombord å White
heaclsbåtarne under Juli-Augusti månader. Efter afslutacle 
godkända öfningar enrulleras eleverna så.;om respektive torped
of-ficerare, torpeclreservofficerare, torpedstyrmän och torperlörer. 

För att qvarstå i dessa egenskaper fordras att 5 år der
efter genomgå en 2 månaders teoretisk repetitionskurs. 

Vidare skulle alla fartyg försedda med torpedmateriel all
tid medföra elensamma och liksom visst antal skott per kanon 
skall skjutas, skall visst antal exercis- och fullt ladelade tor-
peder sprängas. 

5:o) LatMuingarna. 
Genom nådiga generalorder af elen 8 Maj 18'78 är ladd

ningen för stångminan bestämd till 30 rfl., d. v. s. 12,70 kg., 
bomullskrut. Numera redovisas dock icke laddningarna efter 
vigt utan per stycke och väger en sådan laddning med tänd
laddning sådan den förvaras i förråden ungefär 14 kg. 

Flera saclana lacldningar sprängdes under årets minerings
öfningar, hvarvicl det visade sig, att båtarue stoclo sig förträff
ligt, men icke så stängerna. Fastställelse at nu brukliga ladd
ningar borde gifvas. Angående exercisladdningens storlek fin
nes intet före::.krifvet, men som lämplig exercisladdning före
slås att dela 2 laddningar till 3, h varvid till följd af bomulls
krut-lagrens olika tjocklek vigten per exercisladdning kommer 
att variera mellan 8-10 kg. 
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6:o) Autäu<lningsmaterieleu. 
Elektriska ledn·in.~arna bi_\ra inläggas fasta i stängerna, med 

kontakt vid galgens öfverkant, hvarifrån ledningarna fortsätta 
genom galgen och båten till nycklarne. Härigenom skulle 
betydlig förenkling vinnas, såsom att ledtrådshusen blefve obe
höfiiga, äfvensom minans förtidiga sprängning törekommes 
m. m. 

Tändnycktarne äro i sitt nuvarande skick opraktiska och 
böra utbytas mot en tändnyckel stående fast för elektromeka
nisk antändning samt en lämplig tryckknapp för elektrisk. 

7:o) St.ångtorpetlbåtar. 
Som jag redan haft äran framhålla anser jag våra stång

torpedbåtar för sin tid såsom mästerstycken, säl·skildt med 
hänseende till deras stora manöverförmåga och pålitliga ma
skineri. Beträffande deras manöverförmåga fäster jag mig sär
skilJt vid deras öfverlägsna backning. J ag har nemligen fun
nit, att båten under uormala förhållanden backar sig tillbaka 
i skydel på nngefar 1 1

/2 gång anfallstiden vid distanser under 
1000 meter, då samma manöver medelst svängning tager 2 
gånger denna tid. Vid förlängande af distansen skära natur
ligtvis dessa ticler snart ihop och passera hvarandra, men an
frtllsclistansen torde i våra skärgårdar oftast blifva under 1000 
meter. Under cirka 12 månaders tjenstgöring med dessa båtar 
kan jag icke påminna mig mer än en "klick" i maski_n, oak
tadt ofta ganska ovana såväl maskinister som eldare förekom
mit. Deras fart kan 1:1.an ju icke anse stort mera än 10 knop, 
men torde farten för dessa båtar icke spela så stor betydelse. 
U nclan stora förföljare få de söka sin räddning i terrängen 
och Whiteheaclsbåtarne hafva svårt att annorledes än genom 
betikjutning skada dem och med hänsyn till bestyckningen är 
stångtorpedbåten såsom mindre känslig för tyngder lättare att 
bestycka än elen förra. 

Båten licler dock med af.'Seencle på dess inredning af stora 
olägenheter. Styrhufvens placerande akterut minskar synfältet 
för den styrande och omöjliggör styrhufvens begagnande om 
natten, som just är torpedbåtens tid. 
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I den öppna aktern äfvenson:i genom rännorna i maskin

öfverbyggnaden öser vattnet in vid den .minsta sjögång. Nå

gon sådan inredning för besättningen, som medgifver att söka 

ett tillfälligt skydd för en eller annan natt, äfvensom durkar 

saknas, Jag får derför här vördsamt framlägga en ritning 

(P l. 1) som utvisar de förändringar, jag anser borde vidtagas, 

nemligen: öfverbyggnad akter, 8 sidoventiler, sänkning af dur

ken samt inredningen, styrtornets höjning samt flyttning för

öfver, styrinrättningens flyttning, 3
/ , tums skyddsplåt förut, 

ny kulspruteställning, nya kolboxar, inredning förut, ångpan

nans vändning med förändrade rör, ventilatorns och skorste

nens höjning, en ny ventilator, två nya nedgångskappar och 

ett manhål till mindurken, två nya miristänger, två nya min

rännor med dertill hörande nödiga ändringar samt målning, 

hvilket allt anses kunna göras för 3500 kronor pr båt. Genom 

dessa ändringar skulle båten få 3 tum större djupgående akter, 

än den har, hvilket med hänsyn till backning vore fördel

aktigt. 
Som 10 knop äfven för en stångtorpedbåt torde anses för 

litet för nybyggnad, synnerligast om man tager i betraktande 

båtens stora betydelse som rekognosör i våra skärgårdar, får 

jag härmed framlägga förslag på en 15-knops båt, som i öfrigt 

skul~e likna den ofvan föreslagna, men i jemförelse med den 

hafva följ<tnde dimensioner. 

==========================~-------

Längd i vattenlinien ........... i meter 
Största bredd på spant . . . . . . . . , 
Djupgående akter. . . . . . . . . . . . . . , 
Indikerade hästkrafter ............... . 
Fart .......................... i knop 
Vigt af skrof ..................... ton 

, , maskineri . . . . . . . . . . . . . . . . , 
, , minattiralj . . . . . . . . . . . . . . . . , 
, , kol för 10 timmar . . . . . . . . . , 

Deplacement i ton . . . . . . . . . . . . . ..... 

l Nuvaran•le. 

l 
16,8 

3,3 
l •) 

l ,-
80 
lO 

lO,n 
i 8,8 
l 0,7 
l 
l O,n 

l 21,o 

Förslllg. 

~ 

24,~ l 
3.7 
1,8 

300 
15 

l 18,1 
21,o 

l 
2,o 
3,4 

l 44,5 
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==~~~========~==----
! Förslng. N u var am! c. 

Sluof med minattiralj ........... . . kr. 9000 16000 
N u gällande anskaffitingsp1'is å 1-----~ 

l\faskineri . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . , 16000 36000 
---QS~u~m-m-a-,k~r-o-n~or~1~2~5;000;;~L-;5;20;00~ 

3:o) ApteringsmaterieleJt 

. . Stängernas nuvarande konstruktion har visat sig icke på

ht~I~, utan hafva flera tillbud till olyckshändelser genom deras 
böJnmg förekommit. 

Uneler årets mineringsöfningar hade jag order att försöka 

en säkerhetsapparat konstruerad dels för att utvisa om ståno-en 

böjde sig, dels at.t i så fall omöjliggöra torpedens sprängni:g, 

I~en oaktaclt apparaten som uppfinning visade sig särdeles sinn

nk. kunde jag icke, stödjande mig pa elen åsigt, att rlenna ma

tenel måste vara så enkel som möjligt och framförallt att man 

icke på minsta vis förminskar chancen att få minan att i det 

önskade ögonblicket explodera, förorda elensammas införande 
i dess dåvarande skick. 

Apparaten bestod af ett på insidan öppet jernrör; i detta 

rör löpte en vigt, vid hvilken var fästad en ståltrådsli~a hvars 
' 

andra ä?da fästes på stångändan nära minan. När stången 

v~r utvmdad och fäld, reglerades vigten, så att elen hängde 

fn från bottnen af röret. Kröktes nu stång·en slabbnade linan 
. ' 

och vigten sänktes derigenom samt påverkade ett i bottnen 

på röret placeraclt strömbrytningsinstrument, hvarigenom vat

tenledningen till torpeden var ledd och omöjliggjorde dess 

sprängning med mindre man lyfte på vigten. 

Att i en elektrisk ledning sådan som denna införa två 

mekan~ska strömslutningsinstrument anser jag icke rigtigt. 

Sannohkhet.en att den utombords löpande linan genom fram

för fienden befintliga hinder afslites är stor liksom ock att 
t ' . ' 

s angen v1d ombordläggningen visserligen krökes så mycket, 

att torpeden icke exploderar; men dock icke så mycket att öf

verhängande risk för båten uppstår genom torpedens explosion. 
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I h vilket fall som helst kan torpeden icke bringas till explo

sion med mindre man lyfter på vigten, hvilket, om apparaten 

införes, icke bör få ifrågakomma, så mycket mindre som ap

paraten icke var placerad under befälhafvarens kontroll. Att 

införa särskilda apparater för fredsöfningar hoppas jag aldrig 

måtte ifrågakomma. Apparaten kan bafva sin betydelse i hän

delse, såsom jag föreslagit, styrhufven flyttas föröfver, röret 

placeras i styrtornet, vigten förses med visare och regleras så 

högt, att den har ungefär en meters vandring, hvilket stången 

sannolikt kan kröka sig, utan att lifsfara för ombordvarande 

uppstår och att densamma icke införes i ledningen. 

Att lappa på dessa gamla stänger borde med deras nuva

rande konstruktion icke förekomma. Jag får härmed fram

lägga ritningar ti~l nya stänger, som, hvad beräkningarna 

angå, lemna följande resultat i jemförelse med de gamla: 

Vigten lika, styrkan mot böjning fullt dubbel, priset 67 Ofo. 

Emellertid tarfvas ju försök och vore det särdeles lämpligt 

om ,;11, 143:s stänger, hvilka under vårens öfningar förstördes, 

ersattes med nya af denna konstruktion, hvarvid helst båten 

äfven skulle ändras i öfverenstämmelse med förslage.t. Som 

stången genom vattentrycket näppeligen kan kröka sig annat 

än vid sin sista stödjepunkt, har jag, under förutsättning af 

styrhufvans flyttning, på stången, ett stycke under vatten

ytan placerat en automatisk visare (synlig å Pl. I) som arbetar 

på så sätt, att då stången fälles och båten går framåt, verkar 

en sned yta att slå upp densamma; vid invindning fälles elen, 

då den tager emot yttersta rullen. Krökes stången försvinner 

VIsaren. Den föreslagna nya stången synes i genomskärning 

å Pl. II. 
9:o) Besättningsstyrka. 

Den i densamma upptagna minören bör ersättas med en 

torpedör. 
lO: o) Motlerf'artyg. 

Till moderfartyg för dessa torpedbåtar torde 2:a klassens 

kanonbåtar, som väl näppeligen längre kunna räknas till krigs-
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fartyg, lämpa sig, om de öfverbyggas för befäl och besättning 

att bo på däck och inredas med förrådsrum under däck. Äf

ven borde i distrikten fasta koldepöter upprättas. 

ll:o) Antal båtar och mobilisering. 

Skulle, såsom jag hoppas stfingtorpeden få intaaa en be-
. d b 

rätttga plats i vårt inomskärsförsvar, torde med hänsyn till 

skärgärdames utsträckning och den större elier mindre svårig

h:ten .att underhålla förbindelser dem emellan, följande antal 

hatar vara behöfliga inom de olika distrikten: 

Stockholms distrikt . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • • . • . 12. 

Norrköpings , ................•.•... , .. , . 8. 

Göteborgs , ................ , .. , , • . . • • . 12. 

Westerviks 
Kalmar " 

" 

........................... 8. 

........................... 8. 
C ariskrona , . •......................... 12. 

Summa 60. 

Kostnaden för detta försvar med 15-knops båtar skulle 

alltså blifva 3.120000 kronor. 

Upptagande en bemanning af: 

15 torpeclofficerare. 

30 torpeclreservofficerare. 

15 torpedstyrmän. 
60 maskinister. 

60 1:a klass torpedörer. 

120 3:e , sjömän. 
120 eldare. 

420 man. 

Om härtill lägges kostnaden för förändrina till 5 moder-

fartyg a 30000 kronor ...................... -~ ... 150000: -

samt ett nybygclt a ............................. 100000: 

skulle hela kostnaden af fartygsmaterielen för ifrågavarande 

försvar utgöra 3.370000 kronor. 

lVIoderfartygens bemanning skulle upptaga: 

6 kaptener. 
12 underofficerare. 



12 maskinister. 
24 eldare. 
36 man. 

90 man, 
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hvilket tillsammans med föregående skqlle utgöra 510 man. 

Kostnaden för uppsättande af kolclepöter anser jag icke 

bör ingå i dessa uppgifter, allelenstund de väl i alla händelser 

äro en af de mest framskjutna frågorna på dagordningen. 

Kommer så härtill elen icke obetydliga reserv, som kunde er

hållas genom att staten betalade premier för byggandet af 

snabbgående ångslupar af lämpliga dimensioner, med vilkor 

att de under Yissa år i händelse af behof tillhörde kongl. flot

tans reserv att i krig användas. Härj emte borde äfven an

ordningar vidtagas att transportera stångtorpedbåtarne pit jern

väg, hvilket nog på flera ställen skulle kunna låta sig göra, 

och hvilket vore af största betydelse vid blokacl af kusten 

eller då sjön af annan orsak vore afspärrad. 

Ett på ofvan angifvet sätt anorclnaclt försvar med stång

torpedbåtar skulle enligt mitt förmenande bereda en ganska 

stor trygghet åt våra skärgårdar. 

(Tilläggsblad.) 

Kapten Askers anförande har inom Kongl. Örlogsmanna

säli skapet varit upptaget till diskussion. Dervid uppstäides 

på föredragandens fö rslag följande diskussionspunkter, hvilka, 

enligt sällskapets vid t illfället förda protokoll , gåfvo anledning 

t ill neclanståemle uttalanden . 

l:o) Bör stångminan för vårt lanels försvar tillmätas större 

betydelse, än hvad nu är fallet? 

Alla i dis lmssionen härom deltagande ledamöter uttalade 

sig emot, att inom vår örlogsmarin lägga mera vigt vid stång

minan, än hvad f. n. göres. Deremot uttalades fl era önslmin

gar om, att uppmuntra till byggande af privata ångslupar, 

lämpliga att utrustas med minor, hvarigenom en minbåtreserv 

för kustför,;varet skulle erhållas. Såsom sitt svar på frågan af

gaf ::;ällskapet. : "st<cnyminan hrw numera icke samma betydelseför 

oc1r·t lands försvar som til(fih-ue, men tir lo r~lcwande ett bea ktans

oiirJ.t va pen." 

2:o l Är det önskligt, att benämningen torped införes i stäl

let för mina vid vårt rörliga minförsvar '? 

Rörande denna punkt uttalade sig sällskapet enhälligt för, 

att: "Jö rank1'ad mill(r bör behålla beniimnin,qen «mina»; men elen 

rörli.r;a minan fJÖ l' benämnas «torped»." 

3:o) Bör elen rörliga minmaterielen i administrativt hän

seende lyda under ingeniördepartementet eller annat depar

tement, och i så fall under hvilket af de nuvarande, eller bör 

ett lJytt departement derför uppsättas'? 

l1,esnltatet af öfverläggningen om denna punkt blef, att: 

"att torped- oclt minmate1·iel bör tillhöra ett to rped- och minclepcw

tenwnt, som till sitt j'ö1fo.c;ande bör ega behöfliyt antal officemre 

or h ingeniörer." 

4:o) Är el et önskligt att befäl, emuerbefäl och manskap 



särskilclt utbildas för skötande af rörliga minmateri~leu , o.ch 
så fall, hvilka yrkesafclelningar böra derför afses:> 

Denna frågas första del bes1·arades enhälligt mecl - .ia ! 
Rörancle den senare d8len uppstod en kortn.re Lliskns:-;ion, 

,;om hufvuclsaldigen rörde sig om hvilket maut:kap , mall borde 
af'3e till handhafvande af torpeden. Man erkände aLt, i likhet 
med hvad föredraganden föreslagit, signalmännen vore de :-;o m 
bäst lämpade sig att äfven utbilda för torpedtjen:;t, men att 
torpeden för dem borde vara hufvndsak och att de borde be
nämnas efter sin hufvuclbefattning. I öfverens:>tämmeb e der
med ansåg man, att hela Jen personal, som särskihl t utbilda t" 
för torpedtjenst borde erhålla en tjenstebenitmning, i:iOm ti ll
kännagaf detta och att dessa benämningar borde vara resp .: 
"'J'orpecl~jfice1·, Torpedresero~jjicer, Torpeclunden~[ficer och Trilpr:d
mcdms". 

5:o) Ar den af föredraganelen angifna gånge11 a f clell theo
retiska utbildningen och de praktiska öfningarna lämplig? ( Se 
anförandets punkt 3 och 4.) 

Rörande denna fråga ansåg sällsk:>.pet, 
att "den uuvarancle minsleolans lägre kurs bör mnbiidas till 

en torpedsl.-ola, der unelervisningen bör ahe ?ttbilillliug af Torped
~fjicerare, Torpeclreseroofjicerare, 1'm ·pecluncler~jficeuwe oc/1 Torprcl
matroseJ· för skötseln af sdväl tm·pedmaterielen, som det eiPZ.t,riskrt 
tju::;et;" 

att "det skulle 't> ara till fördel fö1· såvät utbitclninyw som o c: l: 
lär Re::;erv~jficersaspiumtema sjelfoe, om dess e !tnstätdes vid jiotto 11 

med ingången af Januari månad, i stället för, säsom Ji/1 sker, 
den 1 111aj;'' 

att alla med torpedmateriel försedda fartyg borde nwler 
expedition medföra denna; att öfningar borde dermed före-· 
tagas och visst antal torpeder sprängas; men att sknlfartygeu 
för manskapet skulle kunna undantagas härifrån. 

G: o) År det skäl, att i enlighet med föredragamlen s för
slag ändra nuvarande stångminbåtar; och bör vid nybyggna11 
den gamla modellen eller den föreslagna större föron1 as ( 

Vid deu c1i i:iku~;siou, hvartill r1 e~sa fråg·or o·åfvo anlednino-o bl 

uttalade~ allmänt den åsigt, att man med hän::;yn t ill vårt 
lanrls begränsade tillgångar och innan vi ännu tillegnat oss 
tillr~ickligt antal af el e fartygscerter -- 1 :a kl. pansarbåtar 
;-;amt l :a och ~: a kl. minbåtar - som för närvarande utgjorde 
törern :'\ 1 för nyanskaffi1ing, och som åtnjöte yrkef'm tlnnem; för
Lroende, :-;å borde man icke :-iöka :-;lå in på någon annan väg 
ilu den af regeringen beträdda. 

Deremot ansågi:i det kunna ifragasätta:-; hurnvirla icke våra 
nu varande ,;tångtorpec1b~ttar borde förämlras i lmfvmlsaldig 
i)fvereusst.äm rnelso me<l föredraganden:::: förs lag, samt om det 
id;:<· kuude vara skäl , aJt ]'a försök aptera st:ingtorpecler pa 
någon aJ våra 2:a kl. minbatar sa,.;om hjelpvapen. Afvenler1es 
Httala<les förhoppningar om att man måtte taga i allvarligt 
iifvervägande på h vad sätt, enskiltle personer och bolag borde 
intres::;era,.; för byggande af en fartygsmateriel, som af r ege
ringen sknlle knnna tillgodogöras för torpedtjen~;t vid krigs
Lillf~i.lle. 



PL.I. 
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Arsberättelse inom Kongl. Örlogsmannasällskapets 
2:a vetenskapsklass (artilleri). 

(Af kaptenen C. A. Hjnlhammar.) 

Sedan sista årsberättelsen i artilleri afgafs inför Kongl. 
Örlogsmannasällskapet, har arbetet med detta vapens fullkom
nande oaibrutet fortgått. Oaktadt de storartade framsteg, 
som under de senare åren gjorts inom detta område, återstår 
dock ännu, och torde alltid komma att återstå vigtiga frågor, 
för hvilkas lösning vetenskapens snart sagdt alla grenar sättas 
i verksamhet. Bland de främsta spörsmålen stå fortfarande: 
erhållande af kraftiga sprängämnen för projektilerna; rökfritt 
kruts användande äfven i stora pjeser; ökande af utgångs
hastigheterna i redan befintliga kalibrar, hufvudsakligast ge
nom förbättring i kruttillverkningen, men äfven i sammanhang 
dermed genom allt mer ökade längder af det reffiade loppet, 
samt slutligen nppdrifvande af skjuthastigheten, som man sö
ker på olika sätt åstadkomma för alla kalibrar. 

Häftiga sprängämnen i projektiler. 
Den stora verkan de häftiga sprä11gämnena utöfva jem

förda med det vanliga svartkrutet, har sedan lång tid tillbaka 
föranledt försök med dessa ämnens användande såsom spräng
laddning i granater. Svårigheterna att åstadkomma fullstän
dig explosion vid anslaget, faran af förtidig sprängning i af
fyrningsögonblicket, tillika med den hastiga förändringen un
der längre tids förvarande, äro dock olägenheter, som delvis 
vidlåda alla dessa ämnen. 

N edanstående tabell angifver de resultat angående olika 
sprängkraft, hvartill professor Berthelot genom åtskilliga expe
riment kommit. 

'l''idskr. i Sjöv. 1890. 4 
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Bcrf(S krn t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Krigshut . .. . . ...... . . . .. .. .. . 
J Jgtkrut . ..... . . ... .. . ... .. . . 
Krnt med natronsalpeter . . ..... . . . . . 

Bomnllskrnt . ... . .... . . . . .. . .. . 

Pikrinsyradt kali (Pikratkrnt) ...... . . . 
BonmUskrut blandadt med clorsyradt kali .. . 

Pihinsyra , .. 
ll!andning af pikrinsyradt och clorsyradt kali 

Nitroglycerin . . .. .... . . ... . .. . . . 

Ut veckb- 1 l S ·· , ,:· . ' Gasmiingtl prang-
do \:.trm.o- ~ l<bm. haft 

enheter Jl l' g r. i kg. 
pr gr. ~ 

500 l 0,17:l 
GOS ·1 0,22:, 
()41 0,2\G 

764 O,ns 

590 0,801 

578 0,585 

1421) O,·l&l 

1424 0,408 

1422 0 ,3!7 

1320 0,710 

37,4 

58,2 

59, t 

80,1 

200,1 

143,0 

289,0 

247,4 

203,2 

399,1 

Af tabellen synes hvilken ofantlig öfverlägsenhet i spräng
kraft de häftiga sprängämnena hafva jemförda med det van
liga krutet. De kraftigaste af dessa ämnen, neml. de nitro
glycerinhaltiga sprängämnena, såsom dynamit, spränggelatin, 
sebastin m. fl. äro som bekant synnerligen känsliga för stötar. 
Det är för att kunna använda dessa ämnen i granater, som 
kapten Zalinski konstruerat den s. k . dynamitlmnonen, beskrif
ven af föredraganden i artilleri år 1887. Zalinski synes fort
farande hoppas på allt större verksamhetsfält för denna kanon. 
Han föreslår dess användande ej allenast i land och på större 
fartyg, utan konstruerar äfven r~:.indre pjeser att användas på 
minbåtar i stället för mintuber. En sådan 8''-kanon väger 8 
ton med allt tillbehör och antages skjuthastigheten blifva 8 
skott på 2 min. 15''-kanon är afseeld för projektiler, som skola 
laddas med ända till 500 engelska rtt. dynami t och kunna ka
stas ända till 4500 m. 

Atskilliga svagheter framstå dock vid den praktiska an
vändningen. Då elevationen ej bör understiga 18° för att und
vika rikochetLer, och utgångshastigheten endast är c:a 180 m., 
blir det raserande stycket förminskaclt till några få meter. 
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F örsökskommissionen uppskattar nedslagsvinkeln äfven på kor
tare afståml till omkring 25"; raserande stycket blir då för en 
5 m. hög skeppssida endast omkring w· m. oberoende af 0111 

afståndet är stort eller litet. Härigenom måste afståndet vara 
full t noggrant bestämdt, såvidt projektilen skall komma nära 
målet . 

För att bemöta denna svaghet framhåller Zalinski, att må
let för dynamitkanonen är vida större än för en vanlig kanon, 
emedan det förra utgöres af skeppets horisontala utsträckning 
tillika med den farliga gränsen för granatens nedslag beräknad 
till 15 engelska fot, då deremot det senare endast utgöres af 
skeppets vertika genomskärning öfver vattnet. För att med 
säkerhet bedöma afstånclen förordas en elektrisk afståndsmätare, 
konstruerad af löjtnant B. A. :B~iske. Denna består af 2 in
strument uppstäida på däck, så långt från hvaranclra som möj
ligt och ständigt rigtade på målet af två observatörer. Af
ständet gifves nästan automatiskt, på hvilken plats man önskar. 
P å Yesuvius skc.\11 så ordna>~, att af.<s tåndet afl.äses på en skifva 
invid kanonen, så att påsläppningsventilen ständigt må kunna 
regleras efter afståndsändringen. Underligt nog har denna 
afståndsmätare ännu ej profvats till sjös; på land har, med 
en baslinie af 26 1

/ 2 e ng. fot, felet uppgått till l ,1 % på 2600 
yards. J e m te förhoppning, att härigenom beherska svårig
heterna vid afståndets uppskattande framhålles elen stora träff
säkerheten vid skjutning från land, som af försökskommis
sionen angifves sålunda: om målet antages vara en yta af 150 
fots längd och 50 fots bredcl, så träffas detta på afstånclen 2100, 
1700 och 360 yards med minst hälften -af de projektiler, som 
innehålla 200 ( l. eller högre laddning. Oaktadt alla dessa lof
vande prof på dynamitkanonens i:inclamålsenlighet torde dock 
dess användbarhet för sjöbruk ännu ej vara påtaglig . Svårig 
heten att erhålla ett säkert skott är ombord synnerligen stor 
Mven med den va:illiga kanonen , oaktadt det korta loppet, 
(len hastiga antändningen och elen stora utgångshastigheten 
göra, at t k ulan här nästan ögonblickligen lemnar loppet, efter 
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det impulsen för affyrning gifvits. Huru mycket större blifva 

ej svårigheterna med dynamitkanonen? 

Vid en profskjutning, som egde rum å Vesuvitts den 9 sistL 

Oktober iakttogs icke pjesernas träff-förmåga, emedan ända

målet då endast var, att undersöka skjuthastigheten samt för

mågan att under längre skjutning kunna bibehålla det erfor

derliga lufttrycket. Hastighetsskjutningen undersöktes med 15 

skott. Början gjordes med tom kanon och stängd kammare. 

Från ordet "börja" till första skottets affyrande åtgick l min. 

7 sek. och till sista skottet l l min. lo sek., således i medeltal 

pr skott l min. 9 sek. Beträffande lufttrycket säges, att då 

projektilens hastighet är beroende af detta tryck, så är det 

vigtigt, att tryckets minskande må kunna regleras inom trängre 

gränser. Med ett initialtryck af 700 rit. varierade sänkningen 

af trycket hvarje skott från 70 rit. till 120 rft. under 18 skott. 

Fördelen att kunna med säkerhet skjuta granater med 

häftiga sprängämnen är emellertid så stor, att ej allenast Za

linskis dynamitkanon fortfarande står pä dagordningen, utan 

äfven andra af krut oberoende motorer hafva på senare tid 

sett dagen. Sålunda har vV. E. Hicks i Newyork konstruerat 

en maskin h varå beskrifning jemte plansch återfinnes i detta 

års Oktoberhäfte af Revista Marittima. Dynamitprojektilerna 

inläggas här 4 åt gången i en roterande maskin, hvilken me

delst en ångmaskin och dubbla drefhjul förenade med drag

remmar, sättes i så hastig rota tio n att projektilerna få en ut

gångshastighet nästan lika stor som i en vanlig kanon. Pro

jektilerna, som utslungas en och en, böra äfven få säker ut

gångsrigtning. 

För sjöbruk är dock en raserande kulbana af så stor vigt 

att den vanliga kanonen alltid måste föredragas framför andra 

mekaniska inrättningar. I nästan hvarje land försökes sär

skilda sprängämnen för detta ändamål. 

I Amerika har man pröfvat dynamit i Graydons granater. 

I en 18 cm. framladdningskanon sköts med 10 kg. l;:rutladd

. ning stålprojektiler vägande 55 kg. I följd af det tjocka ela-
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Laddningen af de till försöken använda granaterna tillgick 

på följande sätt: 
"Med vattendränkt och af parafin omgifvet bomullskrut." 
Granaten fyldes med smältande parafin, och skakades en 

kort stund, hvarefter parafinet skynelsamt uthäldes. På så sätt 
blef granatens inre betäckt med ett parafinlager, som hindrade 
det ft~ldacle bomullskrutet att komma i direkt beröring med 
metallen. Bomullskrutbitar inplockades tills granatfln var full, 
hvarefter ett trattformigt rör nedsköts till botten för parafi
nets införande. Bomullskrutmängelen i de sålunda laddad0 

granaterna varierade mellan 375 till 402 gr. och parafinmängden 

emellan 480 till 575 gr. 
"Med gelatineradt bomullskrut" 

tillgick laddningen sålunda att granaterna sköljdes med nitro

benzin, som fick afrinna; derefter nedpackades delar af 22 mm . 
patroner, tills granaten blifvit alldeles fyld, då nitrobenzin 
åter påfyldes. Derefter insattes träpropp och granaten fick 
stå orubbad 6 a 12 timmar, hvaretter allt flytande afhäldes 

och hål formades för perkussionsröret. Innan röret inskrufvas 
inlägges minst 35 gr. tändladdning af bomullskrutpatroner 

linelade i kautschukstrimlor. Vigten af det torra bomulls
krutet är i dessa granater från 339 till 358 gr. och af nitro

benzin från 510 till 610 gr. 
"I bellitgranaterna" 

packades den pulverformiga belliten med träkloss, hvarefter 

hål borrades för. rör och tändladdning af bomullskrut. Vigten 

af bellit är 1000 gr. och af tändladdning från 46 till 75 gr. 
D e särskildt konstruerade perkussionsrören (fig. l ) äro till

verkade v-id Marieberg. Främre delen med tillhörande inre 

delar, [hammare (bl, säkerhetsring (c) och fjäder (cl)j är lika 

med landtartilleriets s. k. "tunga neclslagsrör". 
Skall antändningen försenas, så att granaten först explo

derar, sedan den inträngt tillräckligt i förem ålet som beskjn

tes . inskrufvas omedelbart under hammaren ett tillsatsrör (a) 
för~edt med en kanal af hård t pressad t krut ; explosionen kan 
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härigenom efter behag försenas, beroende af rörets längd. I 
botten af röret inskrufvas en bottenbricka (e) försedd med 4 
tänd piller. 

Då icke försenad antändning skall ega rum, såsom vid de 
ifrågavarande försöken, bortskrufvas tillsatsröret och i dess 
ställe inskrufvas bottenbrickan. 

Kanonen uppstäldes 30 m. från skottvallen. Skjutningen 
började mot en cementerad stenmur l,a m. hög, 2 m. bred och 
l ,u;; m. tjock. Deremot sköts 3 granater laddade med vatten
dränkt bomullskrut och jernpropp i stället för rör. De två 
förs ta ::;kotten hade en utgångshastighet af 395 m. Af dessa 
exploderade det första fullständigt vid anslag mot muren, hvar

emot det andra, som träffade i den söndriga delen af muren 

ej ru~te tillräckligt motstånd för att åstadkomma fullständid 
explosion, h varför större delen af sprängladdningen förblef 
odekomponerad och granaten sprängdes blott i 3 bitar. 

Det 3:e liksom alla de följande skotten sköts med 500 111 • 

utg<'mgshastighet. Muren träffades på ett oskadadt ställe och 
granaten sprang efter fullständig explosion i 5 större och vid 
pass 43 mindre bitar. 

4:e granaten, laddad liksom de fö,regående, sköts mot en 
27 cm. tjock stålplåt vid pass 92 cm. lång och 44 cm. hög, 
::;tuJ.d mot muren. Granaten träffade ungefär miclt i plåten 
hvilken spräcktes invid anslaget och ena halfvan blef fram~ 
:;kjuten 10 cm. Granaten exploderade vid anslaget fullstänclio-t 
och gjorde ett 15 mm. djupt intryck i plåten. b 

För alla de följande skotten, utom det sista, använde:; 
:;()m mål 12 mm. pannplåt på 65 mm. plank, bredd 287 cm. 

och höjd 266 cm. Bakom taflan på 5 m. var uppstäld en 
annan planktafla. I mmmet mellan . taflorna voro tak och 

väggar beklädda med bräder. Häremot skötas först 3 granater 
för::;edda med perkussionsrör , större JYfi64; h varvid dock ingen 

krevad inträffade förrän i den bakom målet varande sand

vallen. Derefter utbyttes dessa rör mot nya från .:VIarieberg, 

alla apterade "utan försenad antändning". Å det första var 
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yttre bottenbriekan, som innehåller 4 större tändpiller, bort

tagen; granaten, ladelad med handgevärskrut, sprang dock ej 

förrän den genomgått båda ta:florna och inträngt vid pass l m. 

i den bakom liggande sandvallen. Vid de återstående skot

ten, utom de sista, var yttre bottenbrickan iskrufvad, hvilket 

visade sig så fördelaktigt, att alla granaterna kreverade emel

lan båda ta:florna. 

Af granaterna var en laddad med vattendränkt bomulls

krut 389 gr. och tändladdning 44 gr. Denna granat explode

rade strax framför bakre taflan i hvilken elen utslog 2 plan

kor och gjorde 4 större hål. I väggar och tak syntes deremot 

inga märken. 
En granat var laddad med gelatineradt bomullskrut 339 

gr. och tändladdning 38 gr. Dennas explosion var högst ofull

ständig, så att granaten endast gjorde ett rnndt hål i bakre 

ta:flan; en mängd svarta fläckar på ta:flan antogs härröra af 

tändladdningens explosion. Projektilen återfans hel med un

dantag af en bit närmast spetsen. 

Två granater voro laddade med 1000 gr. bellit. Den för

sta, som hade 46 gr. tänclladdning, exploderade ofullständigt; 

omkring skotthålet i bakre taflan återfans betydande mycken

het odekomponerad bellit och väggar och tak rördes ej. Den 

andra som hade 75 gr. tändladdning, träffade taflan 66 cm. 

från högra och 160 cm. från nedre sidan, exploderade full

ständigt, kullkastade och splittrade bakre ta:flan, skadade be

tydligt högra väggen, delvis äfven taket, hvaremot golfvet 

förblef orördt. 
'l'ill j emförelse · afsköts mot denna ta:fla äfven en granat 

laddad med 1100 gr. handgevärskrut, hvaraf bakre ta:flan kull

kastades och delvis krossades, taket och högra väggen blefvo 

betydligt skadade. 

Sist.a skottet i denna profskjutning bestod af granat, lad

elad med 1120 gr. handgevärskrut och förseeld med jernpropp; 

det aflossades mot ett stycke af en 27 cm . jernplåt, 86 cm. 

lång och 60 cm. hög, stödi mot en huggen granitsten. Gra-
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naten ~räffade på midten och gjorde en fördjupning af 8 mm., 

för öfngt blef plåten oskadad. Den bakom varande granit

stenen krossades fullständigt och plåten kastades \'id pass' 1 m. 

tillbaka. Granaten exploderade ti.1llständigt vid anslaget. 

De som utfört denna skjutning framhålla i rapporten der

öfver, bland annat följande resultat: 

att vattendränkt och af parafin omgifvet bomullskrut utan 

fara för sprängning i loppet kan användas till 12 cm. kanon 

M 81 med stridsladdning ; 

att detta sprängämne exploderar vid anslag mot mål, som 

granaten ej förmår genomtränga; 

att största skada mot opansradt jernfartyg bör åstadkom

mas af bellit och dernäst af handge\·ärskrut, hvaremot båda 

slagen af bomullskrut visat sig ej obetydligt underlägsna vid 

fri sprängning; 

att vid explosion, förorsakad af föremål, granaten ej för

mår genomtränga, det parafinerade bomnUskrutet torde ega 

större förstörelseförmåga än handge värskrntet; 

att Mariebergsrören utan försenad antändning och försedda 

med 4 tändpiller i yttre bottenbrickan visat sig fördelaktigast 

såväl beträffande sprängladdningens fullständiga explof:iion so m 

sprängningstiden. 

Ehuru dessa nu utförda försök ej kunna sägas innebära 

någon slutlig lösning på frågan om de häftiga sprängämnenas 

användande i kanoner, äro de dock ett vackert ste()' framåt 
b ' 

och torde vi snart kunna ega förhoppning att äfven till våra 

:o en~. kanoner erhålla en pålitlig häftig sprängladdning, som 

f u~kt10nerar fullständigt, såväl vid normalt anslag mot pansar

plat, som äfven vid anslag under ;=.;petsiga vinklar och mot 

tunna skeppssidor. 

Rökfritt krut. 

. Då ryktet om det rökfria krutet för några år sedan först 

gJorde sin rund genom verlden, syntes man hufvudsakligen 

benägen att fästa sig vid dess yttre egenskaper, och det in-
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flytande dessa skulle komma att öfva på taktiken. Under 
studiet af dessa k!·utsorter har man dock alltmer börjat upp
märksamma öfriga utmärkande egenskaper, bland hvilka fram
hållas, mindre tryck i pjesen och större utgångshastighet, sam
tidigt med att laddningen kunnat betydligt minskas i vigt, 
förminskad rekyl, fullständigare förbränning, och slutligen 
obetydlig smutsning af loppet. 

De hittills försökta rökfria krutsorterna torde i allmänhet 
kunna hänföras till något af följande 3 slag: 

"Nitroglycerinkrut", innehållande mer eller mindre, ända 
till 50 %, nitroglycerin; detta krut gifver stor hastighet med 
lågt tryck, men anses osäkert uneler förvaring, hvarjemte den 
vid skottlossningen förflygtigacle nitroglycerinen kan verka 
giftigt, hvilken omständighet troligen gifvit upphof till dess 
jemförande med de österländska stinkbomberna. 

"Pikratkrut", hvari svaflet ersatts med en väsentlig mängd 
pikrinsyra eller pikrinsyraclt salt, har uppfunnits och hufvud
sakligen studerats i Frankrike; det ingår som väsentligaste 
beståndsdel i "Melinite", som varit antaget till sprängladdning 
i granater i Frankrike; ett ämne antagligen tillhörande denna 
klass, med ·namn "Cresilite", är uneler försök i Toulon. Äfven
ledes torde det första franslm rökfria gevärskrutet hafva till
hört denna klass. Det nuvarande rökfria krutet, uppfunnet af 
ingeniör Vieille, är deremot att hänföra till den efterföljande 

klassen, eller 
Krutsorter, som innehålla "bomullskrut". Bland alla cle 

uppfunna rökfria kruten torde dessa hafva bästa framticlen för 
sig. Det franska krutet betecknas för gevär med BF och för 
kanoner med BC. Utgångshastigheten i 8 mm. Lebelgeväret 
säges med krutet BF vara 620 m. Med krutet BC, som har 
nästan lika sammansättning, som BF, lär man, enligt uppgift 
af A. Leelien i Februarihäftet 1889 af "Revue Maritime", i 
franska flottans 14 . och 27 cm. kanoner, 50 och 42 kaliber 
långa, hafva erhållit den ovanligt stora utgångshastigheten af 
700 a 800 m. utan fara för sprängning af kanonen. 
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Det af I. W. Skogluncl uppfunna och i Sverige tillverkade 
gråkrutet tillhör äfven elen sistnämnda klassen af rökfria krut
sorter. Det har i år profvats i det nya 8 mm. o·eväret hvar-

• ' b ) 

vid en laddning af 3,v; gr. gaf den 15,r, gr. tunga projek-
tilen en utgångshastighet af 600 m. uneler ett tryck af 2200 
atmosferer. 

Den faststäida svartkrutladdningen om 4,7 gr. pressaclt 
handgevärskrut ger åt samma projektil en utgångshastighet 
af 535 m. uneler omkring 2000 atmosferers tryck. Efter dessa 
gynsamma resultat pröfvades krutet denna höst äfven i flottans 
25 mm. kulspruta och 38 mm. maskinkanon. 

I 25 mm. kulsprutan erhölls följande resultat: 
Med svartkrut: 
40 gr. Utg.-hast. 443 m. Tryck: intet utslag. Medeltal af 3 skott. 
Med gråkrut: 
24 gr. Utg.-hast. 494,1 , , 1836 atmosf. 

26 , " 542,2 , " 2032 " 
28 " " 591,7" 1997 " 
30 , , 609,o , , 2025 , 

I 38 mm. maskinkanon erhölls följande: 
i\Ied svartkrut : 

" , 
)) 

, 

" 5 , 
, 5 

" 
)) 2 , 

" l , 

272 gr. Utg.-h. 551,1 m. Tryck: 1700 atmosf. Medeltal af 2 skott. 
Med gråkrut: 
170 gr. Utg.-h. 683,7 , , 1964 , , 2 , 
200 , , 765,R , , 2428 , , , l , 

I afseende på röken utvecklade svartkrutet vid sista skjut
ningen vanlig myckenhet, som tydligt observerades 25 sek. 
efter skottlossningen, h varemot gråkrutet syntes som ett genom
skinligt dam uneler högst 5 sek. Gråkrutet smutsade icke pipan, 
men efterlenmade i 25 mm. kulspruta några oförbrända korn. 
Deremot visade sig benägenhet till efterbränning, som kan bero 
antingen af otillräcklig impuls i tändsatsen eller af stor trög
het hos krutet. Gråkrutets egenskaper efter längre tids för
varing äro ännu icke kända, då uppfinningen är jemförelse
vi::; ny. 



- 5~-

Vid skjutning utomlands med detta krut i N ordenfelts 47 
mm. maskinkanon uppnårides med 280 gr. gråkrut 290 m. 
utgångshastighet vid 1900 atmosferm·s tryck, under det att elen 
vanliga ammunitionen 700 gr. svartkrut g af 540 m., vid 2 t 40 
atmosferers tryck. Efterbränningen upphäfdes här genom en 
enkel anordning i hylsan, utan att tändsatsen behöfde ökas. 

Vid \Vetteren tillverkas äfven ett rökfritt krut, hufvud
sakligen afsedt för handgevär och särskildt rekommenderaclt 
för den kända vapenfirmans N agan t i Liege repeter gevär. Vid 
profskjutning dermed början af år 1889 hafva följande re
sultat erhållits: 

Laddning. 
3,o gr. 

3,3 " 
3,o , 

Hastighet. 
591 m. 

624 " 
64:5 " 

Kanoner. 

Tryck. 
3025 atmosferer. 
3940 

" 5000 
" 

Flottans artillerimateriel har under detta år erhållit två 
värdefulla modeller, neml. 15 cm. kanon M 89 af osmiclt mar
tinstål samt 57 mm. snabbskjutande kanon Mi89. 

Då osmidt martinstål hittills ej för flottans räkning an
vändts till större kaliber än 12 cm., <)Ch då varningar ofta 
försports mot att använda detta material till fartygskanoner 
at gröfre kaliber, så torde en redogi!relse för tillverknings
metoden, sådan den nu beclrifves vid Bofors, ej sakna intresse. 
Beskrifningen härom gällei' den nyligen profskjutna 15 cm. 
försökskanonen och är affattad enligt upplysningar lemnade 
af dåvarande kontrollofficeren, kaptenen O. v. Feilitzen. För 
att åskådliggöra kanonens sammansättning och dess olikhet 
med den äldre modellen af samma kaliber bifogas en jem
förelseritning (fig. 2) af de två 15 cm. kanonerna 1\L 83, och 
försökskanonen till M 89. Enda skillnaden, mellr,n försöks
kanonen och de för pansar båten Göta bestälda kanonerna, 
består deruti, att dessa sistnämcla komma att förses med 
"Bange" tätningsinrättning i stället för tät'3kål, h varigenom 
laddningsrummet blifver något framfl.yttadt. 

-53-

15 cm. profkanon består af ett kärnrör, förstärkt af en 
innermantel, en yttermantel och tre band. 

Innermanteln, som upptager skrufmekanismen, sträcker sig 
261,7 mm. bakom kärnrörets bakplan och slutar framtill på 
2238,a mm. från detta bakplan. Framför innermanteln komma 
3 st. breda band, af hvilka det främsta slutar 2,5 mm. bakom 
mynningsplanet. Utanpå innermanteln är en yttermantel på
krympt, som uppbär tapparna och hvars bakända ligger 44,r, 
mm. från kanonens bakplan; framtill slutar denna mantel 
397,5 mm. framför tappaxeln. För att hindra dessa mantlar 
och band att förskjuta sig finnes å kanonen 3 s. k. lås (el. v. s. 
0,5 mm. höga och 100 mm. breda ringformiga upphöjningar 
eller valkar å elen inre cylindern, samt motsvarande ursvarf
ningar å elen yttre, påkrympta cylindern.) Ett lås (A) beläget 
625 mm. framför tappaxeln förenar innermanteln med kärn
röret. Ett annat lås (B) nära mynningen förenar det främsta 
bandet med kärnröret. Det 3:e låset (C) beläget på inner
manteln 297,5 mm. framför tappaxeln förenar yttermanteln 
med innermanteln. 

Kanonens vigt med mekanism är 5290 kg., totallängden 
är 34 kaliber eller 6,a kaliber längre än 15 cm. Mj83. Loppets 
längel är 32 kaliber. Krutkammaren är 45 mm. längre än i 
15 cm. kanon :rvi;83. I öfrigt är loppet af lika konstruktion 
med denna kanons. 

För påkrympning af mantlar och band voro följande 
"diametrala serrage" bestämda: 

För innermanteln .............. 0,35 mm. 
, l:a bandet .....•........... 0135 och 0,3o mm. 
" 2:a bandet ..•.............. o,~s och 0,25 " 
, 3:e bandet .... , ............ 0,25 mm. 
, Yttermanteln .............. O,oo , 

Kärnrör, mantlar, band och kammarskrnf äro gjutna af 
osmidt martinstål och i kokiller utfordrade med formmassa. 
Alla göten götos med bakändan nedåt. 

StiUet framstäldes i en Siemensk martinugn genom den 
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s. k. Terre N oire-metoden, h vilken som bekant hufvudsakli
gen består uti, att i ett manganhaltigt och kolrikt bad af smält 
tackjern upplösa kolfattigt jern, såsom smältstycken, valsskrot, 
m. m. JYlan söker så mycket som möjligt hindra jernets oxi
dation och sänker badets kolhalt till den önskade % genom att 
efterhand tillsätta nya qvantiteter kolfattigt jern. Alla till
satser till badet böra förut vara uppvärmda till rödvärme, för 
att hindra badets afkylning. Som mangan oxideras lättare än 
jern, så bör badet vara rikt på mangan, hvilken då motverkar 
jernets oxidation genom att sjelf oxideras och ingå i slaggen. 
För att badet alltid skall hafva ett öfverskott af mangan till
sättes antingen från början spegeljern (innehållande c:a 12 fiJo 
mangan) eller ock tillsätter man under processens gång s. k. 
manganjern, som är mer manganrikt (70 a 85 °/0). Af slag
gens utseende bedömer smältaren huruvida tillräckligt mangan 
finnes i badet; en ljus, gulbrun, tunn slagg tyder på öfver
skott af mangan, hvaremot en mycket mörk slagg anger att 
mycket jern oxiderats ouh ingått i slaggen. Genom prof tagna 
ur badet under processens fortgång öfvertygar man sig om 
badets kolhalt . . Dessa prof tagas med en liten skopa och få 
stelna i en rektangulär jernform samt utsmides derefter på 
ett städ, härdas i vatten och böjas. Profstålets mjukhet, be
nägenhet att brista och dess brottyta gifva smältaren ett be
grepp om kolhalten i badet. När den önskade kolhalten, som 
för flottans kanoner ligger mellan 0,:<5 och 0,4o 0

/ 0 , erhållits, 
tillsättes s. k. kiselmanganjern1 som är ett slags tackjern, hål
lande c:a 13 °1

0 kisel och c:a 20 a 25 % mangan. Kisel
manganjernet tillsättes i små stycken af en knytnäfves storlek 
och hela den tillsatta qvantiteten utgör blott några få procent 
af badets vigt. Dess ändamål är att hindra gasutvecklingen 
i badet och att förtäta stålet, och antages dess inverkan van
ligen bero derpå, att kiseln verkar på den bildade koloxiden 
enligt följande formel 2 00 + Si = 2 O + Si 0 2 , samt dekam
ponerar sålunda densamma. JYlen ej blott kiseln utan äfven 
mangan syrsättes och bildar tillsammans med jern ett lättflutet 
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dubbelsilikat, som ingår i slaggen. Andra mena åter att 
kiseln hindrar väteutvecklingen i det ögonblick stålet stelnar. 
De gaser, som då utvecklas, bestå nemligen hufvudsakligen af 
väte, qväfve och koloxid. Sedan kiselmanganjernet hunnit 
upplösas i badet upphör kolmingen (bubblingen) och badet 
blir lugnt och spegelblankt (med undantag af en och annan 
bubbla då och då). Stålet är nu färdigt att tappas, hvilket 
sker i en skänk, som på spårväg föres till gjuteriet, der 
skänken med en kran lyftes öfver gjutformen hvari stålet ut
tappas. 

För att erhålla ett tätt stålgöt är ej nog att göra en till
sats af kiselmanganjern mot slutet af processen, det fordras 
äfven att många andra viikor uppfyllas, och af dessa är ba
dets höga temperatur det vigtigaste. Stålet måste vara så 
varmt, att det blir mycket Iättflutet, och, då det uttappas ur 
skänken, nedrinner i gjutformen uti en jemn, för ögat nästan 
hvitt lysande, odelad stråle. 

Baddjupet i ugnen, förbränningsgasernas temperatur m. m. 
hafva derför ett väsentligt inflytande på slutprodukten. J u 
större baddjup, ju svårare att få stålet varmt, då som bekant 
de brinnande gaserna stryka öfver badets yta. Är stålet ej 
nog varmt uppstå otätheter, gjutsprickor, dragningar m. m. 

Göten få svalna i gjutformen under 3 a 6 dygn, allt efter 
deras storlek. Uttagas sedan derur med tillhjelp af kran, samt 
skrotas rena, d. v. s. befrias från nedsmält formmassa genom 
hackning. Det skrotade götet föres derpå till verkstaden för 
att befrias ±rån sjunkhufvudet och bearbetas. 

Bearbetningens första processer innefatta götens grof
i:l varfning och grofborrning. Borrningen af göten för 15 cm. 
profkanon utfördes med s. k. hålborr, hvilket verktyg blott 
borttager en ring ur metallen, lemnande i midten en stång 
eller kärna af hela pjesens längd. 

Det grofsvarfvade och grafborrade götet underkastas en 
genomgående glödgning i en för tillfället uppförd träkolsngn, 
der götet får ligga l eller flera dygn, hvarefter det inbäddas 
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i kolstybb, för att långsamt afsvalna. Denna process afser att 

förändra den gjutna metallens grafkristalliniska textur till en 

finkristallinisk af mera jemnt utseende, samt att sålunda höja 

metallens fysiska egenskaper, äfvensom att borttaga de oregel

bundna spänningar i metallen, som uppstått vid dess stelning 

i gjutformen. 
Efter glödgningen följer götets härdning i olja och dess 

anlöpning. Härdningen afser att ytterligare förbättra gryet 

(brottutseendet) i götet samt höja metallens spänstighet och 

hållfasthet; och anlöpningen går nt på att borttaga möjligen 

vid härdningen uppkomna felaktiga godsspänningar samt gifva 

stålet erforderlig tänjbar het. 
I och för härdningen värmes götet, liggande horizontelt, 

i en låg träkolsugn, der det ofta kan vridas, så att alla dess 

delar såvidt möjligt är blifva jemnvarma. Härdningstempera

turen är ·vanligen full rödvänne. Götet upplyttes med en kran, 

så att det kommer vertikalt öfver oljebadet, som innehålles i 

en stor, uti en cylindrisk nisch nedsänkt, jerncylinder, hvilken 

af1\:yles med omgifvande, rinnande vatten. I detta oljebad, 

som har en vigt af 5 a 6 gånger det härdade götets egen vigt, 

nedsläppes det rödvarma götet så skyndsamt som möjligt. 

Vanligen får det sedan svalna i oljebadet, men stundom bru

kar man med göt af större diameter hissa upp götet l a 2 

gånger ur badet, innan det lemnas att svalna deruti. Denna 

intermittenta härdning afser att minska det yttre fiberlagrets 

spänningar. En af de största svårigheterna vid dessa proces

ser är att hindra det vid uppvärmningen horisontelt liggande 

götet att kröka (kasta) sig. Genom att upphetta götet i ver

tikal st.ällning skulle denna svårighet väsentligen minskas, 

men kostnaderna för en vertikal ugn, äfvensom svårigheterna 

att få värmen lika stark på alla nivåer af en sådan ugn, hafva 

föranledt Bofors att fortsätta med den horisonteJa uppvärm

ningen. 
Anlöpningen, :;om följer efter härdningen, sker vanligen 

vid en temperatur af brunvärme eller börjande röclvärme och 
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bör, för att göra någon nytta, ske långsamt och så att götet 

blir riktigt jemnvarmt. Anlöpningstemperaturen af mantel 

och bandgöt bör ej hållas lägre än den temperatur, hvartill 

götet måste uppvärmas för att påkrympas kärnröret. 

Sedan ofvannämnda efterbehandlingsprocesser (glödgning, 

härdning och anlöpning) skett, uttagas ur götet i kordans rikt

ning, d. v. s. vinkelrätt mot pjesens axel, de profstänger, som 

skola underkastas sträckprof Vid tillverkningen af 15 cm. 

profkanon togs en profstång från hvarje ända af kärnrörs

och mantelgöten, men blott från öfre ändan af skruf- och 

bamlgöten. Profstångsdiametern lS,o mm., längd mellan 

ritsarna = 100 mm. Resultaten af de gjorda sträckprofven 
voro för profkanonen: 

ElasticitetRgriln s. 
kg. per mm" 

"För kärnröret": 

Öfre ändan ..•...... 34,1u 
Nedre , ........ . 36,92 

"För innermanteln": 

Öfre ändan .... ... . . 29,so 
Nedre , .......•• 31,43 

"För yttermanteln ": 

H,mrasthet. 
],g. per mm." 

69,32 
68,ot 

58,sl 
61 1G9 

Förlängning på 
100 111111. i "fo. 

14,o 0
10 

i9,2 
" 

14,4 
" 23,4 , 

Öfre ändan..... . . . . 33,78 62,7n 13,u , 
Nedre , . . . . . . . . . 35,37 66,s1 20,s , 

"Band l'' . . . . . . . . . . . . 40,lu 78,3u 12,1 , 
"Band 2" . . . . . . . • . . . . 37,75 69154 16,9 , 
"Band 3" . . . . . . . . . . . . 37,o3 69,75 19,9 , 

"Skrnfgöt" . . . . . . . . . . . 35,3a 64,s3 i6,6 , 
Vid Elswick tagas profstyckena ur den ohärdade pjesen ; 

dessa profstycken bearbetas till endast 50,s mm. långa (13,5 mm. 

i diameter) stänger, hvilka oljehärclas och sträckprofvas eller 

böjas. Det är resultaten från sådana korta oljehärdsstänger, 

som der afgöra godkännandet af metallen i de använda kanon
göten. 

'l'idskr. 1. Sjör. 1890. 
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För tillverkningen af Götas 15 cm. kanoner, som nu på
går vid Bofors, bestämmer kontraktet att från hvardera ändan 
af kärnrörs- och mantelgöten, samt från öfre ändan af de öfriga 
göten, 4 st. profstänger skola uttagas, hvarat 2 bearbetas tör 
sträckprof och 2 för hejareprof. 

Minimifordringarna vid sträckprofvet äro: l!~ = 30 · H = , . 
56; F 1ao = 12 fl/0 utom för yttermanteln der F 100 = 10 °/0 och 
för skrufgötet der F 100 får vara 5 °10 • 

Hejareprofven öfvererisstämma i det väsentliga med dem 
som begagnas för franska marinens kanoner. 

Sedan göten till 15 cm. profkanon blifvit godkända till 
sina fysiska egen&kaper, bearbetades de för sammansättningen, 
som består i att på kärnröret påkrympa innermantel och 3 
band, samt slutligen på innermanteln en yttermantel, som 
uppbär tapparna. 

För detta ändamål slätborrades innermanteln, de 3 ban
den och kärnröret. De inre diametrarna till mantel och band 
uppmättes noga i vertikal och horisontal rigtning på min:>t 
hvar 5 cm. och på grund af dessa mätningar bestämdes de 
yttre diametrarna till kärnröret under iakttagande af de för 
dess olika tjocka delar bestämda krympmåtten, i diametral 
och longitudinal rigtning. Kärnröret färdigsvarfvades ut vän
digt till hela sin längd och uppmättes på motsvarande ställen 
till der mantel och band blifvit mätta. 

Innermanteln placerades vertikalt i en ugn med eldstäder 
i flera etager. Eldningen gjordes med träkol och sköttes, så 
att manteln blef så nära som möjligt jemnvarm, och ej för 
hastigt uppvärmd. Med en måttsticka, hvars längd var c:a 
0,5 mm. större än diametern till låset på kärnröret, under
söktes, när mantelns utvidgning i öfre delen blifvit tillräckligt 
stor för att tillåta kärnröret med lås passera genom denna 
del af manteln. Genom temperaturfärgen kunde man lätt 
öfvertyga sig om, huruvida mantelns nedre del då var till-· 
räckligt utvidgad. Mantelns temperatur var vid tillfället full 
brun värme. 
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Kärnröret hade förut upphängts i en kran och före eld
ningen inriktats så, att, då kranen svängdes, röret kom öfver 
manteln och kunde nedfiras vertikalt i densamma. På kärn
röret hade med körnslag 3:ne punkter blifvit anbragta, utmär
kande det ställe, der mantelns framända borde stanna efter 
krympningen. 

Så fort mantelns utvidgning var drifven till den önskade 
punkten, aftogs det jernlock, som betäckte mantelns öfre ända, 
kttrnröret bragtes öfver mantelöppningen och styrdes med .iern
krokar, så att dess bakända äntrade denna öppning, man upp
gick sakta i kranen till dess denna ända passerat låset, hvar
efter röret nedsläpptes med så stor skyndsamhet, som kranen 
tillät, till dess rörets bakända tog stöd mot afsatsen i man
telns nedre ända. Derpå släcktes skyndsamt, genom påsprut
ning af vatten, elden i de nedersta eldstadsluckorna, och 
sedan etage för etage uppåt, dock så att elden i de öfversta 
luckorna ej släcktes förrän köruslagen i kärnröret blefvo syn
liga vid mantelns öfre kant. Mantel och rör fingo sedan 
svalna i ugnen, innan de upphissades. 

Så snart mantelns inre yta börjar ligga an kärnrörets 
yttre yta, hör man då och då ett knäppande ljud i metallen, 
som blir allt starkare ju större friktionen mellan yt01 na blif
va, och är hufvudsakligen en följd af mantelns längdsamman
clragning. Innermanteln sträckte sig vid påkrympningen 1,1 
mm. och kärnröret sammandrogs lika mycket. Manteln stan
nade på sin rätta plats så när som på 0,1 mm. hvilken di
stans de förutnämnda kärnslagen kröpo upp öfver mantelns 
öfre kant. De 3 banden framför innermanteln påsattes med 
kärnröret liggaride "horisontelt och pressades med långa skruf
bultar dikt an bakomvarande förstärkning samt tvingades ge
nom afkylning med vatten att gripa fast på sin rätta plats, 
d. v. s. bandets bakre del afkyldes, sit att mellanrummet mel
lan banden eller mellan mantel och band blef så litet som 
möjligt. Banden uppvärmdes i för tillfället af slaggtegel upp-



-60-

murad ugn, som eldades med träkol. Mellan: hvarje påsättning 
fick föregående band afsvalna. 

Seclan sålunda innermantel och tre band blifvit påkrympta 
svarfvacles kanonen utvändigt och yttermantel påkrymptes på 
analogt sätt, som innermanteln. 

Efter påsättning af hvarje förstärkningslager kalibrerades 
kärnröret för att erhålla n1ått på cless hopkrympning; den var 
tör innermanteln och banden 0,10 a 0,15 mm. samt efter ytter
mantelns påsättande O,os a 0,10 mm. Sammandragningen i 
längdrigtning ätvensom alla andra förändringar uppmättes äf
ven och antecknades. 

Derefter följde pjesens grofsvarfning utvändigt, slätborr
ning, finsvarfning utvändigt, slipning i lopp,et (med smergel 
och o l ja), fintoppsvarfning, finhyfling, reffiing, kammarborrning, 
kammarslipning, skruflägets gängning, svarfning af tätskåls
läget, hyfting af skrufläget, tätskålslägets koppring, mekanis
mens apterande och sigtmedlens anbringande. 

Slipningen sker genom att låta en mycket hastigt rote
rande trissa försedel med blybackar och fästad vid en lång 
stång avancera fram och åter i 'loppet, der riklig tillgång på 
olja och smergel finnes, hvarjemte kanonen sjelf får rotera i 
motsatt led mot sliptrissan. 

Reffiingen skedde med användande af 4 stål och reffel
lineal, hvars styrande sida var formad efter reffians parabel. 

Vid profskjntningen, som verkstäides vid Bofors under 
Augusti och September månader förlidet år, erhölls följande 
resultat: 
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l ~ l "d Ö? q 
o+ '"O ::-- Kwtgasens tryck 

Krut. ::-- o .... :::: 
~- d Ha~ ::-t"~. ""' j atmosfercr 1,.,"'" ~·o. Il ~ ~ 

;:.. 

l 
aq "'" l o O' .!- 00 

]högsta. l läg-sta.\ me< le!-
v·O"t 1· ;:..: ::;.;;.~ tV, r-o~ r::; "'"' Sort. lo, < ..... ... 00 o kg. aq· :---e:..~ cr~l<;~ft~ ""' l ...,. "' f" 

1:5 mm. Åker 16 4:5,4 :533,4 - l - - 2390 

, Hl , 569,6 745 3 2897 2810 2844 

Brnnt Wetteren 25 ,, 637,3 932 6 26:50 2440 2:536 

1:5 !Illll. Åker 17,5 , 563,8 - l - - 2715 

17,25 , 557,1 - 2 2790 2740 -, 
17 , 547 (j !:JO 7 2815 2540 12604 , 
15 

" 
:509,4 :596 5 2100 2007 204\") , 

, \l , 380,4 332 :5 in tct ut slag. 

, 18 , 565,R 73:5 5 2890 l. 271518781 
Bmnt Wettercn 25 , ej mätt. 2 e

1

J maltt. 
15 mm. Åker 18 , , 

" 
37 

~~) '[',;-00 l ::~ , 16,75 , :556,1 70H l 

, 16,5 , 537,D 664 i) 

, 16,G , ej mi i t t. 128 2422*1. 2325~1 2375* 
Brunt \Vettercn 25,0 , , 

" 
32 

OJ '""ltl , 25,o , 632,2 917 8 2505 l 2340 2447 

, 25,0 , 626,ii 901 2 2460 2388 2424 

l l 
Snmma 1250 l l l 

I rapporten öfver denna profskjutning framhålles bland 
annat, att 15 mm. krutet, då det användts i större laddning 
än 15 kg., visat sig brisant och ojemt; 

att 18 kg. gaf ett tryck, som i några skott låg helt nära 
den föreskrifna tryckgränsens 2900 atmosferer ; men ändock 
ej gaf mer än 565 m. utgångshastighet; 

att skotten .M. 201-248 skötos med en af Bofors ändrad 
styrgördel, (fig. 3) hvilken, med ungefär samma medeltryck, 
gaf 5,7 m. större hastighet än den faststäida gördelmodellen, 
som an vändes i de två sista skotten, för att finna den hastig
hetsförlust, lO,R m., som orsakats at kanonens slitning; 

*) Af 4 skott. 
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att åtskilliga oregelbundenheter i trycken i början af skjut

ningen torde få tillsk.rifvas det då använda projektiljernets 

mjukhet, hvarigfmom projektilen vidgades, så att forceringen 

ökades; en återfunnen projektil hade framför styrgördeln 0,2 
mm. djupa spår efter bommarna; 

att efter skjutningens slut såväl kammarens som loppets 

kaliber på 2500 mm. från mynningen voro oförändrade; 

att loppets medelkaliber längst bak, i följd af bommarnas 

stukning och urbränningar, hade något ökats, (på bommarna 

med 0,7s mm. och i 1·efflorna med O,Ba mm.) hvilken kaliber

ökning småningom aftog framåt, samt slutligen, 
att af gjorda besigtningar m. m. framgår, att kan .. men 

visat en fullt tillfredsställande hållbarhet och tjenstduglighet, 

samt att det ännu ej synes kunna säkert ådagaläggas, huru

vida det osmidda martinstålet blir fortare nrbrändt än smidt 

stål, då aftryck af loppet i en smidd stålkanon efter 68 skott 

hade ungefär lika stor nrbränni~g som Bofors-kanonen efter 

62 skott, ehuru den förra blifvit utsatt för mindre frestning. 

57 mm. snabbskjutande kanon M/89 

består, liksom elen i sistlidna års berättelse beskrifna Maxims 

kulsprnta, af en rekylerande och en icke rekylerande del; den 

förra utgöres af pipan med sitt slutstycke, den senare af en 

mantel, som omsluter pipan och är törsedd med tappar. Å 
mantelns unelersida ligger en hydraulisk rekylbuffert, hvars 

cylinder är fästad till manteln, och pistonstång till pipan. 

Rekylbufferten innesluter baktill en kraftig spiral~jäder, som 

återför pipan efter rekylen. På venstra sidan af manteln sit

ter rigtkolfven och sigtet. Pipans rekyllängel är 152 mm. 

Då pipan efter skottlosslLingen genom spiral~jäclern återgår i 

skjutläget, öppnas kanonloppet genom slutstyckets sänkning, 

hvarefter den tunna patronhylsan utkastas af extraktorn. Sam

tidigt härmed spännes låset. I detta läge qvarhålles slutstyc

ket af de bakåt vridna extraktorerna, tills dessa af den nya 

patronen skjutas frarnåt, då slutstycket frigöres samt skjuter 
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upp och stänger loppet. Innan loppet är fullt slutet kan 

skottet ej affyras hvarken för hand eller automatiskt. skjut

hastigheten antages till 40 skott i minuten. Kanonkommen

elören kan medelst rigtkolfven verkställa såväl höjd som sido

rigtningen, allt under det han har högra handen ledig till 

skottet;; affyrande, då automatisk anordning ej användes. 

Maxim-Nordenfelt-bolaget, som levererar dessa kanoner, 

har tillämpat samma laddningssystem äfven på kanoner af 76 

mm. och 10 cm. kaliber. skjuthastigheten för 10 cm. kanonen 

antages till 20 skott. 
De förlidet år inför sällskapet beskrifna snabbskjutande 

Armstrongs-kanoner hafva redan i stor skala börjat göra sitt 

inträde inom åtskilliga marinm·. Sålunda har engelska flottan 

bestält flera hundra stycken. De skola ingå i bestyckningen 

på B-klassens kryssare, som förses med: 6 st. 12 cm. snabb

skjutande Armstrongs-kanoner, 4 st. 41 mm. Hotchkiss samt 

2 st. Gardners kulsprutor; och på P-klassens, som skall erhålla,: 

6 st. 12 cm. snabbskjutande Armstrongs och 14 st. 47 mm. 

Hotchkiss. 
Italienska krys~;aren Piemonte om 2500 tons, fart 22 knop, 

som bygts hos Armstrong i N ewcastle, bestyckas med: 6 st. 

15 cm. snabbskjutande kanoner, 6 st. 12 cm. snabbskjutande 

kanoner, 10 st. 57 mm. och 6 st. 38 mm. snabbskjutande lm

noner samt 4 st. 10 mm. Maxims automatiska kulsprutor. 

De Armstrongska kanonerna, hvilka sedan lång tid till

baka åtnjuta högt anseende, torde allt fortfarande konuna att 

intaga ett framstående rum. Lord Armstrong har nyligen vid 

ett möte i England förklarat, att man nu är säker på det rök

fria krutets användbarbet för snabbskjutande kanoner, samt 

att man denned erhållit i 12 cm. kanoner omkring 700 m. ut

gångshastighet och i 15 cm. kanonen den ovanliga hastigheten 

af 762 m., i båda fallen vid tillåtna tryck. De senaste för

söken, utförda med ett nytt ammoniakkrut kalladt "cordite", 

rekommenderadt af sir Fredrik Abel's kommission, hafva i 15 

cm. kanonen gifvit 700 m. utgångshastighet, utan att trycket 
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väsentligen öfverstigit 1850 atmosf. Detta krut är okänsligt 
för fuktighet och absolut rökfritt, hvarför, om de erhållna re
sultaten bekräfta sig, det efter all sannolikhet enligt lord 
Armstrongs förklaring kommer att förorsaka en omstörtning 
i den moderna bestyckningen och göra bruket af snabbskju
tande pjeser ej endast fördelaktigt utan rent af nödvändigt. 

Såsom ett kraftigt artilleri torde äfven böra omnämnas 
det, hvarmed grekiska pansarfartyget SzJetsia om 4885 ton skall 
bestyckas, nemligen : 

2 st. 27 cm. kanoner om 36 kaliber . 

l 
" " " " " 30 " 

5 
" 

15 
" " " 36 " 7 

" 
snabbskjutande 57 mm. kanoner. 

16 
" " 37 " " Kanonerna äro konstruerade af Canet och till verkade af 

la Societe des Forges et Chantier i Frankrike. N edanstående 
uppgifter grunda sig på gjorda profskjutningar. 

:: . P1 __ a~ Yigt af l GenomträngeT pansar 
a~~ _ : " 

~ ~ ? ":J_ lktlr\t- l pmjektillvid m)·n-'

1 

på 1000-~ p;l - 2000 
a, ,; ~ at< n. iw. n ingen meter met er 

=~==~===~==?--,_ kg. " em. cm. GilL 

27 l 36 l 35200 l 670 l 126 l 250 l 72 l 63 l 
15 36 6280 700 27 42 35 27 

ö6 l 
21 

Med elen långa 27 cm. kanonen har man i ett skott upp
nått ända till 718 m. utgångshastighet, uneler ett tryck af 
2359 atmosferer. Det använda krutet (P,B 1) är till verkad t i 
Sevran-Livry. 

Grekiska regeringen har i Frankrike bestält tre pansar"' 
fartyg af samma typ som Spetsia och torde dessa alla blifva 
levererade under loppet af år 1890. 

Projektiler. 

Efter långvariga och dyrbara försök har projektilfabrika
tionen inom landet nu så fortskridit, att flottan innevarande 
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år kunnat förse sitt behof af pansarbrytande 15 cm. granater 
från inhemsk verkstad. Vid ett .anförande i Örlogsmanna
sällskapet på grund af profskjutning med inhemska stålgra
nater Januari 1888 yttrades bland annat: "såsom allmänt re
"snltat af skjutningen kan anses framgå, att såväl vid Bofors 
"som vid Finspong kunna fullgoda 15 cm. pansargranater af 
"stål tillverkas" samt vidare på frågan om det osmidda stålets 
lämplighet för pansargranater till 25 cm. kanon M/85 att, "De 
"vackra resultat, som erhöllos vid profskjutningen - - -
" gifva dock god anledning till det antagandet, att pansargra
" !later af stål snart böra inom landet kunna tillverkas för 
"samtliga flottans gröfre kanoner." 

Den 25 September 1888 uppgjordes kontrakt med Fin
spangs styckebruk att leverera ?00 st. lo cm. pansargranater 
af stål M>88. Vid leveransen af hvarje parti, om 50 stycken, 
har profskjutning med två. granater egt rum. 

Dessa skjutningar hafva verkstälts i Carlskrona mot 27 
mn. tjock, smidd stålplåt från Motala, på. c:a 90 cm. tjock ek
backning ; afståndet till tarlan 91 a 93 m. 

Utgångshastigheterna hafva varierat mellan 592 och 578 
m. utom för en granat, som sköts med 511 m. Alla dessa 
granater, äfven den, som sköts med 511 m. hafva genomträngt 
taflan. Vid första profskjutningen erhöllo projektilerna en 
största utvidgning af i medeltal 1,73'' mm., vid de 3:ne sista 
profskjutningarna var största utvidgningen deremot endast 0,2n 
mm. i medeltal af 5 skott; en projektil kunde ej mätas, eme
dan den vid genomträngningen gick af i gördelspåret och en
dast bottenstycket återfans bakom taflan, hvaremot främre de
len sannolikt gick öfver skottvallen och nedslog i sjön. Enligt 
kontraktet är en vidgning af 4 mm. t't diametern medgifven. 
Fyra af de 8 projektilerna haJva vid tarlans genomskjutande 
spräckts, dock torde man ej cleraf få draga ofördelaktiga slut
satser, emedan alla de för jemförelse mot samma slags plåt 
afskjutna 4 Kruppska stålprojektilerna ock blefvo spräckta. 
En af de sistnämnda projektilerna inträngde endast 25,r; cm. 
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i plåten och den bäst bibehållna af dem hade en största ut
vidgning af vid pass O,o mm. 

I de officiela rappm.'terna öfver profskjutningama med 
dessa projektiler framhålles, att de kunna anses jemngocla med 
de af Krupp i Essen till ve1~kacle och i vissa afseenelen öfver
träffa de bästa projektiler af utländsk tillverkning. 

Seclan nu första delen af den förut citerade förhoppningen 
blifvit på ett synnerligen utmärkt sätt verkliggjord, synes man 
med allt starkare skäl, kunna förvänta sig att äfven den an
dra snart skall realiseras. Skulle emellertid de häftiga spräng
laddningarna i projektilerna på ett betryggande sätt utveckla 
sig, måhända den dag ej är aflägsen, då pansaret bräckes, ej 
af projektilens hårdhet, utan af sprängsatsens häftighet. For
elringarna på projektilernas tillverkning komma då i ett annat 
stadium. I motsatt förhållande synes Jet cleremot, som skulle 
man snart blifva nödsakad att fordra ett fördelaktigt arbete 
af de pansarbryt.ancle projektilerna äfven med 700 m. anslags
hastighet. 
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Verldens handelsflottor 
under åren 1887 och 1888. 

Det kan synas vara bra sent, att först år 1890 få kännedom 

om handelsmarinernas storlek m. m. under åren 1887 och 1888. 

lVIen hvad 1887 års uppgifter beträffa, så tjena de här endast 

att, sammanstälila med de från år 1888, utvisa elen herskande 

tendensen under · dessa år i de af.'3eenden, som nedanstående 

siffror äro ämnade att belysa. Det är sålunda egentligen 1888 

års uppgifter, som framläggas och dessa hafva icke kunnat 

hopsamlas, innan en dryg del af 1889 passerat. Visserligen 

skulle de hafva kunnat meddelas i denna tidskrift betydligt 

tidigare, än h vad nu är fallet; men det är först genom "N ors k 

Tidsskrift för Sovffisen ", som vi vid slutet af det tillända

gångna året blefvo uppmärksamgjorda på dessa uppgifters till

varo i "N autical lVIagazine". Ehuru siffrorna sålunda icke äro 

några nyheter för dagen, tro vi att de med intresse skola mot

tagas af tidskriftens läsare. Vi nöja oss med att beledsaga 

dem hufvudsakligen endast med de slutsatser, hvartill de i 

"N autical lYiagazine" gifvit anledning och använda samma 

tabellariska uppställningssätt, som der. slutligen få vi upp

lysa om, att uppgifterna ytterst äro hemtade från Universal 

R egister, utarbetadt af kommitteen för "Llyod's Register of 

British and Foreign Shipping". 

'l'abell I 

framställande antalet och sammanlagda tonnaget af alla sjö

gående fartyg under åren 1887 och 1888. 

1887. 1888. 
Antal fartyg. Tontal. Antal farty~. Tontal. 

E ngland med kolonier 12229 

Förenta staterna... . . 3640 

N C! r ge . . . . . . . . . . . . . . 3307 

10.561595 
1.948090 
1.424884 

12017 
3573 
3258 

10.829202 
1.918175 
1.456264 
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188 7. 
Antal fartyg. Tontal. 

'ryskland . . . . . . . . . . 2086 1.387635 
Frankrike........... 1479 99~>918 

Italien . . . . . . . . . . . . . l 700 885459 
Spanien....... . . . . . 968 531269 
Sverige .. . .. .. .. .. .. 1465 485034 
Ryssland. . . . . . . . . . . . 1228 430300 
Holland. . . . . . . . . . . . . 593 3687 4 7 
Österrike . . . . . . . . . . 40.~ 290486 
Grekland............ 927 277341 
Danmark............ 814 256103 
Turkiet .. .. .. . .. .. . 842 ~03469 

Brasilien...... . . . . . . 495 141802 
Japan............... 256 134&45 
Belgien . • . . . . . . . . . . . 94 119730 
Chili................ 145 88316 
Portugal . . . . . . . . • . . . 220 79516 
Kina . . . . . . . . . . . . . . . 35 40714 
Argentina........... 81 '28304 
Peru................ 25 13050 
Hawaii . . . . . . . . . . . . . 21 13641 
Siam .. .. .. . .. .. .. .. 25 10618 
Uruguay ... ,........ 18 708l 
Zanzibar . . . . . . . . . . . 6 4723 
Hayti..... .. .. .. .. . 14 4504 

. Bolivia .. .. .. .. .. . .. 5 3239 
Costa Rica . . . . . . . . . . 6 3215 
Venezuela.. . . . . . . . . . . 11 2151 
1iontenegro ... .. . .. 12 2073 
Persien . . . . . . . . . . . . . 2 1612 
Sarawak . . . . . . . . . . . . 5 1551 
Columbia. . . . . . . . . . . . 5 986 

1888. 
An ta l fartyg. 

1932 
1410 
1662 

954 
1460 
1217 
539 
380 
949 
794 
875 
501 
322 
88 

143 
214 
42 

104 
36 
29 
24 
23 

6 
13 
5 
3 

13 
14 
l 

6 
5 

Tontal. 

1.409838 
984946 
846901 
537781 
462392 
417653 
$56081 
276294 
291120 
259409 
217068 
144949 
174747 
111934 
91253 
77808 
45188 
36914 
13182 
22544 
10318 
8927 
4723 
4390 
3803 
816 

3758 
2464 
838 

2217 
986 

Rumänien. . . . . . . . . . . 3 529 3 529 
Diverse länder....... 14 12518 22 16177 

------------------~~----~----~~ 
Summa 33200 20.765645 32662 21.048704 
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Ofvanstående tontalsiffror äro beräknade efter netto
register för segeltartyg och brutto-register tör .>t.ngare, hvarvid 
alla segelfartyg under 100 ton netto och ångfartyg under 100 
ton brutto icke blifvit medräknade. lVIed lätthet mses af 
denna tabell, att fastän antalet sjögående fartyg under 1888 
minskats, så har dock det sammanlagda tontalet vuxit. I en 
senare tabell (.Ai. VI) v1sas förhållandet mellan totalantalet 
af alla länders sjögå1mde fartyg och samma fartygs samman
lagda tonnage under åren 1885-88. Af denna senare tabell 
framgår, att antalet sjögående fartyg mellan 1885. och 1886 
minskades med 284, motsvarande en samtidig nedgång i ton
naget med 564026. Denna minskning motverkades dock 1887 
deraf, att med en minskning i fartygens antal af 1924 endast 
följde en nedgång i tonnaget af 178005. Numera synes ten
densen gå i motsatt rigtning och om äfven statistiken för det 
sista året icke företer något oroväckande tillskott i verldens 
handelsflottors lastningsförmåga, så kan dock detta förhål
lande icke bortresonneras, och man fäster sig ovilkorligt vid 
elen deraf framkallade nödvändigheten att inskränka denna 
tonnage-produktion, för så vidt icke fraktmarknaden skall 
demoraliseras, hvilket blefve den naturliga följden, derest icke 
något oförntsedt behof af ökning i sjötransportmedlen skulle 
inträffa. Det är ett faktum, att de fartyg, som nu tillkomma 
på registerlistan, äro af långt större lastdryghet än el~, som 
strykas derifrån på grund af hvarjehanda orsaker. 

H vad England beträffar, egde detta land tillsamman med 
kolonierna år 1887 50,s procent af allt flytande tonnage; 1888 
h.acle detta procenttal vuxit till 51,4. Detta utvisar ju en steg
nng; men på samma gång ligger cleri en fara för de engelska 
redarne, emedan detta tillskott härrör af fartygens växande 
~asteförmåga. I England kastar man sig nemligen med större 
lfver än annorstädes på anskaftandet af större fartyg och det 
kan lätt hända, att en del fraktfart, som lämpar sig att utföra 
med mindre fartyg derigenom kommer i händerna på andra 
länder, hvilka i allmänhet icke lika raskt frångå. de mindre 
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fartygen. N edanstående siffror utvisa medeltonnaget pr fartyg 

af samtliga sjögående handelsfartyg (inbegripet Englands) och 

rnadeltonnaget af engelska fartyg. 
Samtliga fartyg. Eng'C'lska fartyg. 

År 1885 •........ medeltontal 607,4 928,a 

, 1886......... , 599,2 907,1 

, 1887. . . . . . . . . , 624,a 1004,o 

" 1888. . . . . . . . . , 644,4 1055,4. 
N ordarnerikas Förenta Stater bibehålla fortfarande sin 

ställning som .M. 2 i de sjöfarande nationernas led, trots en 

jemn nedgång i deras handel::lflo.tta. Denna nedgång tillskrifves 

landets tullpo~~tik, som i det engelska organet förutspås komma 

att praktiskt !tillintetgöra de Förenta staternas skeppsfart. 

Norge och Tyskland bibehålla båda sina platser; men då 

Tyskland besitter ett tre gånger så stort ängtonnage som 

Norge, så borde det väl egentligen inrangeras som a~tJ. 3, med 

Frankrike som .Ni. 4 och Norge som .M. 5. Frankrike och 

Italien hafva gått tillbaka. Det franska premieringssystemet 

synes ic"Ke kunna upphjelpa detta lands skeppsfart. Spanien 

deremot har gått framåt. De flesta andra europeiska länder, 

inbegripet Sverige, hafva gått tillbaka. En nation, som visar 

ett anmärkningsvärdt framåtgående deremot, är den japanesi

ska med en tillväxt un.der 1888 af 66 fartyg och 40402 ton. 
' 

'l'abell II 
utvisande antalet och sammanlagda tontalet a± verldens sjö

gående segelfartyg under åren 1887 och 1888. 
188 7. 1888. 

Antal fartyg. Tontal. Antal fartyg. Tontal. 

England med kolonier 6514 3.698080 6103 3.524387 

Förenta staterna ..... 3242 1.442113 3148 1.401924 

Norge .............. 3010 1.264892 2929 1.270865 

Tyskland ........... 1485 727975 1292 ö83794 

Italien .............. 1508 619946 1461 562532 

Sverige ............. 1036 297282 1029 298mas 

Ryssland •........... 1001 284839 997 278274 
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1887. 188R. 
Antal f;trtyg. Tontal. Antal fartyg. Tontal. 

Frankrike·.· · · ..... · 998 264186 920 244621 

Grekland · · · · · · .. · . . . 845 209456 865 219241 
Holland .. ·.......... 443 182703 390 16-'"'~8 00"' 

Turkiet . . . . . . . . . . . . . 757 143519 

Spanien. .... . ....... 588 . 143195 

Österrike . . . . . . . . . • . . 278 138008 

Danmark . . . . . . . . . . . 623 122816 

Brasilien . . . . . . . . . . . . 383 80920 

Chili...... .......... 115 60355 
Portugal............ 190 51047 

Japan............... 134 35962 

Argentina . . . . . . . . . . . 37 9278 

Siam.... ........... 21 9169 

Peru. . • . . . . • . . . . . . . . 19 6129 

Belgien . . . . . . . . . • . . . 9 5395 
Bol i via. . . . . . . . . . . . . . 5 3239 

Hawaii.. ............ 7 3111 

~Iontenegro ...... .. . 12 2073 

Mexico.. ............ 9 1698 

Kina....... ......... 6 1591 

Uruguay ............ 5 1267 

Hayti... ............ 5 989 

Columbia . . . . . . . . . . . 5 986 

Venezuela . . . . . . . . . . . 6 923 
p . erslen . . . . . . . . . . . . . l 77 4 

791 153264 
574 139048 
2n5 127062 
598 119373 
386 81680 
114 62363 
184 48551 
150 40280 
60 19938 
20 8865 
32 9481 
8 4154 
5 3803 

12 6939 
14 2464 
14 2993 

9 2007 
8 2404 
5 
5 

7 

989 
986 

1123 

Costa Rica . . . . . . . . . . 3 704 l 288 

Sarawak .. .. . .. .. .. . l 347 1 347 

Diverse länder....... 9 5529 15 8133 
~~--~~~~~~~--~ 

Summa 23310 9.820492 22402 9.496603 

Af denna tabell framgår, att bland de sjöfarande natio-
ner so n .. f . b l , , r aro · a nagon etyc else, enelast Norges, Sveriges 

Greklanels och Turkiets segelflottor visa. någon tillväxt. Nå~ 
gon betydligare ökning förefinnes dock ingenstädes; deremot 
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spåras i flera mariuer ett ökadt medeltonnage pr segelfartyg, 
under det att såsom i England fartygens antal blifver allt 
mindre. Detta tyder på att en del frakter, erkannerligen tim
merfrakten, öfvergått i andra händer än engelska, hvilket tro
ligen är att hänföra till de stränga lagbestämmelser skepps
farten i detta land är underkastad. Tabell VIII kastar ett 
sorgligt lJ'us öfver en af orsakerna till det eno·elska secrel-

- b b 

skeppstonnagets minskning, d. v. s. genom försäljning till ut-
landet. Det vore intressant att erhålla upplysning om, huru 
många af dessa fartyg vid försäljningen hade förlorat sin klass, 

.och huru . många som voro på väg att stoppas af Board of 
Trade, samt om icke deras nya egare seglar med dem under 
djupare lastvattenlinier och med större däckslast än förut, utan 
att uämnvärdt hafva offrat något på deras iståndsättande. 

Betrakta vi Tabell II närmare, så finna vi, att statistiken 
utvisar en nedgång af 908 fartyg med ett tonnage af 423889, 
då år 1888 jemföres med 1887. Mellan åren 1886 och 1887 
var nedgången stö"rre, nemligen 1845 fartyg och 591315 ton, 
och under motsvarande närmast föregående period ändå större 
eller 804808 ton. Resultatet af denna jemförelse synes bebåda 
en knappast trolig stagnation i segelskeppstonnagets aftagancle. 
Anmärkningsvärdt är Belgien, som i raskt tempo fortfar att 
minska sin segelflotta och Argentinska Republiken som, hvacl 
tonnage beträffar, uneler år 1888 mera än förelubblat sin. 

•rabell III 
utvisar antalet och totala tonnaget af verldens sjögående 

handelsångare åren 1887 och 1888. 
1887.' ' 1888. 

Antal fartyg. Tontal. Antal fartyg. Tontal. 

England med kolonier .... 5715 6.863515 5914 7.304815 
Frankrike .... . .. ....... 481 731732 490 740325 
Tyskland .............. 601 659660 640 726044 
Förenta staterna .. ••• t.' 398 505977 425 516251 
Spanien ................. 380 388074 380 398733 
Italien ................. ·. 192 265513 201 284369 
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188 7. 1888. 
Antal fartyg. Tontal. Antal fartyg. Tontal. 

Holland.· ............. J . 150 186044 149 190653 
Sverige . . . . . . . . . . . . . . . . . 429 160752 431 163463 
Norge .................. 297 159992 329 185399 
Österrike................ 127 152478 125 149232 
l~ysslancl................ 227 145461 220 139406 
Dann1ark .............. . 191 
Belgien . . . . . . . . . . . . . . . . 85 
Japan . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122 
Grekland. . . . . . . . . . . . . . . . 82 
Brasilien . . . . . . . . . . . . . . . 112 
Turkiet................. 85 
I{ina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 
Portugal . . . . . . . . . . . . . . . . 30 
Chili . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 
Argentina . . . . . . . . . . . . . . . 44 
Ha\vaii . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 
Peru... ................. 6 
Uruguay............... . 13 
Zanzibar... ............. 6 
Hayti. .. .. .. . . . . . .. .. .. 9 
~fexico . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 
Costa Rica . . . . . . . . . . . . . . 3 
Siam ................. 4 
Venezuela. . . . . . . . . . . . . . . 5 
Sara\vak . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
Persien . . . . . . . . . . . . . . . . . l 
R n mällien. . . . . . . . . . . . 3 
Ecuacl01\ Marocco och 

133287 
114335 
98383 
67885 
60882 
59950 
39123 
28469 
27961 
19026 
10530 
6921 
5814 
4723 
3515 
3399 
2511 
1453 
1228 
1204 
838 
529 

196 140036 
80 107780 

172 134467 
84 71876 

115 62969 
84 63804 
33 43181 
30 29257 
29 28890 
44 16975 
17 15605 
4 3701 

15 6523 
6 4723 
8 3401 

ll 4423 
2 528 
4 1453_ 
6 2635 
5 1870 
l 838 
3 529 

Egypten . . . . . . . . . . . . . 5 6989 7 8044 
----------~=---~--~~ 

Summa 9890 10.918153 l0260 11.552101 

Af denna tabell framgå resultaten af elen vändning skepps
byggnadsverksamheten tagit. Under det at.t år 1886 enelast 
kunde framvisa en tillväxt om 240602 ton och 1887 en lik-

'J.'idskr. i Sjöv. 1890. G 
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nande af 386310 ton, så utvisar ångfartygstonnaget vid ut

gången af 1888 en tillväxt af 633948 ton; eller sammanlagdt 

för dessa tre år en ökning af 1.2608(:)0 ton fastän det egent

ligen endast var en sjettedel at samma tid, som kan sägas 

hafva varit gynsam för sjöfarten. Det är företrädesvis engel

ska redare och varuafsänclare, som bära ansvaret för denna 

snabba utveckling, i det hälften af denna ökning faller på 

engelska rederier. Men äfven Tyskland, Italien, Norge och 

J apan hafva lemnat betydande bidrag härtill. Af europeiska 

länder är det enelast Österrike, Ryssland och Belgien, som 

visa tillbakagång i ångfartygstonnaget. 

'l'abell IV 
utvisar de olika skeppsbyggnadsmaterialier, som användts till 

de fartyg, hvilka existerade uneler åren 1887 och 18~8. 

Ångfartyg. 
188 7. 1888. 

Antal fartyg. Tontal. 

Jern ................. 7833 8.771919 

Stål ......• . ......... 1094 1.746467 

Composite ............ 128 39506 

Trä .•.......... ..... 835 360261 

Summa 9890 10.918153 

segelfartyg. 
1887. 

Antal fartyg. Tontal. 

Jern ................. 1954 2.083429 

Stål .... . ............ 122 144590 

Composite .•......... 155 116488 

Trä .................. 2l079 7.475989 

Summa 23310 9.820492 

Totalsumma 33200 20.738645 

Antal fartyg. Tontal. 

7721 8.572692 
1522 2.563612 
135 42026 
882 373771 

10260 11.552101 

1888. 
Antal fartyg. Tontal. 

1912 2.052315 
177 231092 
145 106591 

20168 7.106605 

22402 9.466603 
32662 21.048704 

Denna tabell fordrar ingen närmare förklaring, men man 

lägge märke till den under 1888 inträffade, egendomliga ölmin

gen i trä-ångfartygens autal. 
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'l'abell V 
gifver en öfversigt öfver tillväxten af stålfartyg under 

perioden 1885-88. 

Ångfa rtyg. segelfartyg. Summa. 
Antal. Tontal. Antal. Tontal. Antal. Tontal. 

1885 .. .. 633 995757 65 83177 698 1.078902 
1886 .•.• 770 1.206962 82 102319 852 1.309281 
1887 .•.. 1094 1.746467 122 144590 1216 1.891057 
1888 .... 1522 2.563612 177 231092 1699 2.794704 

Inom elen korta tidrymd, som denna tabell omfattar, har 

stålets användande såsom hufvnclsakligt byggnadsmateriel nä

stan 3-clubblats. Der finnas otvifvelaktigt mftnga skäl att lyck

önska egarne till dessa. fartyg; men stålskepp fordra mycken 

uppmärksamhet och omsorgsfull vård för att skyeldas mot för

täring, och det händer dessvärre att redarue icke alltid förstå 

att tillgodogöra sig den erfarenhet man i ·.detta hänseende 
eger. 

Tabell VI 
gifver en öfversigt öfver totalantalet af alla nationers sjö

gående fartyg under åren 1885- 88. 

Antal fartyg. Tontal. 

1885 .. ................ . .......... . 35408 21.507856 
li::l86 ............................. . 35124 20 943650 
1887 ............................ . 33200 20.738645 
1888 ............................ . 32662 21.048704 

. Denna tabell ställer mindre behagliga ntsigter i perspek

tlv för dem, som valt handelssjöfarten till sitt yrke. I det 

fraktfarten utvidgas, blifver nemligen behofvet af sjöfolk min

dre, till följd af det minskade antalet fartyg. Antagligen fin

nes ingen bot härför. Hamnar och dockor utviclaas för att 
b 

lemna utrymme för större fartyg och skeppskonstruktörerna 

h~fva lyckats bygga fartyg, som förena större lastdryghet med 
m1nch·e djupgående. 
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Tabell VII 

utvisar förhållandet mellan samtliga Bjögående ång- och segel

fartyg under åren 1885-88. 

Ångfartyg. segelfartyg. 

Antal. TontaL Antal. Tontal 

1885 .. .... . . . . . 9642 10.~91241 26766 11.216615 
1886 .•........... 9969 10.531843 25155 10.411807 
1887 •............ 9890 10.918153 23310 9.820492 
1888 ............• 10260 11.552101 22502 9.496603 

Denna tabell är icke heller utan intresse. Den utvisar 

den sjögående handelsflottans ökade lastekapacitet under ofvan

angifna period. Det är visserligen en ingalunda lätt sak att 

med bestämdhet angifya graden af denna förökning; men med 

stöd af det gällande beräkningssättet, att ångaren utförer ar

bete för 3 segelfartyg af motsvarande resp. brutto- och netto

registertonnage, så erhåller man det resultat, att under det 

segeltonnaget nedgått med 1.720012 ton, har genom ångfartygs

tonnagets till växt en ökning af 3 X 1.260800 ton ( = 3. 782480 

ton) på denna sida uppkommit. Under dessa år har sålunda 

den sjögående handelsflottans effektiva lastetonnage vuxit med 

icke mindre än 2.062578 ton. 

'fa,bell VIII 

angifver antalet fartyg, som utgått ur nedanstående länders 

handelsflottor genom försäljning till utlandet 1888. 

segelfartyg. Ångfartyg. Snmma. 

Antal. Tontal. Antal. Tontal. Antal Tontal. 

England ........ 337 209866 248 261412 685 471278 
Frankrike ...... 115 37721 26 324i'i6 141 70179 
Tyskland ....... 242 97793 16 14706 258 112499 
Italien ......... 34 12075 5 6697 39 18772 
Norge .... ..... 12 5130 2 739 14 5869 
Sverige ........ 13 4428 14 6270 30 10698 

Summa 756 367013 311 322280 1067 689293 
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Det har redan påpekats, hurusom ett stort antal engelBlm 

fartyg blifvit sålda till utlandet; ofvanståeilde tabell visar, att 

äfven andra nationer på detta sätt afhändt sig åtskilliga far

tyg. Två tredjedelar af sålunda sålda fartyg hafva emellertid 

varit engelsk egendom. Deruti ligger, synes oss, ingenting 

särdeles egendomligt, i betraktande af, dels engelsl•a handels

flottans storlek jemförd med andra länders och dels det för

hållandet att under 1885 och 188ö en stor del engelska fartyg 

byggdes så att säga på spekulation, för att under dessa dåliga 

år likväl hålla varfsdriften i gång. "N au ticale l\1agazine" 

anser deremot detta förhållande tyda på, att främmande redare 

kunna med större fördel använda lastrum, som förut varit 

engelsk egendom, · och hoppas med anledning deraf, att alla 

lagar, rörande lastlinier och andra bestämmelser, som af.se 

skydd åt lif och egendom på hafvet inom kort må blifva in

ternationela - ty äro icke främmande matrosers lif lika dyr

bara, som det engelska sjöfolkets? 

Tabell IX 
upplyser om antalet fartyg, hvarmed . ne(ianstående länders 

skeppslistor minskats under 1888 på grund af skeppsbrott, 

slopning och liknande orsaker. 

segelfartyg. Ångfartyg. Summa. 

Antal. Tontal. Antal. Tontal. Antal. Tontal. 

England ....... 212 126974 157 164602 369 291576 

Frankrike ...•.. 91 26164 15 17148 106 43322 

Tyskland ..•.... 142 53560 10 7325 15:::: 60885 

Italien ......... 115 46011 6 66G5 121 52676 

Norge ......... 248 99077 l"' 
() 2712 253 101789 

Sverige ......... 45 12739 3 554 48 13293 

Summa 853 364525 196 199016 1049 563541 

Om denna tabell är intet att tillägga, clå elen icke skiljer 

mellan orsakerna till respektiva fartygs utgång ur skepps

listorna. Norge intager e1~ellerticl som man ser en anmärk

ningsvärdt framskjuten post. 
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'l'abell X 
uppgifver antalet r;jögående handelsfartyg, som nybygts i 

nedanstående länder under åren 1887 och 1838. 
188 7. 188 8. 

Antal fartyg. TuntaL Antal fartyg. Tontal. 

De brittiska ö::rrne ...... 329 477107 484 776993 
Förenta Staterna ....... 68 38673 73 38198 
Tyskland . ............ 27 23111 37 39994 
Engelska kolonierna ...• 39 12220 68 17106 
Frankrike .............. 12 10251 14 10721 
Ryssland ........ . . . . . 14 3432 7 1713 
Sverige ................ 13 3095 15 4088 
Danmark .............. 5 2485 5 5721 
Norge ..........••..... 6 2328 19 11433 
Grekland .•....... . ..... 9 2253 15 3086 
Italien ................. 9 1252 8 1798 
Holland .• ........... 2 717 3 5156 
Österrike ...•...... .... 2 570 5 5038 
Diverse länder .......... 4 2285 12 5478 

Summa 539 579779 765 926523 
Som man af denna tabell finner, har år 1888 att uppvisa 

en tillväxt i nytt tonnage af 346744 ton utöfver tillväxten år 
1887. Sammanställes detta t~llskott för år 18S8 med den för-
minskning handebflottorna under samma år lidit till följd af 
förlisande, slopning o. d., så förefaller det som om tonnaget 
skulle hafva tillvuxit utöfver behofvet, i det att 563541 ton, 
som strukits ur skeppslistorna, ersatts med 926523 ton nytt 
lastrum. Den engelska skeppsbyggeri verksamheten har under 
dessa sista år gått märkbart framåt. År 1885 bygdes i Eng
land 72,ot procent af allt nytt tonnage. Följande år nedgick 
denna procentsiffra till 70,us. År 1887 åter höjde den sig till 
82,2u och 1888 till 83, .~ a. Det tycktes 1886, som om de tyske 
skeppsbyggarue skulle vara på väg att inleda en täflan med 
de engelske, i det att de detta år konstruerade 48778 ton; 
men redan följande år sjönk detta siffertal till 23111 och upp-
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nådde 1888 icke fullt 40000. De Förenta Staternas skepps
byggeri har stått på ungefär samma punkt under dessa år; 
år 1885 var produktionen något obetydligt större, i:in de föl
jande åren. 

Hvad de engelska kolonierna beträffa, har skeppsbyggeriet 
uneler de senare åren gått betänkligt tillbaka ; detta anses bero 
på, att man icke omfattat byggandet af stål- oc~ jernskepp i 
samma mån man frångått träskeppsbyggandet. Ar 1885 byg
des i kolonierna sammanlagdt 35000 ton. Premiesyste~:let i 
Frankrike, Italien och Spanien synes icke hafva gifvit någon 
impuls åt dessa länders skeppsbyggeri. Spanien förekommer 
icke alls i tabellen, och Italien intager för 1888 platsen när
mast före Ryssland - ultimus. Norge har ryckt upp i ledet 
bland de mest produktiva länder. Öfverallt skönjes en ökad 
skeppsbyggeriverksamhet under 1888 utom i Ryssland, som 
gått något tillbaka. 

utvisar antalet sjögående ångfartyg, som bygts i nedanstående 
länder under åren 1887 och 1888. 

l 387. 1888. 
Antal fartyg. Tontal. Antal f:utyg. Tontal. 

De brittiska öarne .....• 268 406112 422 699613 
Förenta staterna . . .... 26 18711 28 15496 
Tyskland ............... 19 15029 33 33834 
Frankrike ...........•.. 7 9225 10 9623 
Sverige ................ 11 2381 11 2973 
Dann1ark ............... 3 1829 4 5502 
Engelska kolonierna .... 8 1421 18 4865 
Österrike -· ............. l 470 3 4318 
Norge ....... ~ . . ......... l 419 4 2742 
Holland ................ l 321 2 4149 
Italien ................. 3 1095 
Ryssland ............ . .. 2 630 
Diverse länder .......... l 17?13 8 3815 

Summa 346 457671 548 788655 



-80-

Vi hafva redan visat, att produktionen af nytt tonnage 

år 1888 öfverskrecl samma produktion år 1887 med 346744 ton. 

Häraf faller icke mindre än 330984 ton på ångbåtsflottoma, 

och på Englands skeppsbyggare 293501 ton. År 1885 bygdes 

i England 78,a procent af allt nytt ångtonnage; under de föl

jande åren voro motsvarande procentsiffror resp. 76,r.o, 88,n 

och 88,7. 
Ett utsträckt användande af mekaniska hjelpmeclel af elen 

nyaste och ändamålsenligaste konstruktion har möjliggjort 

för elen engelske skeppsbyggaren att återeröfra en position, 

som han syntes på väg att förlora. Inom många områden af 

denna verksamhet finnes tillfälle att göra förbättringar. Alla 

skeppsbyggare hafva icke lagt sig till med nutidens bästa, 

arbetsbesparande redskap, men det förhållandet står likväl fast, 

att de konstruktörer, som visat företagsamhet i detta hän

seende, äfven utvecklat elen lifligaste verksamheten. En icke 

obetydlig del af de i England utförda nybyggnaderna hafva 

företagits på order från utlandet. Sålecles bygdes år 1888 på 

engelska varf icke mindre än 67 stålångare om 110908 ton 

och 9 jernångare om 9662 ton för utländska rederier. I verk

ligheten är Tyskland att anse såsom verlclens andra skepps

byggande nation, ehuru dess produktion varierar. Af tabellen 

synes att Tyskland 1888 bygt mera än dubbelt så mycket som 

1887. Äfven detta lanels fartygsbyggare lyckas få beställnin

gar utifrån och bygde år 1888 stålångare för såväl Danmark 

och Ryssland som Brasilien. I .Förenta Staterna synes det 

moderna skeppsbyggeriet icke vilja taga fart. Troligtvis är 

det den nuvarande tullpolitiken, hvilken hämmar såväl sjö

farten som skeppsbyggeriet. Till och med ett sådant år som 

1888, hvilket företett en ökad verksamhet på alla andra län

ders varf framvisar en minskad produktivitet på de nord

amerikanska. Frankrike visar stillastående; så är på det hela 

taget också förhållandet med Sverige. Går man tillbaka till 

år 1886, då i detta senare land bygcles 12 ångare om samman

lagclt 4596 ton, så har det otvifvelaktigt gått tillbaka. Åter-
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stående länder förete blott obetydliga tillökningar. Bland 

konstruktix.:mer för utländska rederier år 1888 må nämnas att 
. ' 

i Danmark bygdes en jern-propellerbåt för Tyskland; i Sverige 

två stålångare för rysk räkning; i Frankrike en stål-ångare 

för sydamerikanskt re3.eri och i Förenta Staterna en trä-ångare 

för Hawaii. 

•rabell XII 
utvisar antalet sjögående segelfartyg, som bygts i nedanstående 

länder uneler åren 1887 och 1888. 
1387. 1888. 

Antal fartyg. Tontal. 

Brittiska öarne . . . . . . . . . 61 70995 

Förenta Staterna . . . .. . 
Engelska kolonierna ... . 
Tyskland .............. . 

Ryssland .............. . 
Grekland ...... ... ..... . 
Norge .... .. .......... . 
Italien ................ . 
Frankrike .......... , .. 

Sverige ............... . 
Danmark .............. . 
Holland ............... . 

42 
31 

8 
14 
9 
5 
9 
5 
2 
2 
l 

19962 
10799 
8082 
3432 
2~43 

1909 
1252 
1026 

714 
656 
396 

Österrike . . . . . . . . . . . . . . l 100 

Diverse länder.. . . . . . . . . 3 fl32 

Antal fartyg. 

62 
45 
50 

4 
5 

15 
15 
5 
4 
4 
1 
l 
2 
4 

Tontal. 

77380 
22702 
12241 
6160 
1083 
3086 
8691 

703 
1098 
1115 
219 

1007 
720 

1663 

Summa 193 122108 217 137868 

Af ofvanståencle synes att år 1888 utvisar ett tillskott af 

24 segelfartyg och 15760 ton vid jemförelse med 1887. Detta 

angif\rer visserligen ett omslag, men sammanställes uppgiften 

från 1888 med dem från 1885 och 1886, under hvilka år byg

des resp. 354 och 269 ::;eglande fartyg med resp. tontal af 288177 

och 205526, så står äfven 1888 långt tillbaka. Mindre än hälf~ 

ten af tillväxten i segelskeppstonnaget faller på Englands an

del. Ungefär en tredjedel faller på N or ges, förmodligen hän

förlig till byggandet af träfartyg. Förenta Staterna och En-
Tidskr. i Sjö1>. 1890. 7 
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gelska kolonierna upptaga en stor del af återstoden, under 
det att Tyskland, Ryssland, ILalien och Danmark gått tillbaka 
med hänseende till byggande.t af segelfartyg. Utaf de i Eng
land bygda segelfartygen gingo 9 stål- och 3 jernskepp, repre
senterande sammanlagdt 18365 ton, till utländska rederier. I 
Österrike bygdes ett fartyg för greker och uti J apan ett för 
en engelsk koloni. 

N edanstående siffror visa huruledes medeltonnaget af ny
bygda segelfartyg nedgått under senare år. 

Medeltonnage af: 
V er! dons samtlig;.t segelfartyg. 

1885 . ........... 814 
1886 . . . . . . . . . . . . i64 
1887............ 632 
1888.... . .. .. .. 635 

Tabell XIII 

Engc l sk~t segelfartyg. 

1307 
1378 
1163 
1248 

utvisar använda skeppsbyggerimaterialier under åren 1887 och 
1888. 

188 7. 1888. 
Antal fartyg. Tontal. Antal fartyg. Tontal. 

Jern ................. 121 109326 106 75382 
Stål ................. 259 418701 451 780496 
Trä ....•....... ..... 154 50784 203 68300 
Composite ............ 5 968 5 2345 

Summa 539 579779 765 926523 

Denna tabell utvisar tvenne anmärkningsvärda drag, först 
och främst det stora tillskottet i stålbygdt tonnage och uer
näst elen icke obetydliga ökningen uti träbygda fartyg. Man 
kan anse, att det mjuka stålets första användande inom skepps
byggeriområdet daterar sig från år 1879. Efter 10 års förlopp 
intager det nu den dominerande ställning, att fyra femtedelar 
af alla under loppet af ett år bygda fartyg äro af detta mate
riel. År 1885 uppgingo antalet nybygda stålfartyg endast till 
30,5 procent af samtliga nybyggnader. Följande år ökades 
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proportionen till 45,4 proc., nästa år till 72,2 proc. och slut
ligen 1888 till 84,2 proc. N u återstår blott att se, om, med den 
benägenhet för förrostning, som vidhänger det mjuka stålet, 
det skall kunna bevara sin framskjutna position såsom bygg
na(lsmateriel för fartyg och ångpannor. Troligtvis kommer 
det endast att vika för ett mera fulläncladt materiel, som med 
stålets böjlighet och styrka fö; enar obenägenhet för förtäring. 
Som förhållandena nu äro, simile det icke förvåna oss, om en 
reaktion till förmån för jernet vore att förvänta; förhållan
dena i England tyda derpå. 

Det är icke blott Englands skeppsbyggare, som . omfattat 
detta nya materiel. Om Grekland och Italien undantagas, så 
finnes intet af förut uppräknade skeppsbyggande länder, som 
icke lemnat bidrag till stålfartygs-flottans förökande. 

Tabell XIV 
utvisar använda skeppsbyggnadsmateriel för uneler 1888 bygda 

segel- och ångfartyg. 

s egelfartyg. 
Antal fartyg. Tontal. 

Ångfartyg. 
Antal fartyg. Tontal. 

J ern ................. 18 24359 88 51023 
Stål l •••••••••••••••• 43 58944 408 721552 
Trä .................. 155 54310 48 13990 
Composite,., ......... l 255 4 2090 

Summa 217 137868 548 788655 

Af dessa 48 trä-ångare falla 25 st. om sammanlagdt 8421 
ton på Förenta Staterna, 16 st. om 3518 ton på engelska kolo
nier och resten på diverse länder. Byggandet af trä-segel
fartyg är mera allmänt; men äfven här stå Förenta Staterna 
främst på listan med 22702 ton ; Englands kolonier stå såsorn 
.iti. 2 med 10992 ton; härefter i ordning: N or ge med 8691, 
Grekland med 3086, Tyskland med 1663 och England med 
1282 ton. Återstående länder pa!'era på listan i följande ord
ning: Frankrike, Ryssland, Sverige, Italien, Österrike-Ungern 
och Danmark. 
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J ernet såsom skeppsbyggerimateriel fortfar att finna an
vändning öfverallt, fastän naturligtvis England går i spetsen 
för alla andra länder. Af ofvan anförda 106 jernfartyg voro 
78 st. om 60486 ton bygda i England; deraf voro 14 segel
fartyg. Förenta Staterna komma såsom ~-11. 2 med en jern
ångare om 2867 ton. En analys af respektive länders skepps
byggeri afslöjar det faktum, att skeppsbyggandet på den ame
rikanska kontinenten nästan uteslutande företages med trä så
som hufvudmateriel; vore icke detta materiel der så billigt, så 
är det troligt, att såväl de Förenta Staternas, som Englands 
nordamerikanska koloniers byggnadsverksamhet skulle prak
tiskt sedt blifva reducerad till noll. I Grekland bygdes 1888 
intet J. ernfartyrr i det att trä der uteslutande användes nämn-. ol 

da år. 
Beträffande användandet af blandadt materiel (composite), 

så bygdes häraf två ångare i England om 1520 ton, två fartyg 
i Sverige om 439 ton och i en engelsk koloni en ångare om 
386 tou. 

Att det herskade liftig verksamhet inom skeppsbyggeri 
området framgår tydligt och klart af denna redogörelse. De 
siffror, som antagligen snart blifva synliga för år 1889, skola 
i ännu högre grad tydliggöra den expanderande produktionen 
på detta verksamhetsfält. Huruvida de slut~atser, som kunna 
hemtas deraf, peka i rigtning mot bättre tider, eller mot öfver
produktion eller mot någonting annat, det till:'tta vi oss öfver
lemna åt våra läsare att afgöra. 
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Förolyckade örlogsfartyg år 1889. 

Det nästförflutna året har varit så aumärkningsvärdt rikt 
på olyckshändelser af detta slag och tillbud dertill, att det 
måhända icke vore utan intresse här finna en redogörelse för 
cle mera betydande bland dessa tilldragelser. Eget nog inträf
fade de största och mest beklagliga olyckorna under samma 
månad ·- Mars. Först bragte oss telegrafen underrättelsen 
0111 den vid Tonlon sjunkna min båten; så spriddes rygtet om 
Sultans grundstötning, 0111 den andra franska minbåtens för 
olyckande och slutligen om tilldragelsen vid Samoa. 

H vad nu de franska minbåtarue beträffa, så innehåller 3:e 
häftet af denna tidskrifts sista årgång en berättelse 0111 deras 
förlorande. Samma häfte innehåller äfven en kort redogörelse 
för Sulta 11 s grundstötning. Den krigsrätt, som hade att döma 
öfver chefens på Sultrm, captain Rice, åtgörande vid detta till
fälle ansåg, att det mot captain R ice gjorda ansvarsyrkandet 
för försummelse i tjensten icke vore ledt i bevis, men att det 
vore till en del ådagalagt att han visat underlåtenhet, enär 
han begick ett fel, då han onödigtvis lät föra Sultan så nära 
5 famnars kurvan, som han gjorde, på en ojemn och klippig 
botten. Domstolen dömde honom derför att blifva "repri
manclecl". 

Sedermera tillsatte amiralitetet en kommission under ami
ralens, sir J. E. Commerell, ordförandeskap att närmare uncler
söka de omständigheter, som voro förbnndna med strandnin
gen. Denna kommission fann att chef, officerare och besätt
ning efter strandningen hade väl bedömt och handlat i enlig
het med efter hvarandra inträffade, förändrade förhållanden, 
och att de icke sparat några ansträngningar för att bringa 
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fartyget ur dess farliga läge. Att dessa bemödanden misslyc

kades tillskrifver kommissionen den stora vattenmängd, som 

inkommit i fartyget, utan att man kunnat med bestämdhet 

utforska h varifrån detta vatten kommit. Fartyget ·hade en

dast rört grund förut och de läckor, som orsakats af klipp

bottnen, befunno sig på fartygets främre tredjedel mellan "B"

och "C"-skotten; det största hålet, om styrbord, sträckte sig 

intill fyra plåtringar från pansarbältets underkant. Akterom 

dessa läckor kände man inga andra skador, än tvenne krossade 

Kingston-ventiler i främre eldmmmet. 

Fartyget krängde 12° åt styrbord. Kommissionen fann 

sig öfvertygad om, att denna krängning uteslutande orsakades 

af det inkomna vattnet och slöt af vissa omständigheter, att 

detta vatten befann sig i styrbords slaggång (vingpassage), 

samt i samma sidas kolboxar och eldrum. Genom beräkning 

fann man ett stöd för detta antagande; man räknade nemligen 

ut, att det vatten, som kunde hafva inkommit i nämnda rum 

vore tillräckligt att föranleda denna krängning och genom att 

med vatten fylla motsvarande .rum om babord har man sedan 

bestyrkt denna kalkyls rigtighet. Hurn vattnet åter kunnat 

fortplanta sig från det ena till det andra af dessa rum kunde 

kommissionen icke förklara. Maskinpersonalen kunde icke 

öfverbevisas om, att någ0n af de många manhålsluckorna emel

lan dem lemnats öppen, och då återstod endast att antaga, 

det ett eller annat af skotten ej varit tillräckligt starkt, utan 

gifvit vika för vattentrycket. Huruvida man öfvertygat sig 

om att denna tolkning varit rigtig, hafva vi sedermera icke 

någonstädes funnit angitvet. 

Fartyget ströks från th9 N a vy list, sedan gjorda försök 

att t.aga det flott misslyckats. N u flyter emellertid Sultan 

åter på vattnet. Messrs Baghino i Genua ingingo kontrakt 

med amiralitetet att mot 50000 ii införa honom till Malta och 

hafva gått i land dermecl. De började sina arbeten med att 

med dynamit spränga bort en del af den klippbädd, hvarpå 

fartyget hvilade. Härigenom fick man tillfälle att fullständigt 
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undersöka dess sidor och botten. Ehuru allvarsamma voro 

skadorna på intet vis vitala. Men de bestodo af en 7 a 8 hål 

af storlekar mellan 30 och 200 q v.-fot. Under en månads tid 

arbetade man med läckornas öfverbyggande. Sedan vidtog 

pumpningen och efter ihärdigt arbete kröntes detta med fram

gång - Sultan flöt och ligger nu i Portsmouth.' 

Beträffande elen dessbättre mindre vanliga olyckshändelse, 

vid h vilken sammanlagd t sex örlogsfartyg, deribland ett om 

3900 tons deplacement: förlorades eller strandade i hamnen 

vid Apia på Samoa-öarne har så mycket redan skrifvits i tid

skrifter och den dagliga pressen att någonting i1ytt dervid · 

icke finnes att afslöja. Vi inskränka oss derför till en helt 

kort redogörelse, i hufvudsak hemtad ur chefens på kryssare

korvetten Ol,qa, frihen-e von Erharclt, rapport om olyckan, 

synlig i Marine-Verorclnungsblatt. 

Efter det ett för årstiden ovanligt torrt och vackert väder 

hade herskat i Apias hamn de närmast föregåend~ dagarna, 

begynte barometern den 13 Mars långsamt sjunka och hade 

den 15 uppnått 742 mm., ett för denna plats ovanligt lågt 

stånd. Som orten emellertid redan i Februari varit hemsökt 

af en orkan och en NO-storm och i Mars af en NV -storm 
. ' 

hvilket ansågs såsom något ganska ovanligt, så tyddes detta 

barometerfall af de i platsens väderleksförhållanden kunnige 

endast såsom förebud till annalkande svårt regn. I hamnen 

befunno sig vid denna tid följande örlogsfartyg: strax utanför 

inra hamnmynningen, som här har en bredel mellan korall

refven af 500 m., låg amerikanska korvetten Trenton och något 

längre in korvetten Vandatia af samma nationalitet. I inre 

hamnen, utgörande en bassäng om 400 m. breeld vid mynnin

gen och som hastigt afsmalnar inåt, lågo hopgyttrade på en 

yta af enelast omkring 300 qv.-m. engelska kryssaren Calliope, 

tyska kryssarue Olga och Aclter samt kanonbåten Eber och 

amerikanska korvetten Nipsic. Af dessa låg Calliope ytterst. 

Hamnen sträcker sig i rigtningen NNV -SSO, och är öppen 

mot NNV. 
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'l'orsdagen den 14 Mars började en hård SSV-lig vind 

blåsa ned ifrån ~jellen, medförande häftiga regnbyar. Under 

påföljande natt öfvergick den till SO och tilltog så i styrka, 

att fartygscheferna började elda upp under några pannor och 

på morgon och förmiddag läto stryka stängerna samt nedtaga 

unelerrårna i däck. Kl. l e.m. den 15 kastade vinden om från 

SO till NO under växande våldsamhet, en väldig sjöhäfning 

satte in från hafvet och man började förstå, att man hade att 

göra med en orkan af ovanlig styrka. Man har efteråt be

räknat att Apia måste hafva befunnit sig på den venstra, 

främre halfelelen af densamma. 

På eftermiddagen upptogs ånga i alla pannorna och plikt

ankarena fäldes. Efter kl. 9 på qvällen ökades sjön i en fruk

tansvärd grad och enär hamnen under tiden genomkorsades 

af ström, h vars rigtning ständigt varierad. e, så kom mo far

tygen att emellanåt taga denna sjö tvärskepps, hvarvid den 

bröt öfver dem från för till akter. Ett ohyggligt &kåclespel 

erbjöd den lilla kanonbåten Eber, som emellanåt helt och hållet 

försvann i brottsjöarna. Regnet föll i strömmar, så stridt, att 

man från det ena fartyget stundom icke kunde skönja det an

dra, oakt,adt månen stod högt på himmelen. Kl. 2 på mor

gonen den 16 gafs med blänkfyrar nödsignaler från en tysk 

bark i hamnen. Ingen hjelp kunde naturligtvis lenmas och 

den befans snart derefter kantrad på korallrefvet. 

Seclan månen vid 4-tiden gått ned blef mörkret intensivt 

Nipsic försökte lätta i afsigt att flytta sitt styrbords ankare. 

Derunder kastades fartyget hit och dit och kom med sin ba

bordssida tvärs för bogen på Ol,r;ct, förlorade riggen och ång

slupen, medan Ol,r;a led några lättare haverier förut. Kolli

sionen blef emellertid olycklig för Ol,r;a, som derigenom blef 

pressad betydligt närmare det akterom befintliga refvet. Strax 

derefter hotades O(r;a med ombordläggning af Eber; men en 

brottsjö fattade det senare fartyget, som vräktes undan och 

snart derefter sönderslogs mot refvet. Framemot 5-tiden fick 

man från Ol,qa sigte på Acller, som befans vara under gång. 
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Acller hade drifvit och med akterskeppet kommit inpå refvet, 

hvarvid rorledningen oklarats. Med h,ielp af reservrorpinnen 

och under utveckling af full kraft sökte chefen derför komma 

föröfver, förbi Ol,r;ct, för att om möjligt sätta fartyget i land 

på motsatta stranden. För att gifva Aclle1' utrymme att pas

sera sattes Ol,r;as maskiner fullt framåt, men det förra fartyget, 

i det närmaste redlöst, kastades af en sjö mot Ol,r;ct, i hvars 

akterstäf det med sin förstäf ref en stor öppning. Derpå för

des Adle1· undan, men återkom och rammade ännu en gång 

Olga, dref sedan akteröfver ned mot refvet, upp på hvilket 

det kastades af en yäldig sjö strax etter daggryningen. Vid 

samma tid stack Nipsic kettingarne ifrån sig och satte på land. 

Klockan var då omkring 7 på morgonen. 

Vinden hade nu nått en styrka af 12; dess rigtning hade 

dragit sig mera nordöfver. På den inre redden lågo blott Cal

liope och Ol,r;a. Länge dröjde det icke förrän Calliope också 

började drifva. Dess chef försökte att med tillhjelp af maski

nerna undgå det akterom varande refvet och ångade än i en, 

än i en annan rigtning. Härunder kom hon i kollision mecl 

Vandalia, som äfven hade drifvit, och hon var tvenne gånger 

nära att kollidera med Ol,r;a, hvilket hade varit liktydigt med 

detta ·fartygs säkra undergång. Chefen på Cetlliope fann emel

lertid, att han på detta sätt icke i längelen skulle kunna rädda 

sitt fartyg. Han stack derför kettingarne ifrån sig för ~ttt om 

möjligt komma till sjös och lyckades verkligen efter on län

gre kamp att pressa sig förbi T1'enton och nå öppet vatten. 

På Ol,qa ansåg man sig nu vara utom fara; men man gjorde 

dervid upp rälmingen utan de egendomliga strömförhållandena. 

~Ied rådande vind borde v,mdctlia icke blifva farlig för Ol,r;a, 

men strömmen tog henne och det dröjde icke läuge, förrän 

man måste anse ombordläggning mellan fartygen oundviklig. 

Detta; förekoms emellertid af Vandalias chef, som lät sticka 

ut båda babordskettingarne och samtidigt dermed skar ut för 

maskinen, så att fartygen klarade hvarandra. Strax clerefter, 

kl. 10, törnade Vanclalict mot ett ref i närheten af Nipsic, men 
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emedan styrbords kettingar icke samtidigt dermeQ. blefvo ut
stuckna, så sjönk fartyget på jemförelsevis cljnpt vatten, hvaraf 
följde en ganska stor förlust af menniskolif. 

N u v oro Trenton, Ol,qa och ett danskt skonertskepp de 
enda :flytande fartyg i hamnen. Olyckligtvis för dessa drog 
sig vinelen under förmiddagen öfver till N V uneler en våiclsam 
by. Härigenom blef hamnen nästan alldeles öppen för den 
rasande sjön. Det danska skeppet, som hittills med kapade 
master lyckats rida ut stormen för sina 3 ankaren togs af en 
strömhvirfvel och fördes ned emot inre hamnen. Med hjelp 
af maskiner och ror lyckades Ol_qa undvika det drifvancle vra
ket, som clref i land på refvet aktr,r om korvetten. Icke 
långt derefter syntes också Trenton i drift. Under elen svåra 
stampningen hade denna fått in 7 fots vatten i eldrummen 
genom de lågt liggande ankarklysen, hvarigenom eldarne 
släckts; clerjemte hade hon förlorat ror och propeller och var 
totalt redlös. Man utgjöt strömmar af olja att dämpa vågorna, 
men förgäfves. 

På Olga var styrbords bogankarketting sprungen och man 
vidtog anstalter att sticka ut de öfriga kettingarne. Ett ström
drag fattade Trenton och förde den hastigt ned emot Olga. 
För att undvika kolli,;ion gick detta fartyg då med full fart 
akteröfver, men hann ej verkställa denna rörelse, innan Tren
ton med sin akter knäckt kurvettens . bogspröt och skägg. 
Emellerti:l passerade de båda fartygen h vatandra. Olgas un
derrår sopade bort styrbords däfvertsbåtar på den amerikanska 
korvetten samt backen, men fick sjelf ytterligare en törn akter
ut innan fartygen skildes åt, dock utan att taga synnerlig 
skada. Olga hade nu kommit så nära refvet, att någon annan 
utsigt till besättningens och fartygets räddning ej fans, än att 
sätta det på land. Kettingarne utstuckos derför och chefen 
var så lycklig att nå en jemförelsevis lugn strand utan ref. 
Trenton strandade vid 8-ticlen på eftermiddagen i närheten af 
Vanclalia, hvarigenom ett 100-tal af detta fartygs skeppsbi·utna 
kunde rädda sig öfver till Trenton, h vars hela oesättning mor
gonen clerpå nådde land. 
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Hvilka slutsatser, som böra dragas af denna vidtomfat
tande olyckshändelse är icke goclt att säga. Den visar oss 
otillräckligheten af det menskliga förutseenclet, men äfven om 
man hade förutsett en annalkande orkan, så är ingalunda der
för gifvet att alla förluster kunnat undvikas. 

Det beror hufvuclsakligen på om fartygens chefer genast 
insett nöd väncligheten att sticka till sjös. N u Gfverraskacles de 
af orkanen och kunde icke komma ut. Till och med captain 
Kane på Calliope tvekade för öfrigt huruvida han borde sätta 
på land eller söka komma ut. Han försökte emellertid denna 
senare utväg, och lyckades nå öppet vatten med förlust en
dast af tre ankaren, fem båtar och skadaclt bogspröt. Calliopes 
räddning väckte i England en liflig entusiasm - derför att 
det var ett engelskt fartyg, som ensamt lyckades undkomma 
och derför att det var elen engelske sjömannen, sem nu fram
för andra gaf prof på "great judgement and splendid seaman

ship". 
Skall captain 'Kane utmärkas franiför de andra cheferna, 

så har han hufvudsakligen sitt goda fartyg att tacka derför. 
Vid tiden för Calliopes undflykt hade intet af de andra far· 
tygen kunnat begagna samma utväg till räddning på grund 
af svaga maskiner. Eber hade visserligen en jemförelsevis 
stark maskin, men det kan vara tvifvelaktigt, om det hade 
varit rådligt, att söka öppna sjön med ett fartyg om 570 tons 
deplacement under dåvarande förhållanden. Vanclalia, 2100 
tons och 1200 ind.. hkr, lär uneler gynsamma omständigheter 
kunnat fås upp till 7 knop. Nipsic, 1875 tons och 1375 ind. 
hkr samt Adler, 88'1: tons och 650 ind. hkr, voro fartyg om 1l 
knop. Olga, 2169 tons och 2100 ind. hkr, angifves deremot 
vara mägtig af 14 knops fart; det kan ju vara möjligt, att 
hon kunnat slå sig ut samtidigt med Calliope, om det blifvit 
försökt. Trenton var redlös. 

Callio}Je har en maskinkraft af 4000 incl. hkr på ett de
placement om 2770 tons, således relativt större maskinkraft än 
något af de öfriga fartygen. Rättvisan fordrar troligen sam-
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ma erkännande för alla fartygscheferna, fastän olyckan drab
bade dem olika hårdt. Det har visserLigen antydts, att en 
orsak till att Vandedia sjönk på djupare vatten än de öfriga, 
hvarigenom en större förlust af menniskolif blef föl]'den be-. ' 
rodde på, att styrbords kettingar ej blefvo utstuckna. Men 
ögonblicket förut hade chefen af en sjö kastats mot en Gat
ling-kanon och låg medvetslös på bryggan, hvarifrån han strax 
derefter spolades öfverborcl jemte flera officerare. Kanske för
gingo flera minuter, innan någon annan öfvertoa befälet och 

b ' 

uneler tiden var fartygets öde besegladt. 
Att man åtminstone i Tyskland visade de återvändande 

skeppsbrutne, att deras handlingssätt uppfattltdes såsom kor
rekt, och att kejsltren personligen deltog uti fimndet ltf deras 
hemkomst, hafva de allmännlt tidningltrna meddelat. Huru
vicb förhållandet Vltrit detsamma i Förenta Stltterna är oss 
icke bekant. 

Ol,qa och Nipsic äro redan flott och lära kunna återställas 
i sitt förutvarande skick, samt q varstå ännn i respektive län
ders flott-listor. De öfriga fartygen gingo totalt förlomde. 
143 menniskolif omkommo vid detta tillfälle. 

Sommaren förgick utltn några ltllvarsammare olyckshän
delser. I slutet af Augusti månad kantrade en dansk minbåt 
utanför Köpenhanm, hvarvid en mltn omkom; men om denna 
tilldl'ltgelse hafva inga närmare upplysningar vltrit tillgäng!iglt. 

I September förlorade engelska kanonbåten Lily på ku
sten af Labrador. Lily, en l:a kl. lmnonbåt om 7:20 ton, och 
90 mans besättning, bygd 1874, lernnltde S:t Margltret's den 
16 Sept. för att i Forteau hemta post; distansen mellan dessa 
platser omkring 23 eng. mil. En häftig SV-lig vind var rå
dande och då en intensiv tjocka dertill öfverraskade kanou
båten, så märkte man icke huru kustströmmen vid Lighthonse 
point småningom drog henne nr kursen och in mot den klipp
bundna kusten Utkiken varsnltde "bränningar förut"· ma-
k . ' 

s merna kastades back, men för sent. Lil;IJ törnade våldsamt 
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och blef vrak. Räddningsarbetet försvåmdes betydligt af elen 
höga sjön, som krossade ltlla båtarna utom kuttern. Denna, 
under befäl af navigeringsofficern, arbetade från kl. 1

/ 26 på 
aftonen tills kl. 5 påföljande morgon, innan elen nådde land. 
7 man drunknade, 8 mltn togos ombord af kanonbåten Emerald 

påföljande morgon, resten nådde stranden under natten medelst 
kablar, som man lyckades praktisera · i lltncl. Den första kom
muniklttionen med land öppnades af en "able bob y" J oh n Bar
ber, som under egen lif.gfara sam i land med en smäcke~ lina 
om midjan. Krigsrätten har sedermera dömt chefen och navi
geringsofficeren på Lily att blifva "dismissed", hufvudsakligen 
på den grund att de försummat lodets bruk. Mr Barber har 
sedan blifvit. dekorerad och tjenstgör nu som "acting boat
swltin" på In dus. 

Härmed är listan på under året förlista örlogsfartyg lyck
ligtvis slut; men allvarliga tillbud till olycka hafva dessutom 
varit många. Tvenne fartyg i engelska "pacific"-eskadern, kor
vetten Icants, 970 ton, och pansardäckkryssaren Amphion, 3750 
ton, stötte vid olika tillfällen i början af Oktober månad i 
närheten af Eskimault. Icarus, som sti_\tte vid dager och full 
sigt, kom undan utan läcka, men Amphion skadades så betyd
ligt, att hon troligen hade elen korta distansen till Eskimault, 
att tacka för, att hon icke sjönk på vägen, en s. k . narrow 
escape för de ombordvarande. Amplzion hade lemnat Vancou
ver under tjocka för att gå öfver till fastlandet och som che
fen väl kände farvattnet ansåg han sig ej behöfva lots. Då 
man närmade sig Haro Channel saktades farten, men man 
förbisåg att använda lodet. Den första kännedomen om faran 
fick man då kryssarens styrbordssida stötte mot en undervat
tensklippa. Skeppet stoppade upp och skälfde ett ögonblick, 
men gled sedan öfver grundet. Vattnet rusade in i det främre 
vattentäta rummet, pumparue sattes i gång, farten ökades så 
mycket som tjockan tillät, och stäfven vändes åter mot Eski
mault, som mltn var nog lycklig att uppnå. Chefen har 
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blifvit "reprimanded" och navigeringsofficern förlorat ett års 

"seniority". 
Den 5 sistlidne December kl. 5 på morgonen rände rVatch

jitl, II kl. kanonbåt, med 3 knops fart upp på en sandbank 
utanför Lowestoft. Chef och navigeringsofficer befnnno sig 
vid tillfället på bryggan. Den förre hade flerfaldiga gånger 
förut tagit kanonbåten in till denna hamn och var fullt för
trogen med farvattnet. Oaktadt navigeringsofficeren enelast 
ett par dagar tillhört fartyget, ansåg han sig sålunda ej be
höfva lots. Morgonen var mörk. 

Vid krigsrätten meclgaf navigeringsofficeren, att han icke 
kände farvattnet, men han trodde sig icke böra föreslå chefen 
att vänta med angöringen tills dager, emedan han visste detta 
strida emot chefens önskan, och han icke ville upptracla med 
olika åsigt mot honom, då han blott tillhört fartyget några 
dagar. Dessutom visste han, att chefen, som stod bredvid 
honom på bryggan, väl kände farvattnet, och han tvekade 
derför icke att försöka sig på angöringen. Utgången kunde 
emellertid hafva blifvit olycklig nog. Två minuter efter det 
"breakers ah e ad!" varskotts stötte Watch{ttl och stod fast i 2 '/ 2 

dygn, efter hvilken tid 6 ångare och en del arbetsmanskap 
från Sheerness lyckades draga henne loss, utan att hon liclit 

skada. 
Vidare framgick vid krigsrätten att standard-kompassen 

länge varit dålig och att det var svårt att från denna taga 
pejlingar. Dessa omständigheter tillika med de svårberäkne
liga tidvattensströmmarna kring bankarna utanför Lowestoft 
ansågos af navigeringsofficeren såsom bärande skulden för 
missödet. Han undslapp också med ett "reprimandecl", hvilket 
äfvenledes kom chefen till del, emedan han "utan tillräcklig 
anledning lät taga fartyget i hamn under en mörk natt". 

Efter vår uppfattning var detta utslag icke hårdt, men, 
hvad chefen beträffar, gilla vi icke rless motivering. Kom
passen var sömnig och icke på länge devierad. Detta visste 
chefen - h varför lät han icke då undersöka den? Om tid-

-95-

vattensströminarna voro svåra att känna, hvarför använde 
m,an icke med farYattnet förtrogen person, då förhållandet lär 
vara, att sådana vid den årstiden kunna erhållas mot några 
shillillgs per vecka? Men i England synes man benägen att 
anse krigsrätten hafva begått ett misstag, då den denna gång 
uttalade en fällande dom, emedan sådant för framticlen kunde 
komma. att lägga en hämsko på utvecklingen af elen engelske 
sjömannens med rätta högt skattade egenskaper. 

Det är obestridligt, att ett pedantiskt bedömande af sjö
mannens handlingssätt icke öfverensstämmer med arten af 
hans yrke. Detta yrke måste ju ställa elen fordran på inne
hafvaren, att han med öppen blick för faran, lugnt inväntar 
elen, hur den än visar sig, under förlitande på egen beslut
samhet och kraft. Kallblodighet och beslutsamhet äro derför 
tvenne egenskaper, som af sjömannen icke kunna undvaras. 
Han måste förvärfva dem för att blifva sjöman. Och för att 
förvärfva dem, måste han något fresta, ty tvingas han att 
ängsligt undvika hvarje mötande svårighet, så vinner han 
försann icke de egenskaperna. M:en allting har en gräns här 
i verlden, utöfver hvilken man icke bör gå. De ofvan cite
rade hänclelsm·na med Amphion, Lily och Watcliful ingifva 
oss elen . uppfattningen, att man vid navigeringen af Hennes 
Brittiska Maj:ts fartyg icke sällan öfverskricler denna det till
låtligas gräns. Sjelftillit i detta ords vackraste bemärkelse 
är också en god sjömannaegenskap, men den är farlig och 
leder lätt till obetänksamhet, en egenskap, som återigen icke 
kan tillgifvas den, på hvars uppmärksamhet och vakenhet 
kanske hundratals menniskolif bero. Oss förvånar det derför, 
att man exempelvis kan anse navigeringsofficerens på rVatchful 

dom alltför sträng, då man nu specielt känner att det var 
han, som 2 1!2 månader tidigare också navigerade Lily på hen
nes olyckliga färd. 
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Flottan under sistförflutna året. 

Femte hufvudtiteln vid 1889 års Riksdag. 

I afseende å regleringen af utgifterna uneler denna hufvucl

titel för år 1890 föreslog Kongl. Maj:t i enlighet med de beslut, 

som innefattas uti statsrådsprotokollet öfver sjöförsvarsärenden 

den 12 Januari 1889 följande, beträffande 

Or<linarie anslag: 
Aflöning för flottans kåre1· och stater: 

l :o) att det i då gällande riksstat till aflöning för flottans 

kårer och stater anvisade anslag å 1.379734 kronor måtte för

höjas med det för år 1890 till förändrad organisation af sjö

manskåren erforderliga belopp, kr. 66000: -, eller till1.445734 

kronor; 
2:o) att hvad af anslaget till ersättning för vakanta rust

hållsnummer i Blekinge län och Södra Möre härad af Kalmar 

län icke redan på grund af 1872 och 1876 årens riksdagsbeslut 

borde inräknas bland til}gångarne till aflöning för flottans 

kårer och stater, måtte likasom föregående år för fyllande af 

behofvet under denna anslagstitel uneler år 1890 användas; 

3:o) samt att i öfrigt ett anslag af 50000 kronor måtte å 

extrct stat för år 1890 anvisas att gemensamt med anslaget till 

aflöning för flottans kårer och stater redovisas. 

Samtliga dessa framställningar biföllos af Riksdagen. 

Bekläclnrtel åt sjömans- och skeppsgossekårerna: 

4:o) att de på reservation&anslaget till beklädnad åt sjö

mans- och skeppsgossekårerna frr.mdeles uppkommande bespa

ringar måtte få användas till betäckande af den brist, som å 

detsamma uppkommit. 
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Riksdagei1, som ansåg olämpligt att besluta om förfarings

sättet med besparingar, hvilka tilläfventyr;:; kunde uppstå efter 

den statsregleringsperiod, som det ålåge den då samlade Riks

elagen att reglera, biföll på det sätt förevarande framställning, 

att de under år 1890 uppkommande besparingar på detta an

slag finge användas till berörda ändamål. 

Lindring i rustnin,qs- och rote?·in,c;sbesvären: 

5:o) att förslagsan slaget till lindring i rustnings- och rote

ringsbesvären för år 1890 måtte nedsättas från 120000 kronor 

till 100000 kronor; hvilket af Riksdagen bifölls. 

Ansla,c;en till durchmarschlcostnadet samt till 1·ese- och tntlctmnents

pennin,c;ar: 

6:o) att anslaget till durchmarschkostnader i 1890 års riks

stat måtte nedsättas med 4000 kronor, samt att anslaget till 

rese- och traktamentspenningar måtte höjas med motsvarande 

belopp. Bifölls. 
Lots- och fyvim ·ättningen med lifi·äddningsanstalterna: 

7:o) att det till lots- och fyrinrättningen med lifrädd

ningsanstalterna erforderliga penningean,;lag finge upptagas till 

enahanda belopp, hvartill inkomsten af titeln fyr- och båk

mcllel beräknats, eller till 1.200000 kronor, och följaktligel'l an

slaget, med inberäkning af del'i ingående friheter och ersätt

uiugar utföras med 1.200409 kronor; samt att de å inkomst

Liteln fyr- och båkmedel uppkommande öfverskott fortfarande 

måtte få såsom hittills användas för de med anslaget afseelda 

~tnrlamål. Bifölls äfvenledes. 

Ö{ri,c;a onlinctJ"ie ansla,c;: 

8:o) I afseende å öfriga, här ej nämnda ordinarie anslag 

nncler denna hufvadtitel föreslog K. l\faj:t ingen annan förän

rlring, än att, till jemnande af slutsumman, anslaget till skrif

materialier, expeuser, ved m. m. måtte nedsättas med 3 kr. 

25 öre. Riksdagen nedsatte i stället detta belopp meJ G3 kr. 

2G öre, hvarefter de orcliwwie anslagen slutade på en summa 

af G.l59240 kronor. 
8 
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Extra anslag: 
Fartygsmatm·iel: 

9:o) 'l'ill fortsättande af pansarbåten Göta s byggnad kr. 
945000: 4~. 

Marinförvaltningen hade begärt att hela det för nämnda 
pansarbåts färdigbyggande erforderliga belopp af 1.440000 kro
nor 49 öre måtte för år 1890 anvisas. 

Riksdagen beviljade hvad K. Maj:t föreslagit. 
10:o) Till anskaffande af två 2:a klassens minbåtar ett 

belopp af 210000 kronor. 
Redan bland de för år 1889 erforderliga anslag upptog 

marinförvaltnino·en 352000 kronor till anskaffande af två 1:a b 

klassens minbåtar jemte tillhörande utredning och bestyckning. 
De belopp, som för sjöförsvarets behof, kunde för nämnda år 
an visas femte hufvudtiteln på extra stat, nödgade emellertid 
chefen för sjöförsvarsdepartementet att då afstå från hem
ställan derom. Under framhållan af det otillräckliga antal 
minbåtar vi ega, förnyal19 marinförvaltningen sin anslagsfram
ställning om 352000 kronor, till byggande af tvenne 1:a klass 
minbåtar i 1890 års stat. 

Efter att hafva redogjort för elen erfarenhet man i Frank
rike och Eno·land nmnit om minbåtar uneler de senaste åren, . b 

yttrar chefen för sjöförsvarsdepartementet till ofvan nämnlift 
statsråclo;;protokoll med anledning hämf bland annat följande: 

"Utaf det slag af minbåtar, vi för närvarande ega, hafva 
"utan tvifvel de af första klassen, med fästaclt afseende på 
"deras förflyttande till olika delar af vår långsträckta kust, 
'' på grund af deras större rymlighet, sjöduglighet och fart, 
"i de flesta fall äfven för våra törhållande ett afgjordt före
"träde framför de mindre eller de af andra klassen och äro 
"synnerligen för strid i hafsbandet obestridligen att föredraga 
"framför de senare; men å andra sidan hafva äfven dessa 2:a 
"klassens minbåtar -- såsom varande lättare att för fiemlen 
"dölja bakom de talrika klipporna och skären i våra skär
"o·årdar till hvilkas försvar deras verksamhot hufvndsak1igeu 

b ' 
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"om än icke uteslulande torde komma att inskränka sig, 
"uneler vissa förhållanden äfven sina företräden, oeh då de
" sam ma vanligen äro åtföljda af sina respektiva clepot-fartyg, 
"undanrödjas derigenom de väsentligaste olägenhetema hos 
"dem. Då härtill kommer, att de äro en tredjedel billigare, 
"anser jag, att vi böra söka tillegna oss ett ökadt antal af 
"denna mindre typ såväl som af den större." 

På grund af hvad sålunda blifvit anfördt hemstäide depar
tementschefen om anskaffande af medel till ·- två 2:a klassens 
min båtar. 

Denna framställning vann Riksdagens bifall. · 
Artillerimate1·iel. 

ll:o) Marinförvaltningen hade begärt att å extra stat för 
år 1890 ett belopp af 532000 kronor måtte anvisas. Ungefär 
hälften af cloona summa var ämnad till anskaffning af artilleri
materiel och utredning för redan befintliga fartyg; den andra 
hälften till artillerimateriel för fästningen Kungsholmen -
snabbskjutande kanoner, skydel för vallkanonbetjeningarna; 
3 st. 32 cm. kanoner m. m. Nödgad att inskränka anslags
beloppet till det allra oundgängligaste, ansåg sig departements
chefen för år 1890 endast kunna äska sammanlagdt 200000 
kronor, hvilket StLlunda blef K. 1Ylaj:ts proposition. 

Med anledning deraf att Rikselagen till ifrågavarande 
iin(lamål hvartdera af åren 1386~ 1887 och 1888 beviljat 100000 
kronor och för år 1889 endast 50000 kronor och då Riksdagen 
icke fann skäl vara för handen att vid detta tillfälle anvisa 
stöne anslag, än hvad under hvarje af de tre senaste åren för 
samma ändamål utgått, så beviljade Riksdagen endast lOOCOO 
kronor och fogade dertill den önskan, att materielen, så viclt 
ske kunde: måtte tillverkas inom landet. 

Ji'asta miriförsvaret. 
12:o) Till syftstationer vid vestra inloppet till Carlskrona och 
13:o) till minväsendets utveckling, täcktes K. M:t hos Riks

tlagen äska anvisandet för ~tr 1890 af kr. 24000 och 10182: 04 
respekti v o. 
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Riksdagen anvif:ade resp. 24000 och 10000 kronor. 

Rödi.c;a minj'ö1·svaret. 

14:o) K. Maj:t töreslog och Riksdagen beviljade 45000 kro

nor till anskaffande af sjelfgående minor. 

Löneförbättring ilt lärarne vid sjökri.c;sskolan. 

15:o) K. Maj:t hade föres lagit att Riksdagen måtte till 

löneförbättring åt lärarue vid sjökrigsskolan på extra stat för 

år 1890 bevilja 1860 kronor. 
Riksdagen biföll denna framställning, under vilkor att 

lärarue vid :;;jökrigsskolan icke utöfva lärareverksamhet vid 

privat läroanstalt för inträde till denna skola. 

Jemvä.c;sförbinclelsen mellan .flottans var! i Ccwlslcrona ocl, Oarts-

krona - vVexiö jemvii,q. 

16:o) Vid ntförancle af förenämnda jernvägsbyggnacl hade 

entreprenören måst utföra vissa nödvändiga, men i kontraktet 

icke afsedela arbeten. Att ersätta honom härför hade K Maj:t 

före~lagit Riksdagen meclgifva, dels användandet af en sedan 

åren 1884 och 1885 uppkommen besparing å kr. 14416: 48, 

dels anvisandet för samma ändamål af kr. 13957: 47. 

Riksdagen afslog denna framställning, enär den ansåg, att 

Lifall dertill lätt skulle kunna föranleda till framställande af 

likartade ersättningsanspråk, hvilkas afgörande lämpligare tor

de tillhöra laga domstol. 
Tillsammans med det för löneregleringens genomföraJl(le 

förut omnämnda anslag å 50000 uppgingo de extra anslagen 

sålunda sammanlagdt till 1.385860 kronor. 

En 1'emförelse mellan 1888 1889 och 1890 årens riksstater 
. ' 

fi_\r denna hufvudtitel utfaller på följande sätt: 
1 888. 1889. 1890. 

Ordinarie anslag kr. 6.059937: 6.113303: 25. 6.159240: 

Extra " " 
912563: 1.017296: 75. 1.3858GO: 

Summa kronor 6.972500: 7.130GOO: - 7.545100: 
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Flottans militära personal. 

Officersl•åreu. 

Officerarnes antal vid Kon.c;l. flottan har umler året l Okt. 

1888-1 Okt. 1889 blifvit ökadt med från Kongl. sjökrig:;;skolau 

utgångne underlöjtnanter . . ..................•.......... 9. 

och minskadt genom: 

afskecl från lön . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l. 

afsked med pension . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. 

med döden afgångne .......................... ~ 8. 

Kanyl. flottans permanenta och Hon,ql. 11l1{j:ts flottas nya 

reservstater, h vilka den l_ Okt. 1888 rälmade 42 officerare, hafva 

under året minskats med : 

af.'3kecl med pension . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. 

med döden afgangen ... . .. ..... . ...... ... ..... ~ 3. 

och utgör således å nämncia båda >;tater den l Oktober 188\) 

antalet officerare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38. 

Följande befordringar inom officerskåren hafva uneler sam

ma tid egt rum, nemligen: 
vid Kongl . flottan: 

t ill viceatniral .................. , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l. 

, konterarniral. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l. 

, kon1n1P-ndörer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. 

, kommendörkaptener af 1:a graden ........ ...• ....... 4. 

, d:o , 2:a , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. 

, kaptener.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8. 

, löjtnanter .......................................... lO. 

, unelerlöjtnanter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9. 

:;;amt vid Honyl . flottans pennanenta reservstat: 

till kommendörkapten af 1:a graden. . . . . . . . . . . . . . . . . . . • l. 

,, d:o , 2:a , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l. 

de:;;:;;utom hafva till reservunderlöjtnanter utnämnts utexami-

nerade reservofficersaspiranter. . . . . . . . . . . . .............. 8. 

af hvilka en erhållit afsked på grund af i tjensten ådragna 

kroppsskador, 
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Unilerofficerskåren 
har under året l Okt. 1888-1 Okt. 188!) ökats med till under-

officerare af 2:a graden betorJrade ................. .... 27. 

samt minskats med: 
öfverfiyttacle till pensionsstat ................... 9. 

med döden afgångne . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ 5. 14. 

Till flaggunderofficerare hafva befordrats 9 unelerofficerare 

af 2:a graden. 
Uncle~·officerspersonalen, med undantag af de å nya reserv

staten och de till månadslönarestaten öfver:flyttade, upptager 

elen l Okt. 1889 ett antal af 245, hvaraf 12 :flaggunderoffice

rare och 153 unelerofficerare af 2:a graden tillhöra Carlskrona 

station samt 16 flaggunderofficerare och 64 underofficerare af 

2:a graden tillhöra Stockholms station. 

Kongl. Maj:ts flottas nya reservstat har uneler året min-

skats med : 
geno~11 afsked: 
kongl. flaggstyrman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l. 

med döden af gången: 

öfverkonstapel ................. · · · · · ·• · .... · · · ~ 2. 

Antalet underofficerare å nämnda reservstat utgör 12. 

Sjöman skåren. 
JJi'atroslwmpauierua bestå för närvara n de af: 

l:a klassens sjömän, underofficerskorporaler . . . . . . 110. 

l:a klassens sjömän, ö frige ..... ·. . . . . . . . ........ 297. 

2:a klassens sjömän . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99. 

3:e klassens sjömän . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 590. 

Extra skeppsgossar (tillhörande Stockholms station) 10. 

Vakante, tillfälligt .................. ... .. . · · · .__2.'0 1123. 

Under årets lopp hafva matroskompanierna ökats med: 

från skeppsgossekåren karlskritna . . . . . . . . . . . . . . . 71. 

" 
extra skeppsgossar (Stockholms station) . . . . . 2. 

båtsmanskompani ....... ,....... . . . . . . . . . . 3. 

" 
privat befattning . . . . • . . • . . . . . . . . . . . . 264. 340. 
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och minskats med: 

t ill underofficerare befonlra<le . . . . . ........ .... . 12. 

genom öfverfiyLtning ..................... .... . . 24. 

" 
afskecl......... . . . . ................. . 12. 

" 
utstrykning ............................ . 37. 

" 
dödsfall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... . 8. 93. 

1lfecleldldent inom matroskompanierna är: 

för l:a klassens sjömän, underofficerskorporaler ...... 33 år. 

l: a klassens sjömän, öfrige ..................... 30 1/ 12 , 

" 
2:a 

, 3:e 
klassens 
klassens 

!'.JÖrnän ......................•.... 22:0/ 12 , 

S.]Öl11än . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 10/ 12 , 

El do r p.- or· h hemrlf verkskompa nie mo utgöras af: 

Eldana/defnin.r;en: 

l: a klassens t>Jömän, underofficerskorporaler 52. 
l: a klassens sjömän, öfrige. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57. 

2:a klassens SJömän . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21. 

;~ : e klassens sjömän . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . 65. 

Vakanser, tillfällige ............. .. ............ 2. 197. 

Elr1areafclelningen har uneler året ökats med: 

f~än skeppsgossekåren .......... . ......... ... . 1. 
, båtsmanskom p a ni .............•............ l. 
, handtverkareafdelningen ................... . l. 

, privat befattning ........ . ................ . 34. 37. 
:oamt minskats med: 

genom befordran till unelerofficerare ............ . 11. 

" 
afsked . ....... . .................. ...... . 3. 

, utstrykning ......... .... . ... .. . ........ . l. 

" 
dödsfall........... . .................. . l. 16. 

illedelälclem inom elclareafdelningen är: 

l: a klassens sjömän, underofficerskorporaler .. .. .... 326/ 12 år. 

l :a klassens sjörnän, ötriga . . . . . . . . . . ............. 29 f/12 , 

2:a klassens sjömän ............................... 23~/12 , 

3:e klassens sjömän ...... .... . . ................... 212/12 , 
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Ifandtoe?·kcu·ectfde1ningen: 
l :a klassens sjömän, underofficerskorporaler 

l :a klassens sjömän, öfrige. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2:a klassens sjömän . . . . . . . . . ................. . 

3:e klassens sjömän . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . 

Vakante, tillfällige ........................... . 

Hancltv'erkareatdelningen har under året ökats 

från matroskompani.. . . . . . . . . . . . . . . ....... . 

, pr i v at befattning ....................... . 

t~ am t minskats med: 
genom befordran till unelerofficer. . . . . . . . . . . . . . . 

, afskecl... . . . . . . . . . . . . . ................ . 

, utstrykning. . . . . . . . . . . . . . ............ . 

, dödsfall . . . . . . . ....................... . 

MeclelrUdern inom hamltverkareafdlningen är : 

13. 
32. 
19. 
12. 

(-i. 

med: 
1. 
3. 

1. 
3. 
l. 
1. 

för 1 :a klassens sjömän, underofficerskorporaler ..... 34 11
/ 12 

, l:a klassens sjömän, öfrige .................... 37·1/ 12 

, 2:a klassens sjömän. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... 263/12 

, 3:e lditssens SJÖmän. . . . . . . . . . . ............... 22 

Minörkompanierna bestå af: 

l:a klassens sjömän, underofficerskorporaler 13. 

l: a klassens sjömän, öfrige. . .................. . 27. 

2:a klassens sjömän . . . . . . . . . . . ............... . 3. 

3:e klassens sjömän . . . . . . . . . . . . . . . . . ......... . 62. 

Vakante, tillfällige ............ , . . . . . . . . . .... . 5. 

Minörkompanierna hafva uneler året ökats med_: __ 

från skeppsgossekåren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l. 

, matroskom1;ani. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23. 

, privat befattning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31. 

samt m·inskats med: 

genom befordran till underofficerare . . . . . . . . . . . . . 3. 

"· utstrykning. . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. 

Medelåldern inom minörkompanierna är: 

82. 

4. 

G. 

år. 

" 
" 

110. 

55. 

7. 

l :a klassens sjömän, underofficerskorporaler ... .. . ... 271
/ 1 ~ år. 
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l:a klassens sjömän, öfrige . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 247
,'12 är. 

:!:n klassens sjömän .......................... . 2P!12 , 

3:e klassens sjömän . . . . . . . . . ..................... 203j12 , 

F'ästninysartil{ eristkomJxmiemrt bestå af: 

1 :a klassens sjömän ........................... . 

2:a klassens sjömän . . . . . . . . . ................. , 

3:e klassens sjömän. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Vakante, tillfällige ........................... . 

10. 
G. 

81. 
2. 99. 

Fästningsartilleristkompanierna hafva under året ökats med: 

fn'm båtsmanskom p a ni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11. 

privat befattning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44. 

samt minskats med : 
genom utstrykning .................. .... ...... . 

, dödsfall ................................ . 
l. 
l. 

Jllecleläldern inom fästuiugsartilleristkompanierna är: 

55. 

~-

±'ör l:a klassens SJ_ömäu ......................... 26 7,112 år. 

, 2:a klassens SJömän . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . . 2410/ 12 

3:e klassen:; s.iömän .. .. . .. . . . .. .. . .. . .. .. .. .. 211,'12 , 

Bätsmanskomz)(tnier?la bestå af: 

l :a klassens sjömän . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191. 

2:a klassens sjömän . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 875. 

3:e klassens sjömän .......... . ............. . ... 1665. 

R ekryter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50. 

V arfsklass . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 450. 

Vakante ....................................... 2453. 5686. 

11Iedelcildent inom båtsmanskompanierna är: 

för l:a, klassens :;jömän . . . . . . . . ..... . . .... 42a/12 år. 

, 2:a klassens sjömän .... .... . . . ..... 37 6
/12 " 

, 3:e klassens sjömän . . . . . . . . .. . .... 316/12 

, rekryter....... . . . . . ....... . . . . ' ....... 22 1/2 " 
, varfsklass . . . . . . . . . . . . . . . .......... .. 46"/12 " 

Skeppsgossekåren består (den l Okt. 1889) af 273 skepps
gossar. 
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.!:V'gån.r;ue under året äro : 
genom karlskrifning. . . . . . 

, afo~ked på målsmäns begäran 
, , för sjukdom ... ........ . . . 
, , för dåligt uppförande . . . ..... 
, dödsfall ....... . 

Af de karlskrifne hafva anstälts: 
på kompanierna vid Carlskrona station 

, , , Stockholms station 

Antagne skeppsgossar: 
vid 

" 

Carlskrona station 
Stockholms station 

73. 
28. 

J . 
6. 
3. 111. 

32. 
41. 73. 

G6. 
35. 101. 

Antalet inlemnade ansökningar om an tB,gning till skepps
gos~e utgjorde 305 stycken, och blefvo således at de sökaude 
33,1 °/0 antagna. 

Flottans öfningar och undervisningsverk. 

U n der senaste med den 30 Sept. tilländalupna nudervi:,:
nings- och öfningsår vid flottan hafva följande öfningsfartyg, 
afdelningar och eskader utgått, nemligen: 

a) FaPtyg tillhöralHlc skoloma. 

:Fregatten Vanadis för öfning med sjökrigsskolans kadetter 
i 4 månader 14 dagar, under hvilken tid fregatten besökte 
Göteborg, Dartmouth, \Vilhelmshafen, Helsingborg, Carls
krona, Helsingfors, Gefl.e, Stockholm, Sandhamn, Carlskrona 
och \Vestervik, lwarefter den: efter i sistnämnde hamn full
bordade hamn- och sjömätningsöfningar, återkom till Carls
krona den 2 September. 

Befälstecknet hissades den l Maj, fregatten inmönstrades 
den 11 i samma månad, inspekterades af stationsbefälhafvanm 
i Carbkrona den 4 Sept. samt afmönstrades den 11 i samma 
månad. 
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Korvetten Non·köpin.r; tör öfning med den värfvade stam
men vid båda stationerna. Under förra hälften af expeditio
nen, då besättningen utgjordes af 2:a årsklassen af den värf
vade stammen och en del af den fasta stammen, besöktes 
Malmö, Arendal, Strömstad och ::\l[atvik, i hvilken sistnämnda 
bftmn skjutöfningar företogos. Efter återkomsten till Carls
krona inspekterades korvetten den 26 Jnni af stationsbefäl
hafyaren derstäcles, hvarefter 142 man aJ 2:a årsklassen af 
värfvacle stammen och 69 man at fasta stammen afpollettera
des och ersattes mecl 194 man af elen värfvacle stam mens l:a 
årsklass jemte 23 man af fasta stammen. Under denna senare 
del . af expeditionen besöktes Portsmouth, Carlskrona, Sunds
vall och J'liatvik, hvarest skjntöfningar verkstäldes. Korvettea 
inspekterades af stationsbefälhafvaren i Carlskrona elen 23 
September. 

Befähltecknet hissades den 17 April, fartyget inmönstrades 
den 2 lVIaj och afmönstracles den 30 Sept. 

Skepps.r;ossehrigyafdelningen bestående a f briggarn e Gladan, 

Falken, Skirner och Snappopp för skeppsgossarnes öfning om
bord i 3 mån. 25 dagar. Öfningarna fortgingo till början af 
Juli månad, för de tre sistnämnde briggarn e i CarlsJuona skär
gård och angränsande farvatten samt för briggen Gladan, sorn 
varit detaeheracl, för kryssning i Östersjön, Öresund och Kat
tegatt . Efter l Juli forto;attes öfningarna med alla fyra brig
game förenade till afdelning, h varunder Kalmar, Stockholm, 
Östgöta skärgård, Oscarshamn och \Vållö besöktes, hvarefter 
afclelningen återkom till Carlskrona den 6 Augusti. 

Befälstecknet hissades elen 7 Maj och briggame inmön
strades den 15 samma månad, inspekterades af stationsbefäl
harvaren i Carlskrona den 23 Augusti och afmönstracles den 
29 i samrna månad. 

Skfntskoleaj'clelnin,r;en, bestående af skolfartfartyget Stock

ltolm; kanonbåtarna Skuld och Gunhild fur skjutskolans öfnin
gar i 2 mån. 8 dagar. Afclelningen var förlagd i Carlskrona 
skärgård (Bollösuncl). 
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Befälstecknet hissades den 23 April. Afdelningen~ fa,rtyg 

inmönstrades den 2 l\1:aj, inspekterades af stationsbefälhafvaren 

i Carlskrona den 26 Juni och afmönstrades den 29 J u ni. 

1l1inafclelningen, bestående af logementsfartyget Eu.c;euie, 

ångkranpråmarne .AJ. l och 3 samt stångminbåtarna .A'i. 145 

och 149, äfvensom erforderligt antal båtar och pråmar i 2 må

nader l dag för mineringsöfningar vid Grinda position. 

Befälstecknet hissades den 25 Juni. AfLlelningen inmön

strades den l Juli, inspekteratles af chefen för fasta minför

svaret den 17 Augusti och afmönstrades den 24 samma månac1. 

Kanonbåten Gwtltilu har under Augusti månad varit ~täld 

under chefens å fregatten Vanwlis order i och för sjöka~let

ternas öfningar i ångmaskins och ångfartygs handterande. 

Vid stationerna hafva under April månad utförts stång

minöfningar och under Juni månad förbererlande minerillgs

öfningar vid Stockholms station. 

b) Fartyg icke tillhtiramle skolol'lla. 

Korvetten Sctga, expedition till afiägsnare farvatten i 8 

månader 7 dagar, hvanmder Christianssand, Plymouth, Ma

ueira, Rio de Janeiro, :M:ontevideo, Capsta(len, S:t Helena, 

Ascension, S:L Jago (Cap Verde-öarna) och Cherbourg besöktes. 

Korvetten återkom till Carlskrona den 6 Maj 1889. 
Befälstecknet hissades den 14 Sept. 1888, korvetten inmön

strades den l Okt. samma år, inspekterades af statioLsbefäl

hafvaren i CarlsJuona den 11 Maj 1889 samt afmönstrades 

den 18 i samma månac1. 
Kanonbåten Alf!tilcl, vinterexpedition till rikets vestkust 

för att · bispringa nödstäida fartyg samt för uppehållande af 

ordning under pågående sillfiske, i 6 mån. 11 dagar. 

Befälstecknet hissades den 22 Okt. 1888, fartyget inmön

strades den l N o vember samma år samt afmönstrades den 30 

sistlidne April. 
Eskadern, med kommendören och kommendören af Kongl. 

Svärdso:rden1 l:a kla,ssen. G. N. af K-lerc~er såsom eskaderchef, 
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bestående af ångfartyget Valkyrian såsom chefsfartyg, 2:a klass 

pansarbåtarne John Ericsson, Thordön och Tir.fing, 3:e klass 

pansarbåtarna BeJ·serlc, Gerda och Hildw·, l:a klass kanon

båten Blenda, iernte 4 stycken l:a klass minbåtar, 2:a klass 

kanonbåten Sigrid samt minöfningsfartyget Rem, jemte 4 st. 

2:a klass •min båtar, har utfört rekognoserings- och krigsöfnin

gar m. m. i Stockholms skärgård under Juli och Augusti 

månader. 
Eskaderchefem; befälstecken hissades den 4 Juli och ned

halades den 29 Augusti. 
Tiden för befälstecknens hissande samt in- och afmön

stringsdagen för eskaderns öfriga fartyg synes af nedanståenrle 

tabell: 
Bofiilstoekon Inmiinstrings- Afmönstri ngs-

hissatlt. <lag. dag. 

Pansarbåten John Ericsson. 20/6 1/7 30/s 

" 
Tlwrclön 20/6 1/ 7 Jo/s 

" 
TiJ.fing 20/ 6 111 Jo/s 

Berser/c Il' Ja ' 30/s 
" 

. . . .. .. 1 7 '1 

" 
Gerda . . .. 1117 IQ/7 30 Is 

n Hildttr .. . . . . . . 11/ 7 IQ/7 3o;8 

l :a klass kanonbåt Btendrt (metl 
4 st. m inbåtar *) 2:>;6 1/ 7 ~la 

2:a klass kanonbåt Sig1·id 2R/G 311 
21 

/8 

Minöfningsfartyget Ra n (med 
4 st. minbåt.ar) . . . . . . . . . . 25/6 1/7 Jn/s 

Chefsf<:trtyget Drott på expedition i Stockholms m. fl. skär

ganlar, till Stettin och till rikets vestknst samt. Kristiania i 

2 mån. och 5 dagar. 
Befälstecknet hissades den 17 Juni och 4 Juli, fartyget 

inmönstrades den l 9 Juni och 9 Juli samt afmönstrades den 

27 Jnni och 26 Augusti. 

Kanonbåten Alfltild för rekognosering i Stockholms sbLr
g<lrJ i 2 mån. 23 dag. 

' ) Minh,itcn Gercs bcsiittning afmiin strndcs i Storkholm <len 27 Angnsti. 
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Befälstecknet hissacles den 6 Maj, fartyget inmönstrades 
den 10 samma månad och afmönstrades den 27 Juli. 

Minöfningsfartyget Ran under 23 dagar för inskjutning af 
mmor. Befälstecknet hissades och fartyget inmönstrades den 
27 Maj och afmönstrades den 18 Juni . 

Ångfartyget Slcöldmön på expedition i Stockholms skär
gård och Mälaren sarnmanlagdt l mån. 7 dagar. 

Ångfartyget Valkyrian och kanonbåten Sigrid förutom, så
som ofvan blifvit-. nämndt, för Jeltagande i eskaderöfningarna, 
äfven för båtsmanstransporter m. m. under sammanlagclt, Val
kyrian l mån. 10 dagar och Sigrid 6 dagar. 

Sjömätningsexpeditioner hafva utförts med sjömätningsfar
tygen Falken, Svalan och Tärnan under omkring 5 månader. 

Skolfartyget Stockholm och logementsfartyget Eu,qenie 
hafva användts för de flottan tilldelade värnpligtige under 
sammanlagd t Stockholm l mån. 26 dagar och Eugenie l mån. 
22 dagar. 

Korvetterna F1·eja och Saga äro sedan sistl. Sept. månad 
utsända på expeditioner, den förra till Medelhafvet och den 
senare till Vestindien och Norra Amerika. 

Befälstecknen hissades den 12 Sept. och fartygen in mön
strades den 28 i samma månacl. 

U n der öfningsåret har följande antal officerare tjenstgjort 
till sjös: 
Kommendör ... . ... . . - .... . - - . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 1 . 
Kommendörkaptener af l :a graden __ .. _ _ _ _ . . . . . . . . _ _ 5. 
Kommendörkaptener at 2:a graden _ . . . . . . . . _ . . . . 9. 
Kaptener .... . . .. _ . . . . . . . . . - .. . . . - _ . - . . . . . .. . . - _ 43. 
Löjtnanter. . .. .. . .. . .. .. . .. . .. . .. . .. -.... .. . 41. 
Underlöjtnanter . . . . . ... .. _ . ... .. - . _ . . . . . . . . . . . . . . . 19. 

_ Undervisningsverkens verksamhet har fortgått i enlighet 
med derför gällande reglementen. 

Kou,ql. -~jökrigsskolau rälmade den l Okt. 1888 79 kac1etter , 
af hvilka 11 den 18 Okt. utexaminerac1es och bl efvo utnämnde 
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till underlöjtnanter, 9 i kongl. flottan och 2 i kongl. flottans 
reserv; 15 ynglingar ha f va efter förutgången pröfning som 
aspiranter vunnit inträde i skolan den l Okt. 1889, och hafva 
4 kaeletter på målsmans begäran blifvit entledigade under året. 

Kadetternas antal utgör för närvarande 67. 

Skcprs,qosseskolan har meddelat undervisning åt 290 skepps
gossar, af hvilka, enligt föregående, 73 utskrifvits till sjömans
kåren. 

Exercisskolan i Oarlskrona har lenmat undervisning åt 469 
man aJ hvilka 211 approberats. Vid Stockholms exercisskola 
hafva af 311 man, som åtnjutit undervisning, 284 approberats. 
Dessutom hafva vid Oarlskrona stations exercisskola 9 under
löjtnanter genomgått befälskurs och 20 reservofficersaspiranter 
militärkurs af hvilka 8 såsom förut omnämnts blifvit appro
berade och utnämnda till reservunderlöjtnanter och 2 afgått. 

Vid exercisskolau å Kunysftolms fästnin_q har unelervisning 
meddelats 146 man, af h vilka 78 approberats. 

Uti uncle1'uefälsslcolan å Oarlskrona station har undervis
ning meddelats 10 reservofficersaspiranter och 61 man, af 
hvilka 10 reservoffi._;ersaspiranter och 48 man approberats. 
Vi(l Stockholms station hafva undervisats 49 man af hvilka 

' 37 blifvit approberade. 
Vid minskolan i Oarlskrona hafva undervisats: 3 officerare, 

10 reservofficersaspiranter och 64 man gemenskap. Vid min
skolan i Stockholm hafva 2 officerare, 7 underofficerare och 
G7 man af gemenska pen erhållit undervisning. Af dessa hafva 
alla approberats, utom 12 man af gemensk~pei;, i CarlsJuona 
,;amt en officer, som afgått på grund af sjukdom, och 8 man 
af gemenskapen i Stockholm. 

Utveckling och underhåll af flottans materiel under 1889. 

Partygs materielen. 

Vi(l Crwlskrona statiou.s -varf hafva kapell tillverb,ts för 
pansarbåten Svea, korvetten FJ'(;ja cJCh kanonbåten Ska_qul. 
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Hults aorostatiska loggapparat har uppsatts på pausarbåten 
Svea, samt på kanonbåtarne Rota, Verdande och Slmld. Nya 
tuber hafva tilldelats kanon båtarne Urrl, Ruta och Skrtgul. 
Augfartyget Valkyrian har erhållit ny propeller, ångsluparne 
Blixten och Kungsholmen nya ångpannor. F. d. kanonbåten 
Ingegerd har förändrats till kolpråm . För pansarbåten Svea 
hafva uneler året påbegynts: en ny, mindre ångslup, J3n å ng
pump och ett ångspel. Dessutom pågår byggandet af en däc
kad transportpråm och 3:ne jollar. Generalfiottbesigtning har 
egt rum med i tur varande fartyg. 

Vid Stocklwlms stations varf har minbåten Bygves nybygg
nad blifvit afslutad, liksom också nybyggnaden af 8 st. ång
slupar, deraf en för Brandalsund; 3 ångslupar för fasta min
försvaret äro under arbete. 

Minbåtarne Blixt och Hugin, ångfartyget Km·e, segelbåten 
Vanadis samt stångminbåten .;w. 145 hafva blifvit reparerade; 
minbåten Blink förseeld med ny minutskjutningsapparat samt 
styrtornet ändradt. Å Skölclmön har en fläkt uppsatts, samt å 
Drott 40 st. accumulatorer för elektrisk belysning. Pansar
båten Berserk har försetts med ångankarspel samt minöfnings
fartyget· Rans ankarspel sammankopplats med ångwinchen. 
Imeclningen å ångkranpråmen .;w. l har ändrats. F. el. stilng
minbåten .;w. 2 har ändrats till varfsbåt och erhållit namnet 
Skeppslwlmen. F. d. bombkanonsluparne Hu,c;leik, Ragnc/1' och 
Seimingr hafva ändrats till minpråmar. 

Härförutom haf\'a vid båda stationerna nödväneliga under
hålls- och kompletteringsarbeten fortgått . 

Den vid Lindholmens mekaniska verkstad i Götebm·g un
der byggnad varande pausarbåten Göta blef under hösten 1~9 
satt i sjön, hvarefter arbetet pågått med insättning af maskmc
rierna samt vertikala bepansringen af citadellet och fasta tornet. 

Artilleri- och minmntericl. 

Följande artillerimateriel har för kongl. flottans räkning 
uneler det gångna året anskaffats, nemligen: fem 12 cm. kano-
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nor o oh en 65 mm. kanon med lavettage; 1242 stycken pro
jektiler till kanoner af olika kalibrar; 3498 stycken patroner 
till 38 mm. kanon; 400 stycken elektriska tändrör; 8800 styc
ken tändpatroner; 9000 kg. handgevärskrut; 15000 kg. 15 mm. 
krut och 5500 kg. brunt prismatiskt krut. 

Vid Carlsicrona stations va'l'{ hafva 2 st. 12 cm. lavettage 
M/85 tillverkats för skolfartyget Stoclcholm, hvarjemte anbefald 
äm1ring af skrufvar till bakladdningsmekanismer å 27 och 24 
cm. kanoner l\1 69 och M;76 påbörjats. Vid stationens skjut
bana hafva följande skjutningar företagits: 

profskjutningar af 23 mm. brunt krut af Åkers tillverk
ning ur 27 cm. kanon M;76; 

profskjutning af 23 mm. krut ur 24 om. kanon M176; 
prof-:;kjutning af 15 cm. pamargranater af stål från Fin

spang och Essen mot smidd stal plåt med 15 cm. kanon M/83; 
profskjutning af 15 cm. pansargranater af stål från Söcler

for,; och Esseu mot smidd stålplåt mecl 15 cm. kanon JVI/83; 
profskjutning af 5 mm. krut och 8 mm. engelskt krut ur 

17 cm. kanon l\1/69 ; 
profskjutning af 35 mm. krut ur 27 cm. kanon M>76; 
profskjutning af 16 mm. engelskt krut ur 12 cm. kanon 

l\I/8 1; 
profskjutning af ::;tyckekrut ur 7 cm. frami. kanon lVI/63; 
profskjutningar af 15 cm. pansargranater af stål från Fin

>< poug mot smidd stålplåt med 15 cm. kanon M 83; 
prof-:;kjutningar med "forsvindende 0velses og signalpro

.ioktiler", uppfunna af fabrikanten herr Poul Holm i Köpen
hrnnn, med 38 mm. mas~inkanuner M 84, och 25 mm. 4-pipig 
knl :>prnta l\1;77; 

profskj ntning af ny mottrycksring i 15 cm. kanon M/83; 
profskjutning af :33 mm. brnut krut af Åkers till verlmi11g 

nr 13 cm. kanon l\1;83; 
profskjutning af 38 mm. patroner med 38 mm. rnaskin

kanon 1VI;84; 

J'idi:ikr. 'i Sjöl'. 1890. 
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prof'lkjutning af 25 mm. p:1,troner, laddade med gråkrnt, 
med 25 mm. fyrpipig kulspruta lVI;77; 

profskjutningar af 12 cm. granater M/79, laddade med 
nyare sprängämnen, med 12 cm. kanon lVI 81; 

profskjutning af 38 mm. patroner, la,ddade med gråkrnt, 
med 38 mm. mashnkanon lVlj84; 

profskjutning af ammunition till38 mm. ma,skinkanon 1Vl 84; 
profskjutning af 1884 års re vol v er och ammunition; 
profskjutning af 15 mm. krut ur 15 cm. kanon M /83; 
profskjutning af brunt prismatiskt krut från \Vetteren ur 

15 cm. kanon lVI 83. 
Vid Stocldwlms stations varf hafva 3 st. 24 cm. tubkanoner 

- till verkats för pansarbåtarne Hildur, Gerda och Folke. Kam
marskrufva,rne till samtliga 24 cm. kanoner J\1/69 hafva blifvit 
ändrade. 2 st. 26 mm. 4-pipiga, kulsprutor hafva apterats å 
hva~'dera af pansarbåtarue Hildur och Gerda . Dessutom hafl'a 
en del vVhiteheadska minor reparerats och ändrats; hvarjemte 
man påbegynt ny till verkningen af en 3r3 cm. sjelfgående 
mina lVI.·8G. 

Hns- och byggnatlsarbeten m. m. 

Carlskrona station. lVlinförrådsbyggningens inredning är 
afslutacl liksom också spårvägsanläggningen till densa,mma. 
Ba,ssin med hus för elektriska minkablars fönarande är upp
förd - kablama äro dit transporteracle . Tvenne trapphus af 
sten för f. d. garnisonskasernen äro till det yttre uppförda och 
nnder tak. 

N ya jornportar till dockan .AJ. 2 äro uppsatta; dylika för 
dockan ..li. 5 äro under till verkning. Förbräuningsugu och lik
bod hafva uppförts vicl epidemisjukhusen. I repdagarsbanan 
har ångmaskin rned ångpanna uppsatts. Ett förrådshus å La
boratorieholmen har tillbygts. Spårvägama hafva utsträckts 
till Söderstjerna. N y destilleringsapparat har till vorkats för 
fästningen Knngsholmen. Rustkammare hafva ändrat:.; och 
illl'dningstälts samt f. a. garnisonskasernen 1Jijrjat inre<.las för 
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nya sjömanskåren; jemte åtskilliga reparations- och underhålls
arbeten. 

Stockholms station.~ En skjutbro för \Vhiteheacls minor har 
tillverkats. En utskjutningskorg med hisskran och spel m. m. 
har till verkats och uppsatts. Å Skeppsholmsvarfvet har en 
s. k. beckborg uppförts . F. d. kanonbåten JYiotalas ångpannor 
haJva aptemts f~r dockans pumpverk. Spårvägsnätet å Galer
varfvet har tillökats. En 20 meter lång stenkaj har uppförts 
vid Galervarfvet och en del jordborrningar verkstälts såsom 
fö rberedande arbeten till en ny kajbyggnad clerstädes. En 
träkaj har bygts vid Skeppsholmsvarfvet. Telefonledning hm: 
uppsatts å va.rfvet. Den gamla skjuthytten i exercishuset har 
blifvit förstorad. 

Härtill komma ett stort antal reparationsarbeten å Skepps
holmens byggnader såsom å sjökrigsskolans hus, tvätt- och 
baclanstalten, kallbaclanstalten, östra boställshuset m. fl. 

Navigationsskolorna.*) 

Vid rikets navigationsskolor hafva uneler läsåret 1888--89 
varit inskrifne: i navigationsafclelnin.c;en 235 elever, af h vilka 
111 utexaminerats såsom styrmän och 78 såsom sjökaptener, 
,;amt i 'IIWskinistafdelJtin,r;en 154 elever, af hvilka 37 afl.agt exa
men såsom maskinister, 10 såsom öfvermaskinister och 95 såsom 
åugfartyg:::;befälhafvare. Utan att hafva varit inskrifne såsom 
elever, hafva dessutom 70 personer åtnjutit undervisning och 
af clesse 12 afl.agt examen i styrmans-, 6 i sjökaptens-, l i ma
::~kini::;t-, l i öfvermaskinist·· och 50 i ångfartygsbefälhafvare
klassen. 

Sjökarteverket. 

U n der <'tr 1889 hafva följande sjöm~ttningar blitvi t utförda: 
i Stoclclwlms och Upsala läns norra skä1grlnlar, der desam-

. *) Uppgifterna f'rån Na,·ig:Ltionsskolornn, i:ljöLutm·orkot, Lots,·erkot (Wh Nnn- -
lisk-m eteorologiska byrån iir" homt:Hlr ur »Hiksclags-Bcriittclsen'> . 
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ma från föregående årens slutpunkter vid Norrboda på Östra 

sidan af Gräsön samt vid Klockarbådan och Glupudden i Öre

grundsgrepen fortsatts nordvart hän öfver östra sidan af Gräs

ön till Örskärs norra udde och i Öregrundsgrepen till norr om 

Måsbådan samt till Långbådan, omfHttandc en areal af 5,2 geo

grafiska qvftdratmil, samt 

i Norrbottens läns skär_qclrcl från riksgränsen mot Finland 

vestvart hän till Sandskär, Gunnaren, Seskarön och Rävosftari, 

omfattande en areal af 9 geografiska qvadratmil. 

Under året äro i koppar f8rdiggraverade två specialkartor 

öfver Bohusläns kust och en militärspecialkarta öfver Öre

grunds skärgård i skalan 1 : 50000, hvarjemte sjökarteverkets 

kartplåtar erhållit synnerligen omfattande rättelser och tillägg. 

Å sjökarteverkets koppartryckeri hafva under året blifvit 

tryckta 7109 sjökort och korrektnrblac1, 650 tilläggsblad och 

250 militärspecialkartor. 

Lotsverket 

Den nncler 1888 påbörjade fyrbyggnaden vid Hebingborg 

har fullbordats, h varefter c1erstädes blifYit tänd en stark 2:a 

ordningens fyr med fast hvitt sken öfver farlederna och klipp

sken norrut öfver grunden vid svenska kusten. 

På holmen Stora Svangen i Bohus län har likaledes np]J

förts en ny fyr, som me<l fast sken och klippsken i olika rigt

ningar visar vägen från hafvet till Kosterfjorden, hvarest två 

nya ledfyrar, å Vattenholmen ocl1 Felgdholmen, anordnats för 

att leda seglare till ankarsättningar. 

En större fyrbyggnad har påbörjats å Vinga utanför Göte

borg för att ersätta de derstädes befintliga två fyrarne, som 

befunnits mindre ändamålsenliga. 

På kronans bekostnad hafva i öfrigt anordnats nya fyrar 

vid Valar på Gotla nds syd Yestra kust, på skäret Stora Kam p

åsen i Södermanlands skärgård och på Lilla Varholmen i Gö

teborgs skärgård, h varjemte i stället för de begge föråldrade 

fyrarne å Björn vid Ålands haf på denna plats anordnats en 
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röcl och hvit blänkfyr samt den ena af de två små fyrarne 

vid Ratan blifvit släckt och ersatt med en kraftigare fyr på 

R.ataskär. 
Under byggnad är en ny fyr på undervattensRacket Bred-

grund i Öresund. 
Talrika ändringar hafva vidtagits å äldre ~yrar, hvar

igenom dessa blifvit mera tidsenliga. Bland stön'e ändrings

arbeten må nämnas fLnbringandet å Stora Karlsö fyr af en 

::-:eldor med 1 :a ordningens lins och klippsken för belysande 

Skarlakansgrundet och Vest.ergarns Utholme, till följd hvaraf 

fyren å sistnämnda holme blifvit släckt. 

Enligt vederbörligt tillstånd har en hamnfyr uppförts af 

Linköpings stad samt på privat bekostnad uppsatts två leel

fyrar vid Grusholmssundet i Ångermanelfven. 

För beredande af ökad trygghet för sjöfarten i Öregrunds 

Stockholms, Södermanlands och Östergötlands skärgårdar samt 

i Mälaren har den årliga lysningstiden för 61 derstädes befint

liga ledfyrar ökats med 1- 4 1
1 2 månader. 

Srnärre mistapparater hafva anbragts vid Dämmans, Agö, 

Bremö och Hernö fyrplatser. 

Knngelfs lo tsplats har indragits. 

Nya stångmärken , prickar och andra sjömärken hafva 

blifvit ntsatta vid dels förut kända, dels nyupptäckta g·rnnd 

till ett antal af 32, hvarjemte flera äldre fastrt m~irken blifvit 

ombygda. 

Nautisk-meteorologiska byrån. 

Sedan sig visat a.tt hafsYattnet vid Vinga otta varit upp

blandadt med vatten från Göta elf och således de hydrografiska 

observationerna vid Vinga befunnits mindre tillfredsställande, 

hn.r fr ån och med början af år 1889 denna observationsstation 

blifvit indragen, och utgöres antal et af de under nautisk-mete

orologiska byrån stälc1a observat ionsstationer således för när

varande af 20 statiouer för fullständigare meteorologiska obser

vationer, 21 för nederbörclsmätning 15 för hydrooTafiska iakt-
·' . "' 
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tagelser, 5 för vattenhöjdmätning med registreringsapparater 

och 8 för vattenhöjdmätning med ~- k. peglar. 

Sexton meteorologiska observationsjournaler, förda dels å 

örlogs-, dels å .handelsfartyg under resor på aflägsnare far

vatten, hafva blifvit till byrån inlemnacle och, ::;eden lämpliga 

utdrag af desamma verkstälts, öfver::;äncla till meteorologiska 

institutet i Utrecht för observationsmaterialets vidare bearbe

tande och tillgodogörande. 

- lHJ-

Kongl. Örlogsmannasällskapets bibliotek 
ltar uneler år 1889 ökats genom följande mottagna gåfvor : 

Af b .plc11cn 111. 111. Ge rh . Dyrsson: 

LiirolJok Olll f;·,r fiottan fa ;;tstiil<la sjclf:g:'\cnllr minor, jcmtc pl:Jnsehor. 

_\f' <irllsom1·crkons direktion: 
~ehncllfcn cr-kano11<'ll, GriiR<Illll'crk: 

])i o Panzcrl:Jfl'ctcn a11f den Seh iesspliitzen <l es (~nt si\nwerk: 

s.·.hiessvcrsllcho des (frnsonll'crke, HL'rieht N:n l oeh ~. 

Af bp tenen m. m. O. Lindbom: 

'l'illiigg N:o l till Internationela Signalbokcn . 

Af f. Ll. kom mendören m. m. C. B. Lilli rhöiik: 
Om Tonga-iiarna .. 

Af f. <1. majoren m. m. H. T. H11lt: 
Aktioholagct Bofors- (fttl!spång (plan schvetl ). 

Friln ko11gl. m:tril1fol'l'altning;cn: 

Flottans artillorimatoriel, planscherna N:ris lG,' 17, JS neh Hl. 

}' rån kongl. sjöförsvan;rlepartcmentcts komma ndoexped ition : 

Ne11tralitetens l:Jgnr af R. Klccn, 2 ex. 

Af k:unmarherrcn 111. m. Th. Nordenfelt : 

Extnwts from the Report or the (:()llllllittco on the ~nva l lll:lllCDUYl'~S lSSS; 

A .. ti11n taken by Hoanl of A<lmiralty with rcg:ml to the proparntion i>l' de

signs for lirs t d<tt<S battlPships; 

~tat~mcnt of' the First Lnl'll ,,f the Atlmiralty Pxplanntory oJ' tia' na vy esii

Jilate;; 1889-90; 
:\"ary cstimates fur the .rear lSSlJ- 00 11·ith ek 

.iJ pr111'c:;sorn nt. m . A. E. ::\'onlen;;kjöhl: 

l•': ll';;imilo-AtLts til l brtogra.ti cns iilllsta histo ria. 

-·\.f K<1111llll'nllörbptcnen nt. m. A. Carl heim-l;yllcnskiil<l: 

llataille Et11cllan ~~· cn :;b Fl11ttan Commonderall ni' H:tns K(lngl. J-Iijgh ct etc. 

(kopparsti<;k). 
_\.f extra ingeni\jren vid k<mgl. Hlariningeniörst:Jten I. J;ng;;tröm : 

Liir11bt1k i ~ kcppohyggeri. 

l'r: in l'la•l'en för kong!. sjökrigss kolan: 

K11n gl. s ji>krig,;s kolans Itulla , uppriitta<l OktuiJ('r 188fl. 
111. 11. a rut'tcn. 
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Bokanmälan. 
Ncl,qra onl 0111, Sveriges k·ttstjörsvar af K. Stockholm, C. K 

Fritze's k. hofbokhandel (i kommission) 1890. Pris 50 öre. 
Dennct lilla bror.hyr, :24 sid. i S:vo, innch;lllcr r n m ett fosterliiml skt hjrrta 

sprungen maning till vilnncrna af viirt lostcrlan•ls förs,·nr om enigt samarbete. 

l<\iri'attaron inleder sin uppsats mr•l ett resannement om tle Mtla vilgar, som stä 
en fi ende till buds att anfalla oss : (if\ er landgriin8en i norr, och genom land

stigningar på kusterna. Men Jä den förra utvägen ensam sannolikt icl c slittlle 

medföra a(~·örandc resultat, iiro landstigningar, !mul vi hnfvudsaldigen haf\' a att 

befara vid ett kommande krig. 1\Ied anledning hilr;d' beklagar förf. v<'lr nuva

mn<le militära organisations oförmi\ga att skydda. våra kuster l1iiremot, ty -

rlrt blotta f'aktnm alt fienden lilWtc:; lanrlsl~ijn iir el/ nNlcrlag, oeh söker i sin 

uppsats utvisa tkn rigtning, vi böra bctriida för att stiirka våra knstcr,; lurs1·ar. 

Dc lli_rcslagna motilen ii ro i ktlrthet: 
iståndsiittan<lP af bofä Rtningarna i Stockholms sldrgånl och Yid Carblmma 

samt på u,ltlan<l; 
np kustbcUistningaril anUggantle 1·irl eYontucla l<ln<lRtigningspunld-cr, vid 

vigtigare lmst~tii<ler ul'h pR Uutland ; 
11ppsiittan •le af kiiohntillcri , mod Waxholms art illori('urps s;isunl stonmw. 

lll·iiket artilleri iirnm siwlie handlwfm kusternas fasta mintiirs,·;n: 

hildamlo af ku o;Uurs<·ar>;hataljoner ar latHistonnen ; 
lotsar:; och lotsliirlingars ntbildatHle t ill ll tHlNhel'iil Yi<l tlessa ku stf\ir ,.; ,·;us

lJataljuner samt 
införande af onlnadt, ti ehis upti ,;kt, dchis clcktrio;kt l;ustsignalcringssystem. 

Kostnaden hiirför hcriiknas appruximat irt t ill 10 1nillioner kronor, !mua f ena 

hiilrt. ·n till upphyggande ar fii stn ingsYerk ed1 tlera:l hestycbndo, od1 den antlra 

li iillkn till artil!C'ri cts \! kande, minfi irsvan-t.s onlnatHlo 111. 111. 

Vi ];umm iekc annat iln hcba fiirfattarons framstililningar mell 1·annt Prkiin

nan([(> ; hela det lilla arbetet 1·crk;lr uppfri:;kan tlo u!'h lwppgir<-<llldP p<l livarje 

n' rldig dn af Yi\ rt lands försl'ar. KnsUörsn1rsfnlgan J, ii tjar arbeta sig fram till 

en ar <le pil llagunlningen stlende uuh ]muju :;ansad ut redning Lleraf bringar den 

"tt steg fram il t. .lh<ll'jo ope<· ialist se r tll'n douk fö ret riitlus 1·is med sin egen 
spc•(' ialiteb; iigun. .\J framstil llniugs,;ii,ltl't skul le man vilja slnta t ill att förf. t ill 

irr:lga\·aratHio nppsab; iir fortitikationsof'fit· l' l' , ud1 Bitlnmla att anse f'ii,; um sak

kintnig person rörantlu de föroshlgna knstf'ortcn. lharj e tanke pii att koslnatlcrna 

ldil\it 1·iil l<lgt upp.-< katbulc hiir under sådan fun1tsiiltnin g ic·kc l;unna finna mt. 

l\Il'n miinnc icku Ji ir l'. deremot öfyerskattat dcraR motståndsha ft gent emot 

exempelvi :; en anfallantlc J lotta t ned laml st igningstrupp ? 

-J:!! -

1-'i'•ri'at taren har föreslagit att utbilda v;ira lutsar för tj cnstgöring ri<l kust
f~i r.-;,·a rs bataljun erna d. v. s. på land. En ,;;[dan anordning vore bcstiimdt oliimp

ltg· ... ty den na. personal kan pa r tt Yida liimpligare siHt anviinda s omunrd. N<lgra 
·"narrc <lt'g<' nt ltglJctor skull<· ll<>g' <WKsit kunna påpobs : IIlUll (];l f\irfattnrrns af

Higt vill ' c• nda"t <•arit <IU utl·isa on viig att botrii<la , ueh dit han sjclf JliresLwit 
t ilbiittn.ndet :1f on kommitt(•, sammansatt af fel, mon sakkunnige miin af ino·cni~r
,·apnct, artilleriet och Hottom tör fdg·;m s niinnaro hcbnndli1;g, hvarigcn o~n den 

<>nP klig<'n skulle _komma i ,.; itt rätt<L ske<le, så tinna vi icke anledning att yttra 

"'' ij f,·er <le smarrr u1ka ~L som miijligrn skitile kunna göras ur p11int de rue 
marit ime. 

L!imuuk i skeppsuy,c;.c;eri, af I var A. Engström, Hi2 sid . in 

8:vo med 243 i texten forekommaude figurer. Stockholm 1889. 
Pris 6 kronor. 

Om de~1na bro bok kan verklig<·n med skiil siigas, <Ltt don t)·ller ett Jiitwe 
bmlt behnl'. 8e,Jan \<. C. Witts liirob<)k under <iren 1Sii7- (j3 utgaJs, har tlon~a 
varit <h·n <'IHla pi( viht spriik afT,,ttadc l1jl'ipn' •L1. l'i!r tlen Sulll iinskat vinna n;lo·on 

inhl iek i ,;keppshyggorik onskn ; men und er <lot att Witts lilrobuk nu, är s;IJan 

<len n 1r 18h3, så iir sh ·ppsbyggnadskonsten en Jiclt annan. Ja , man ka n ,.;ii ·>·a 

aH Witt;; liirobuk slutar, der alla do <·igtig<t Hiriimhingar, som intriifbd~ i

'krppsbyggn<u1skonsten, Netlnn jcrn neh sbi l bii rjat <llll·iindas silsom hnfn 11 isakligt 

'k<'J>psl>.Yg·gna,lsmatcriol, ridtngo. l•'örcliggotndo slwppshyggori kurs lenmar Jii snrcn 
d<·n·lnnt ic·.kc ovisshot om n:lgut af dot IJJ.)'dom <Ulllliirkuingsvil.nla som tilldragit 

s1g mom detta. gebit. Men emedan tlen iir nfscdd till lilrohok vi<l nnvigatiun,;

sk<>lornn 111. 11., sit redog\ir don ewlast l!!r den nuran1111lc s keppsbyggerikunstens 
praktiska u<·h tlworetiska grunddrag, eller ungcfilr si( mytkot, snm den kan önsbt 

,;i_g·, lll·ilkcu st!ttlerar s ke pp~h_vggni utan afsigt att hilda sig till fartygskonstruk

tor. Ur don Sl'll]Hlllkton anse ri <lss kunna rekonmtcntlera detta arbete, som 

redn n af K. M:t rö11t ll<•t crkiinm1ntlet <ttt hafva. blifvit anhof<tldt att tj ona till 
•· tt<·rriittolse vid undervi sningen S<tviil i k11ngl. sjökrigs,-;kolan , i flottans undcr
hrl:ils,kulors Rji"•kapten,.; klass som i rikPtii n<lviga t !onssknlnT. 

Den Danske F!uade 1&07- 188.<), en handbok, med rnann

mini::;teriets understöd utgifven af H. Degenkolv. Lehmann 
& Stages förlag. Kjdbenhavn J 889. 

Detta <t d10tc utgiir l' tl hi storik öl\·cr <le fartyg, sont mellan årtalon 1807-
lbt-SU t illhört <l<Lnska iirl<>gsflottan. }'u rfattaren har valt ilr Hl07 silsom on Jiimp

lig hc•gJ nnl'i sopnnkt Jiir Ritt arbete, cniir tlctt;t tir bildnr en viin<lpunkt i tlan~;k ;t 
llot b ns historia. Det inledl's !ll'hå ll1i'd en reclogiirclsc l'i'•r det öfvorgrcpp, lll·ar

l_!.;'('n11111 i:l ir Arthur Vfl'llcsley tlå homiigtig<ulc sig Danmarks Jiotta s:nnt kapitu
latton,a rtiklarna af <l en \) 8cpt. LS07 för Kjob~>nhavn. Dereft er boskrihcs i kro

nologi, k •l rdning eftr r alk•pning;;dattun. dl' t ena far tyget efter •lct anclra . de tid(•r 
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dr Y<ll'lt l'llRtadc (ll'h n:llllllCll <ol samtliga t.hefcl'. nl<'t aruetet linJWR ingen an
miir];ning att gijra, men Yi t ro idw, att det kommer ntt l'inna stor spridning 

utom Danmark. l'risrt ii r if'kc angil\d. 

Almanach der Krieg:;- Fluttrm 1890, ntgifven af HeLlaktionen 

för "Mittheilnngen ans dem Gebiete des Seewesem;". Gerold 

& C:is förlag i Wien. Pris 4 mark. 
}'örtiggarno hal\·a framstiilt den önskan, att <h•nna haLHlhok nwttc i Tid

skrith•n anmcilas. Den iir en sepa ra tupplaga till <len ho >R oss re<lan liinge om

t_l'(·kta >>Almanaeh fiir di e k. och k. Kriq.~·s1muine» . ]J:i demu1 senare 11brbrtas 

hnf1•udsa kligen nw<l l1iinsyn till den iistcrrikiHk:l mnrincn. g:'lr of\anniillllHhL re

daHion lllnnera <'Il allmiint uttala<l un~kan till miitr~ ol'h utgifn·r en Sl'parnt

uppl<lga <lcraf li.ir il'kr iistcrrikiska marinrr. lnnch:1ilt't iir lmfnHlsa klig·en drt
samnw. Tjrnstrrnlh1n iif\cr ösh•rriki sk:! nwrinl•ns lJPfiih<p<•rsnnal lHlr borltagits: 

i stiillr•t fimm l'i 127 si<lo- uch plansl;il-7-Cr i'd\·c r \'Orhl<•nfl alla pansr:Hlc l'nrtygs

typcr, med mätten pii pansarets tjo\l'kkk Ol'h k:morwrnns bliber utH~1Ua. Rc

kmn1neJldcras. 

'Po-rpilles et 1'01·pilleur:; des nations hm11grres, par H Bu

chard, lienterrant Je vaissean. En volym i 8:vo, :254 sidor och 

114 planscher. Paris, Berger-Levranit et C:ie 1889. G francs. 
.0:1 detta ~rbcto i t.ts killig:~ Unders press tillclrag-it sig on i('kC' 1'<111lig upp

miirksamhct anse Yi oss hiira niimna n:1grn ord "lll <ll'lsamma.· AU :~rlJPtct fi.'•r 
<lrn frnnsl;e sjöoffiecrrn kan v:1ra al' stor nytta Yi1ga vi ieh bcsll~i<la: uwu den 

i<·ke-fr:msma n, lwilken, liksom vi trnr sig skola Jinn:1 en nii o·"t så niir ntti'•m
mando afhandling om de i olika l;indor numera i hr11k eller unJer l'i.,r,;·,k ~:lr:uHlt• 
torpedrr oeh unllr rvattensui\tar, blir grundligt beSI·ikcn. ll'l;c nog nH·<l :~tt. ,],•t 

fr;tnsb turpe(l\-iisendot, ir· Oynmolc 111. m. alls il'lil' belwnlllns i arh~tet, hvilkct 

man i enlighet med titeln natnrlighis i('kC heller l'iinta r sig; <le nppgil'ter. Hum 

lenlilas um en del minor, om undcn·attensbiitar o('h JliH'umatisb l;mwnur iiru in

kompletta och bcskrifningarna ojcmna. ::lä t. ex . eg·n:n· liirf. Bcnlans, Hrl'n1wn;. 

Holl'c lls oe.h Lays torpeder ~- 4, 8 odl 3 sitlur resp. , U!Hlrr <h•t att \\'hitrh<•:Jds 

all'iinla s på mindre iln t'n sida. i:lpansb un<lcnntton~b~tcn Prra/umniin1nc,; i(·kl' 

me< l ett onL i:lill'eruppgiftenm syna s i u ko heller Y ara, fullt oxn kta, u m man far 

duma det hela efter do siffror, som afse våra Sl'ensb torpedfartyg och Mtar. 

Att aruetct iekc sa knar alla f'iirtjenstc·r måste doc;k nw1lgih·as; dess ;;ennrc del, 

plansuhcma, iiro tytlligt ski sserade. Enligt Yiirt unHlumc har j\[_ H1ll'hanl tru

lig(l·is haft knapphiindig tillgiing på gu<la källor, <Iii lmn samnwn skrl'[ sitt ar
bete; dessutom hnr hans Yerk med all säkerhet vnrit afslnt:uH rl'<lan sr11nUWl' 

rller hiist 1888, fasbin tryr,kning eller andra omstiln<lighl'tcr sedan tl'onlri'ojt <lrss 

ntgi l'mmll' till hö,; ten 1889. 

Litera tur. 

luuchåll 1 åtskilliga maritima och krigsvetensk<qJliga titl

~kl'iftel' 188~. 

Hori/8/W oc/1 nurska. 

l{onyt. J{J•iysvetensl~a,ps-A kademiens riandl'inya1· och 'Pid

.~l.'rift. ~:!:.1 hiift. H :l n d l i n g· a r n a: An<ln· ><tyrosm:mn<'ns nnmLilan orn n[

gångnP lll'h tillk111l11l (' kolmniitl'r. T i d s k r i r t(' Il: llct riikfria krutet: Riik- Ol'h 

knnllfritt krut: nt. 111. 

2ch O(' h 2+:e hiilt. Il. a noll i Il g;) r l!;): .~r,;lwriittl'IHl' nr t'i'll'l'llragandcn i 

sjiikrigsv!'knsk:qo. T i d s k r i l' t<' n: Till 1'1·:ig·an om flirsvars- <w h anLlllsstridcn; 

lkt ri'dd'ri <l kmb't o\'11 fiilt:ntillcrict: n1. 111. 

A1•t ille'l'i-TiclsloTif't. .l :t' hiil't. Jo'ii ltnw rskallil'n , gn•l'vl' _-\.ugustin Ehren

sdnl: Pr n•prb•rg<•viiro•ts histnria: Ost<·rr i ki~ka arti ll eriliir~iik 11Hiirda ii r J88S; 

111. 111. 

li:t.• l1illt. ;:lttulicr i'ofi'Ol' l'"sitinns;lrtilloril't <l!' h ol rss anl'iindlting-, III: Uansk:t 
8 mm. l'<'pderg-0\'iirct M 8\l 11101! h st lll<I<":JHin nnder U<l:ln · Unllrrriittol~l' J' fr:! n 

l'riimm:~ndc• . liind<'r: Metl<lcla!Hh•n !'dn SI'L'l~ka artilleriet: 111. ' ni. 
No1'8l.: 1.'-ill,:,sk'l'ij't f<w Sövwsen. 8·" hu' :~:l' hiit't. ~LlXim-.Nor

ol<'nt'elt.-; :ml.,mnti,;ka kanon: Lysa nde n:~ttlnolu: ~d;y~~nn<lor inom Yorl<lons han
olrl,nw rilwr : "Kurt:! bcsi'd; pa varfn•n i K< '• prnh:~m n. Kid od1 Cnrlskrnna: lo'iironta 

:-ltlt<'J'Il:IS llnttn: 0111 \'\'il k: 111. 111 . . 

Da nsku. 

rl'iclssl.'1·i ft fm· Sövwsen. :!-!:<· h: n u l. 1 :o' hiil't . Ilen nyn, te ntveek

li ngen <If sl:lgskl'pp,typ<' ll: Eng-dska kryssan•s l'art: Engelsk-Australiska lo'_yssarc; 
l)]'n' rHi_c:t ii l'v<'r :ltgiinler till <hnsk<~ Jisko•ts t'riimjanclP: TVire]s,•-I!Hlikntnrn. 

Tyska och östtrrikislw. 

III.ittheilnnyen l~IMI dem Ge7riete de8 Seewesens. Vol. XVll. 
~:" XL On1 st:H- ol'i1 jcrnl'artl·o·s sh<l<hnde 11111t liirrostnino·: Olika nijdrur · 
F;-,,.,;·,k llll'<l Hcauehamp__.: 'l'nll'l'To. b;1lans;•r:Hlo· plattfomn ; Fiirl>iitt~·ingar al' ratten~ 
liita <li'HTar: .Fiirsök me<l :3G-ll:ga snahbskjnt:nHlo kanmH'r i ]~ngla nrl ; Normal

t," rpe<li>:ltstypcr fi)r cngl' lska ll!tttan: }\irsuk mrd torpelleT i Engbml; Halpin
:-:;,1\·ag'<'-tor pl'den; Jo'ransk:t l~<lllS<trkanonb<ltc•n {,a Urrnadf'; J~ng-c l s ka hyssaron 

Hr ld. Bar//{{/lt: B_l'gg<liHlct al' cngcb;ka l l;l. fllagslicpp HV.IJOI-öorcrciyn, Rc

Jilllsr' ul' h Rc1wtnz: Nya engelska kry"'nn· af I klass; Diverse mrd!lclamlrn från 

turki,ka !lottan: n1. 111. 
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K:o XII. Om de modern~t krigsskeppens tre vapen u!·h grnnddra;.;en till dl'n 
af dem betingade taktik; Om hostiimmandet af skoppets verkliga vii;.; vid gcmg 
på nppmiitta distanser; Underhittande af det obscrvrrado bcstinkets ntriil;n:mdP 
genom Timvinkcltaheller oeh den s. k. >>Corroction Pageh; llran,;]m J-luttan s man

öncr 1880; Do engelska och franska marinarsenalcrna. ; Om tlot inHytamlo St>lll 

fartygskroppens uppvilrnming ntöfvar på deviationen; Om kustförsYar: Fiirsiik 
med nytt pansar i :E\ircnbt 8ta.tcrna; En ny pncnnwtisk kanon ; En ny :mlmlmi

tions-vagn; Planen till Förenta Staternas monitor T'uritm1.' fiinli;.;byggan<l(' 
m. m. 




