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(Af Kapten O. BL·<:k!Han.) 

Bland dl' mflllg;n former, i ll\·ilka man söker p:'\ sjökrigsma

tcricl<'n tiJlg-odogöra dc fördc,lar, ;;om elektricitetm erbjuder, till

drnger sig för niirnll'ancle ingl'll sH f<tort intrc~~ l' som den c· lL'k

tri,.;ka energiens otnYnnclling g-c•nom motorer i mekauisk kr~1ft. 

J ,.;cnastc' :lrf<beriitte],.;(' inom cl<'nna Yetenskap~gren redogjor

de:-; i allmiinnn drag för infiirandet af elektriska motorer för lnan

(",,Tenmdct af kanoner :l ett pm iistcrrikiska och frnn,;ka krig:-;

krig,.;fart:·g. 

f)edan dess har den med ( ';met',.; sr~tem för dcktri:-d~ torn- L'lektriska 

\Tidning Y\lll!Ht framgången ya rit ,.;nabbm:e, iin ll1flll kunnat Yiinta, W.lläggnin~ar 
. bl . f l . ··t . l 1 .. d l fur nktmnq teke ntt uwm ram: .;a marulc' n, utan " H'n 1 anc ra Hl! er, OC' .l af l.mwne~ 

fiir niirvaram1c har Soc-i0te des Forgc·s et Chanticrs clc la l\Iedi- orh tomvn'd-

teiTHnlleL' fullbordat c-llrr iir i Yerk med ieke mindre ii n +O dylika ning. 

torn af ,·aricramlc• c;todck för olika fart_,·g; ibland dc·~sa iii'O de 

hanska Jlallf<arl.;:n·,.;,.;arnc· Latoiiche-TreYillc och Pnthuau ;:amt ,;J:w-
. . o 

>-<kepp en .Jnmeg;uibeny, d'Entreeasteaux urh St. Louis, saJilt ehi-

i<"nskn, danl'ka och spanska pnn~arfm-t.'·gc·11 Capitan Prat, ~kjold 
oc·h ( 'arlos Y. 

Latouchc'-Tn~Yille hnr tY<t Hl Clll. oeh !'ex 1-1 e1n. k:llloner, 

f<fllll iiro r-;ta l'kt pansar:-;knld:ldl' oclt från hYamndra isolcracll' i 
ln-:11' sitt tom. 

o\ Il t mnniin-crandl• af kanoner oelt tom utföres mC'cl c·kktriei

tPt och iir dl•tta det fiir,.:ta f;1rtyg i hnn~ka flottan, nti hYilkl't 
'/'/r/sh-r . i Sjiir. l '-..'!Ii. 



-:2-

drt. hydrauliska lll<lskinerict helt och hållet fått Jcmmt plats för 

drn (•lrktri~ka rncrgicn. Om sorgsfullt genomförd balancering af 

tornen~ oeh kanunemas vigtrr underlättar synnerligen tomvrid

ningC'II och iir drtta, då maniinerna ~kola utföras för handkraft, 

af siirsk ildt stort viird!'. 

Den crntrala ammn11itionshissning,;tubcn ii r bygel af "tål plåt; 

iifrr delrn iir konisk orh till druna :·ir tornrt~< platfm·m fii stnd. 

Tubt'ns nndra iinda uppbiir<'" af en hydrau li>d< pivot oeh hiigrc 

upp iir tuben lagmd i r n rin)! af vertikaln rullar. Detta an·angc-

nwnt ii r t•g-naclt att reducera frikti onen i högsta grad. Ftfiirand<·t 

ii r ~ådnnt, att en man tttan svårig-hrt \Tider ] -1- cm. kanontomet 

orh tn'i man iiro tillriickliga fiir att \Tida ] H em. k;tnontom<>t. 

Den elrktriska kraften fiir maniiHcrandct af dP åtta tornrn 

!'rhå ll rs fdln td af hvara ndra oberoende elektriska in1'tallatioucr, 

som hvm·dera genen•nt :lO hiistkraftcr. DynanHJJll<t"kiiH'rlln lemna 

HO \·olt;.; spiinni11g vid :l5U mn:-kini'l:tg-. 

-:\lotnrerna fiir tomHidningett lwfva en hm;tighctaf 1,200 slag: 

D011 pröfuing, som Latouclw· Tr6·illc umlcrka staclri' af ma

rind<>pa rtemeutet, var nn-ckct g('ltomg:'knde. i-·kchlll de olika (•luk

triska anmdningnnH' befunnits ll\'ar för sig arb!'t:t med aekurn

te~~, utfiirde" ett t r<' timma r;; pt'!lf med fartyget först på riit k iii 

oeh :'!'dan med 10° kriiugning. 1 ' udrr d!•nna tid mantiHrrades 

alla tom<>u af ll\·arandra oberol'nde p?! en g-ång c)('h Yoro ~amtidigt 

ammu ltitiuu~hi,.;sarn c i fttllt arbete. 

l •'i", r ~i-,kt•tt ).!;åh·o i alla aftweltdcn gyltSallllllil re~ult~1t . 

Fiir l-1 cm. katHmtornen lt Ot!' rnde,.; 11~0° Yridninl!; p?! ;)()' oeh 

fiir l \1 <'Il l. kanontomCJI :{00° på :)()". 

j)!' inf;pektentndc officcnmw uttalad<' ,.;;'l,.;om sin p:'l fiir~iik0n 

gntndad!' opinion, att den af Canct och Hillairet utförda rlcktri

~ka installatiniH'Il 1iwd ahwrnd!' på t'nkclll('t och acknratl';;;s i ma

JtÖHr iir i \"ii,.;cntltlig mån iifv('rlii!!;S<'n de ,-åviil hydrau]i;;;ka som 

andra :-:lags ma,-kin!'r fiir tOI"II\Tidning, af ll\·ilka d!' had(• erfa
n ' nh<>t. 

J)p fi)rtriiffliga 1"(':-'ll]tat, SUIII <'l'h:'lllitc: IJH'd dCIIll:l appat·at p:"t 

Latnnchc'-Tr(villc' hah·a till fu]],, lwkriiftats nf vid lwlt nyligr n 
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ombord å Skjuld i Havre utförda prof inför den dan,.;ka kommis

c:ion, so1n var förordnad att mottaga fartyget. 

Taek varr dc 11\·a,:te kc)ll~trnktioncrna fiir mont('ring af ka

JWIH'r, iir den kraft, ,.;om l'rfnrdras för tot'ltYriclningcJJ, gan,:ka litcll, 

cwh :tf <l<>tta ,.,],iii crbjudrr !'h•ktricitrtrJJ dc liimplig-a;;tn trn n,:mis

~<iolt,.:med l<'u. Vid jl'mförelf;(' med h_nlrauliskt ma;.;kitwri, iim dPn 

l'i<·ktri,:ka iu,.,tallationen,: fiird<>lar påtagliga . 

. \ m·iindandct af vattentryck har Yi~,:a ounth·ikliga oliigcnhpter. 

1hlika iiro cl!'n :-:tora ,·igt<'n och det kompliePnutde rör,.;y,.;tenwt; 

lll;'tallytornn;; oxid('ring, ~~~iijliglwtt'lt <tf att vattll('t frys(•r i rörcll, 

liickag!'t vid p;wkllittgarnr 111. fl. 

J)<'f !'l!'ktri,:ka transmi,.;:-;iOII>'>i_Y>'t<'mct ii r <'1tldarr; skadad(• lcd

lli tlf!':tr iiro lii ttan• reparerade iin ;.;p riingda riir; l0dning:t r kutilla 

fr<Jillclrag:t,.: på fiir griifr!' tr:tltf;llti~-;sio ll sdrlar oåtkomliga pl;~t:-;('1". 

V ·ichlr<' knttllH i de11 clrktri ,-ka tnttt;;misRiottC'JI infiin1s :-;iikc·rhetc:

appar:tt!' r ; det iir båd!' liitt och ii11sh·iirdt att dnbblf'r:t dc !'l ek

tri,.:k:t ledttingnnH', ,.:å, att olll ett stiill ,.;kada~<, I'CS!'n·!'ll kan iii

koppla,: ntan afbrc1tt i vPrk:-amh!'t!'n; i alla hiindel,:er ii r<> ehan

c;c'l'lta fi"n· ,.;kacl:t fiirr!' pil drn dcktri,:ka iin h.n1r:lllli,.;k:t im;talht

tioiH' II p:'l gnn tcl af t[ps;; mindr<' <Hnfång. 

Till ,.:]lit iir d<>t att brmiirk;~, att IIH'katti,.;mt•tt fiir tonlt'll~ <JCh 

kattO IH 'I'It:l" III<IIIÖ\TCrande fiir hand arbrtar prrcist på samma siitt 

"'llll cl<>tt clektri;;ka mrk:mismrn, f;å att det enkla omkastand<-t af 

(' Il hiifar111 verkstiiller iifwrg:tllg<' tl fr:ln !' l<•ktrisk till h;~ndkraft. 

D<• nwd t<J I"IH'II på Latouclte-Tt·C.,·ill(• gjorda <'xperint!'ltti>tt :ldaga

liigga, att man g<'nom bruket af <·l0ktri~bt arhPtsmaskiiH' r kan 

\·itl ll <l ful l,:tii ndig ,-iik!'rhl't nch ,.:tor ln·t·ci;.;f;ion, o<'h d('t k:t11 pil 

croda ,.;kiil anta o·;~~ att dc·tta rr;.; ultat bctrckmtr <'Il nr vii~ fiir kraft-'"' ,.., . . 
in,.:t:Jllatiu ner ombord. 

Inflytandet ckraf striickf' r sig reda11 till ,.;vcnska flntta11. Pit 

Kong-l. :\larinfiin·alt11ingrns ingeniiirafdclning iiro nelllligr tt under 

ntarb<' tandc för,:lag till elektri ska anliig~'ningnr fiir tontHidning 

m. 111. fi\r pnn~<arbftten Oden. 

tJ<'dH n motnn•nHt 

am·ii11dni11g omhcn·d 
tmder så gyn,.;HJIJIIl:l fiirltållandrn funnit 

fartyg to rd!' man rimligtviR kunna 
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antag:~ att ck inom C' ll icke afliigscn hamticl komma :ttt clrif\·a 

Yl'ntilatorc·r, hissar, spel och portabla pumpar, arbebmaskiner i tm·

pedn·rk stmlcn, uppnratc•r för nttdcrntttcusnbkjntn ing af torp<'dc•r; 

:-t\Tma,kiiH'r 111. n1. Dylik ut\·eekl ing: iir :-annolikt snaran· att 

fiin·iinta friln de fran,.;ka och mtwt·ikaltska marinC'l'lta , iin friln d 1•11 

cnw·l"ka, inom ln·ilkl'n lll<lll hittills tyckt:- haha <'Il \·iss tn•k:n1 

att <111fiirtro ,.;tg åt c1c·n mnclc'ma kt ·nftiihl'rfiirittg,.;apparatc•n. 

.8/cl.'lris/~ st!;- Sii,.;htn ingen,.;tiidc•" ii r ett ,.;iikC'rt iifn•rfiiranclc• af ,.; i!.!·11all'r ellvr 
naltelcgraf, ·l , . f.. j · l j . .. . · 

0 1 
J> b .

1 
otc c l l <I II ,omnutnc o p abcn till \·erb;tnllwhC't,;mtc'n yjoti<>"U'c• :i 11 nys Ch 7 e a. - · t"' ' n r"1< ' 

Srllll sehl. p:"t anghutyg, !-l<l\'iil fiir IJtfi'n·;Jndc·t ar JlJHIIii\T('I' med sjelfnJ far-

t.\·gc·t, ,.;om iih-C'n fiir det exakta funktionerandet af hnu· och <'Il 

af cle,.;s siir,.;kilda inriittniugar. 

Fiir handels- och pa,.;s:lgerm·eållg'Hl'l' kolllllH'r i fiir,.;ta luntcl i 

i'nlg:J komma 11du fiirmcdl i n gen m d la 11 komm:Jtldobrygga 11 och far

t.\·gsm:tskinl'n, li lleler det :1tt p:\ krig·sfmt~·g· dc·,.;Rntom iir nf ,.;tor 

bct.Hld:;c iih-l'rfiintiHlct :Jf ordc·r till mtilleri-, torped- och "triil

kastat'C'anorclningar. Fiir alla dc•R,.;a iindam:ll har hittills till ,..tiir

>'ta delen <liJYiindts ,;acbna app<~ratcr, hn1r,: kon~trul;ti.on iir g:t·un

dac1 p:'\ J'C'nt mck:mi,.;k pt·i.n cip. De l.H'"t~1 i :dltniinhet af mct: eller 

mincln~ cmnplic<'l'iH.1e hjul- eller ntlls.\· ..;tem, som iiro flirbnmlna 

mc•cl lt\·a rnll{lra JIH'clc l,.; kc·djor, liinknr, ~titllinor, J'('lllmar eller strha 

nxlm. i-ii\ l'nkla iin cl<•s,.;a nwk:uti,..ka apparatn c,ynas YHI'<l til.l ,;in 

kunstntktion, ,.;å ligger clet likYiil i clc• fiirbincbndc• ledningnl'I H's 

natnr, ~1tt de mc·d !Jiin,-.1·11 till funkt ion ering, hnndhah·amlP, unclvr

h:ill oeh reparatur icke p~1 Hlngt niir kunna k:tlla:-; l'ullkomli~a. 

i'ia _gif\'<J t. ex. b'lnga kdtJlllg'lll' fiir ma,.;kint c•lc•g rafen ·];<J fnr

t.\:g' i allmiinlte't nnkclni11gar ti ll clriij~m ;d och hinder s[J-;om l'iiljd 

:If liittgcll'iiriindring<~l' gc•n()m inflytande af tenqwratu r,.;kiln ac1. Vi

tl:u·c · iir ft ·nmdmgancld och i'iirliiggHilcll•t af linol' elle-r aslnr, fiir 

ln·ilb korta:-;te möjliga \'iig mi1,;h• Yiilja;;, fiirbunclna med ,.;tiirn~ 

l'llet· mi1tcln~ s\·åril!;iwter. Hörli~a delar, hjtd elkr l'll!lar, linor och 

liit1k1r iiro unclCI'kJ,.;tnclc• nötning, som fiiror,.,abr diid g·ii 11g och 

mr·cl hYnt·,.; hiihancle i riitt tid det icke kan nnf'ti't, om app;1ra

tem;h f u n ktiotwntncl<· ,.;k: dl nm1 exakt. 

KiinhanJ;.;t iim clc'~"<l ofullkomligheter på krigcdart~·g, ll\·mc~t 

;; i;tnahlpparaten,: tadc ·lfria yerk,.;amlwt iir af stiir:-;ta bchdd"l' icke 

blott fi'n· kommandot ntan iihc•n fiir rqwtition eller anm111 Ycrk

;.; t ii Il i ).! · lwt,-knntr~ 1ll. 

lTiirtill knmJIH'I' iih-en nntlm monwnt, hvilkn pliitsligt fi'>rsiittn 

dl' 111 eka1tiska :-;ignalmedleJJ i far:1 , ju~t d:'l clc ifrngavaram1c appa

ratc· rn n ,:om bii:-;t lwhiih-a~. I niirlwten af ~ i gnnllcdningnnt<' tt·iif

f:md c• prnjc·ktiier, gmnat,.;kiirl\·or, ,.;pl ittl'r <'l ler till oeh nwc1 genom 

an,.Jagd lljl]lkonJJllfl skalmin~m· kunna Yat'<J alldelek tillriieklio·a 
< < b 

fiir att bringa ,.;ignabtpparatl'mn i nonlning och bryta fi'>rbincl<·l;.; elt 

lll<'cl m:t >'kiner, amtllllllitionsclurkm·, ,.;tålkastnrc m. m. 

DC' n med i,.;tilncJ,:iittaudd al' l'll havererad, mck~Jni,;k ma,.;kin

t< •l c•!.!'l'al' - om cldtn i)f\'(•rlwhud t:wet under :-trid iir miijliot -

fiirbull(lnn tid,.;fi'•ril l>'t<'IJ kan för f:Jt~.\'gct m<'clföra iidesclign:- fiilj

cl<•r, di! h\·arkc11 ,;prilkriirslecbringcll eller leh-ancle repetition af 

bdallningal'lle bju<la garanti fi'>r att den knnJIIWnderanclc's orclc·r 

klwbbt och t.Ydligt 11 ?! maskilli,:t<'ll. 

i'ilntlig\'11 finnc·,; iin JuJ en mnf'tiindiglwt att bcaktn, ,:o111 iekc· 

h<'llt'r kan fnttlkii!lna ,; riitt ;.;tor b<'tydel><e. 

En tnc·k:tnisk ,.;ig iJ :dtl'l<'gt·af;; konJJlJandonppar:tt ka11 ickl' gii

ra,: tmn,;portabel; <l<'n iir på en fix upp,;tiillning~p lnts oc-h hlif~'Pl' 
obrnkbar, :<å ,.;nart ,;<>III den ,.;c•nan· lineler ,.;triden liclc'J ' ,.;t(itn• 

h:t\'( 'J'i(' r. 

Dc' <Jnfiircla fi'>rhiilland<~ tl<l hafnt gih·it anlednil lf! t ill konstrnk

ti on af <'Il 1 ll 'clc•ri'>fn•rfiiringsa ppn rat, som, fri f ii r de fiimtni i m n da 

oliigenh<'terna, <'rhj udl'l ' ett tillfi'n·l it ligt, hY a rje m is~ tag' utc'sluta n d<', 

f'i itt fi ir fortplantning oeh Jllotkontroll af bdallning-ar. 

Uc•ttom nn\·ii llcl:tncld af c·lc-ktric itet har det ]y:·kats, ich blott 

att fdla de upp,.;tiilcla fordr ingar11a, uta11 iifv<'JI att kon;.;tnt l'nl ,.;p('

ei<·lt fiir krig,.;fartyg liimpliga komlll<lllcloapp<tnlt<'l', hYilka Jlledelf' 

enkl:t , liitt frigj()rcla kontaktc•r kunna fiirbinda,.; ml'cl l'll biijlig oc h 

Rtark c• lc 'ktri,.:k kabd oe h ckrdter bring-;1,.: i \'c•rb:;tmhet fn'\n fritt 

Y:tl<1 upp,.:tiillning,:J .! ato-i. 

i-1.\Al'm\'t bila,- Vd1al -t-leh:J,;l'hl. 
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. \.ppa.ratL~l'lla kunna atu•runa<; fiir i\fn~rfiiranue a.f ordet· fiit· 

olika ii ndamål. 
r det följandt• L)('sk rih- c·s sp(•('i(•lt den )· f'lektriska IIIHSkin-

tclq;rah~l l ·· . 
• \ppa raten bestli r af fyra delar: 

a) i-;i~ttalgiharett. 

b) ~i~nalnwttagarrtt. 

e) Kalwln oc-h 

el) HattPi'iC't. 

a) Si,r;nal,r;i/'mrc?/ ((i,r;. L) Rigna lPr. 
r (!pli ~(' 11 0111 ('Il eirkelt>e riferi framstiilcht siglla lgih·;~rd~dan 

a ro C'• IIH' (' IItri:-dd ont mr.clPlpnnkten nnordnade tnetallkunbddt•r C i lika 

antal IIH'rl (le på gihm·t• ns tiiekp låt lwt<>eknade signalL'I'I lcl, i cktta 

fa ll ,, l h· a, Mm l igen: 

>> ~topjH, >> Sakta >> , »Ha If ttmskitn, » b'nll tnaskin , pH b<'lda 

sirlur om :-;ignalcn >> Dtop[n, fiir rörelsens rikt11illg » Fnunitt», t•eh 

»Bad.; », Yidan· »l\Ianön·r», »Vii! i nmskin », samt »Öka •: oeh 

»l\Ii11;.:ka », ;;;'\som a\·isosignaler fiir fi\riinching af antalet pmp(•l

l<•rslag. Dps;;n ;.;ig·na ler lH't<'ekwts på figu ren nwd sina in itialbok

,..;tiih·<' r. 

Sir; nalkontakler. l h' fiirnt niim nda kon ta k te rna ii ro all n från 

ntdall:lclau i,;oh·rade ; på h\·m· oeh c·n af dem fintt es t•n i:-;olerad 

lc•dnitt~:-;trild, som gr•tto tn ••gen lt·dning uti •~n gc•nlf'IIS:IIn kabd 

fi\rbincles nwd cnwtta~;tn•tt . 

,'J'i,r; ned- och kont aktn,1;ckel. 
()<•JJOJn giJYare n ~ ee ntrun1 grtL· en ctxel, sotn ttppbiir signal

nyekt•ln s och den med denna parallelle• oeh på sc lwtnnt ieke 

hamstiilcla kontaktnn·kdn. 
n en senare ii r försedel t ned C'l l sliipkontaktinriittn in~ fi'>r striim

JlH'IIS sln tandr. De11 hiirtill tjenande tråden ntlnynmn· i c·kktm

magnetlindningen ti ll elen i apparatens inre anbringmtde kotttroll

indil«ttorn C. I. , från 11\·iikctt e tt tolfte ledning går till mottaga ren. 

Ji'i'1r 111askinslagssi~mtlnna »Öka » oeh ,, }\finska» finne,.; <·n 

:-;iir;;J.;i l<l tnindr(' sig nal oeh kontaktn,rckd T , hYars s liiplwntakt iir 

i lPdanclc- fiirbindelse lll('d hnhndkont:tktnyekdn ,.;. 

'Fig . ~-

Tidshift i Sjöväsendet 1. Häftet 1896. 
l<'otufit. (~C" n . Sfab.l,i t. A u:d. 
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J{ontrollindikato1· (C.L) Kuntwllindikatorn består af den 

niimnda dddromagnetc·n, ll\·ilkew; poler iit·o riktade mot ett jiim

ankm·<·, som, ,·iii balancer·adt, roterbart lagraclt oeh genotn <·n fjc

dc·r hållet [Hl afstfmd från tnag-nc•tpolc·t·na, i sitt ll\·ilnliigc· li)!;~CT 

mot <•tt anslag, I ankarets andra iinda iit· klam111ad en om två 

rullar liipande metalltråd, som clrHgc•r <'tt li t<"n signalskiha Scli. 

Vid stl'iirm;lntning alltså vid indikatorns v<•rbmmhet, draget· 

ankaret nwd s ig elen lilla skifntn, som blir synlig gc•nom ett i 

gihnr<"ns tiickplåt anbrin)!;adt litet glas men fttc r fiirs,·itnH'l' bakotn 

tiiekplåtcn vid ankarets återgång til l hiloliigc•. 

Kloeldamt o ktrr, A vis ok lockor . 

. \nkan•t nppbiir vidare p~1 si tt balattrc•tTigt dc•n med c•n liten 

<·l fcnbcn,;kttapp (K) försedda fiirliing-ningen. Denna knapp tryc·ker, 

då anlm rc•t iir attraherndt, en kontaktfjc•dcr mot c•n platimrkon

takt, lwarigenom, såsom syn<'s nf :-whemat, strömba nan slute::; ge

nom tvi\ klorkor, dc·n så kallade m·isokontrollkloekan l ' vid sig

nalgih-m·c•tt och a\·isokloekan J vid signn lnwttagan•n, sfr liingc :-;om 

anknt'<'t fiirblif\'f•r attraheradt. Hingning·<'n upphtir, d:'l a nkard 

ihc·rgå r i ll\·ilolägc·. 

Frå n axisokontrollk loek:rn J' :t <'tta :-; idan oeh från kloekk(lll

takten A. C. å andra sidan p/r tn~ nne ledningstrådar, n o<' h J+, 
ut från )!;ih·aren till mottagaren. 

,':J'taylwnf-l·ollklorka_. slayh·yckcn·c. 

Slutlig<'n finnes Yid gi.h·: rre11 atttill <•t t andra kloeka, slagkon

trollklockan JI' oeh slagtryeka t·c•n T,. 
]l'r?i n d l' n fiirsta oelt fn'ln Cl t kontakt på dc•n :-;c•Jtnrc• gå hn11· 

s in l<'dningstrftd, 15 oeh l(), t ill c•mottag<n·en s;'l att inalles l.li i;;o

lerad<' trådar från gih-an•n iiro innc•~odutn:r i en gc·m<•trs~un myd;:c•t 

,.;o l id, vattc•ntiit och böjli)!; elektrisk kabel. 

Tråd<'n 12 tjcnar till åt<·rgångs ledning för flC'ra olika iindamål. 

b) .ivfottagaren (D'ig. l.) 
Dcu iir iif,·en på seltemat fnrmstiilcl medPis ett eirkclskiha. 

lnom lknna ligga, motsvarande· dC' C'lh·a signalerna, lika tn turga 

-fi xa kontakt<·r, till 11\·ilka. l<·dn dC' frå.rr g ih·a.rens kontakter kom

mandr trådanH·. 
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Mot hnu· oeh <'Il :1f d1•s,;:J kontaldl't' trycb·r <'Il fjedet· 11 ~om· 

btår i ledande Jörbind1·Lw med en ,;i)!naldiktfttor,.; I t'lektrol1lag
ll<'tl i n d ni ng. 

f-l~duncln finne,; i mottagnrt'lHdnn 11 mdielt plnc<•rade indika
torer och dem mot,.;\·anHJde 11 yi,.;nrciippni_ngar i den tiic·l;:pli"lt, pi'\ 
hvilkc•JJ orden »Stopp >> , >> f-laktn '> o. ~. \". iiro tecknade. 

Jndikatm·,;lindninganH·s andra iin<lar iiro i l<•dnnde fiirhindc ·l :-:e 
med hYnranclra IJeh <' n tr:'id ,.:]uten till ett ,;ign:dbatt<·ris (ö /1) 
p<>l J\. 

8i,r;nal- nr1r s! rtifl.:ont mllnyckel. 
Lik~om p:"t gifv:Jr<•n iirn iihen på motta)!Hrl'll anbringade <'Il 

central, stiine >'if2:n:Jlkc1Jitrolln.v<·kc•l s och <'Il n1indr<· ~lagkoJJtroll

ll.\Tk<'l T'. 
D<'><~a biira do<'k ilt)!CIJ knntaktnyek<'l "å,.:om ho,- gifyaren, 

utan en isolerad anu, ,;om tj<·nar till att fiir ~ti'Ölllbrytning upp
lyfta <1<· fi'>rut niill!nda kontaktfjeclntriH' 1t (<'Il i ~"<'lider) . 

Auiso- ocli Jlrtskinslagldnclat. 
J Jllllll eller Yid nwth1g:n·<·n ii ro nwnteracl<• t\·<•n11e klockor I 

o<'!t l l. Till cled - <'Ila avi,;oklockan l - ii r de11 från gifvar<·n" 
kontakt. "\.C. lwnun:lltclP tnldcn U- fiirenad, lliHlC'l' det att i <'Il 
kliiniilla ptl den andra klockan - ,;lagldoek:tll n - iir fii;.:tad 
den till p:if,·m<'ns ,;l:Jp:tryc·kare T, hönmclr trHclen 1\i. l(lockor
ll:ls b:1.dn :lll(lrn kliintmm· k'k' iiro ;.;]ntna till klockbattt'riC't~ pol 
R. Till denna pol ]( iir iif\'1' 11 d<•n till gifvar<•ns avisokont:tkt
klo<'ka l' hörand<' trådC'II kopplad. 

Ko nl1·ollslagtryr-krwe. 
Vidan· finnl'>' på motta~arcn kontt·o]l,;lap:tr.\Tkarcn T,, ]1\-ar,. 

ena ko11takt iir fiircnad med ldol'kbatteric't" pul ]( och hvarf; an
dra kontakt mell<'l,.; tr:'klen lG iir fiin·nad m<•<l g iharens ;.;Jnp:kon
tro ll k lo c· k:-~. 

f-llntli~cJJ iir den ~cnom s:tlllllta åtcrgång:-:lcdning 1:! fiirl'nacl 
med :-i~nal- och klockbntt<•riernm; hittill fria likniinllliga IH>Ier R 

<·) AJIJWralernas rcvknin.r;ssiitt (Fig. 1.) J[anipulrdirm l'irl 
gif'mnm. 

Dk:t Il <'Il ,.;igltal t. <'X. :> K topp > giha", ":1 flyttar mit l l gih-a-
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ren;; signalnyck<'l s från f<itt fiin·H liigl' och stiiller cl<•n på »f-ltopp '' · 
1-ltriilllllH'Il komnH'r från "ignalbnttNiets <'Ila pol R med dl'n g<'
•tH'll~:ltnJna leJningen 1:! till gifnll'('lt oeh går iifve1· R. Kontroll
indikato rn CJ, l;:ont:l ktnyckC'ln , ,;ign:tlkontnkt<'IJ C vid >> f-ltnpp t , 
gi'llCIIn ledningen ;l till ll10ttl1)2;lll'(' ll Of'h l denna {)fy('l' kontniden 
vid ."'ig'llalen »Htopp >> , till indik;ttot·n l den 11totsvaramle fjeder
lwntakten u O(' h kliitnlll:lll • \ tillb:1ka till ;.:ign:llbatteril't;; andra 
pol .\. 

St!'iimnwns rerlmin.r;ar. 
Oc1tont stri'Hnf'llltningen H\'(•J·I"t" gifntJ '('II" kontl'llllillclikator 

CI, o('h IJJ<Jttag:Jn'II >' till ;.;if?.'JJ:tlen ~ ~toplP hiirande inclik:ltor, el. 
v. "· d P ra" an k :t re· n attrnlwra:-;, h nn·igenom ~~~ gifn1 rc11 <le11 Ii Ila 
sign:d:-:kihan ,)'clt blir ,-ynli)! 1-!:<'llnm sitt fiin,;ter, under eld att ph 
mottagaren vi<l , >"topp :> <'Il li!JIHIIJ ;.;kih'a tiick<•r <'Il iippning, hYil
k<'lt d<•rvi<l aft<•ckll:lt' ,.;ig ,;il><OJll <·n ,.;v:nt \·i,.;:tr<·. 

Djurl f'rcln Uo('k1J7'1Ut 1' oth l. 
Hiit'\-id :-: lut<·,; iif\'f•n gifvaren,.; kloekkontnkt medel" den mot 

kontrollindikatol'll>' :ntkare t ryeknnde lilh knappe11 ](, lwm·ig(•noln 
gih:tr('ll" aYisolwntrollklocka I neh mnttag:arl'll" nvi:-:ol;:loekn r ljuda. 

J[rmipu lotion cirl mottrt,r;w·Pn. 
~å ,;:nart SOIJl den :tf klock:lll I ;1\-i"<'rad<' och genom d<•n 

;.;\·mta \·i,;aren markerade f'igmtl en ·> Ntnpp » blih·it •>bserY<'rnd, flyt
ta,; mottagm·cns knntrol lnyck<• l s h:'\n :-:itt fiitTH liigP och ;.:tiii!Pr
p?t ·, Ntopp ». 

UjijJltijmnile rtf' okustiskrt och optisl.:rt signrtlcr. 
Till fiiljd af U<'n na ?ttgiird fi)r,.;yinna g:enaf<t på gifval't' ll kon

trullindikatorn~ er lilla ;;kifnJ ,'-,'ch och på nwttagan'll den k\'arta 
Yi,;ar<•n \-id »f:ltupp », :t lldenstund ko iJtrul lnycke ln ;.; genom ~in i::<\1-
l<' rade arm vid fj<•dc•rkontakten 11 :rfbryt<•r stri\nmwn, ln-Rrig<•nom 
indikator,;aukaJ'CJHI :l krg;l i hvilo liig<•. Ti llika fi\r;.;tumnwr- Idoc
korna l tJClt I ,. 

l ' ppl_n;ning om sigualcn,; rtf.'r;än.r;, nwtlllqrtnrle och konl1'olle
riur;. l försvinnandet af kontrol linclibt•m1s I 1 ,;kifn1 8th oc.h 
fi\r,.;tumm<1lld<·t af :t\·i,.;oklockan be~tlh ~lpp:trntet'Jtnr- återgå-
<'Jtcl<· kontroll ll1<'d hiin,:\·n till cl<'IJ gifna ~ ignalen>< :tf).!;~lllg', 
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erhiUlantle och riktiga afliisning, hilket förbliher s.ndigt 

eller Imlrkt•radt ,·id signalnyekr•lns ,; oc-h kontrollnyckeln s, lik

ar tad<• stii llning iifn·n i apparatenJas ]l\·i loliige ii nda till s (' Il ny 

signa l :lfg ifn•f< . 

1~fanipu lat i on {ii;· nws/,:i n s! a.r;ssi_r;naler. 
J<'iir afgifn111det af c;ignalern:1 »Ök:J» ueh •>Mim;ka ,> instiilkr 

mall g ifyarens maskin slagsn.n•k<'l T, oeh mottag·ar<'II S sl:lgkuntrull

nycke l T, p?l ~'<a llltn fl siitt so 111 lmh·udsig11Rlu.n·keln. 

1-\?lsmn fiimt lwskrifn·t ii r, t jrm;tgöra ayisokloeka n l 1Wh :1\·i ,;o

kontrollklocbn I, iifn11 Yid des~'<a signal er. 

Jf!lskinslaqsnyckPlns siriilning r: fr e? · anciindandä. 

Efter gifn111det och kontroll era ndet af signalem a :-, Öka . (•lin 

»MiJJ,;ka •> m<'l ste båda nyekl:mH' T och T, åtrr in,;tiilla s midt 

emella11 <lr båda signalema, ll\·ilket efter u.ycklame" fri giirande 

slwr HlltOltlatiskt, på det att d<•sf<a 1-:i igna l<• r Yid lwJwf mr1 klilill a 

g ifva,.; p[l nytt igen :-;å smu't som möjligt. 

8igna/ryin.!J om foriind7·inq a( sla_r;autalet. 
Önskad fiiriindr ing af slagflntakt c; ignalnas g<'IIOill tiita tr.Yck

ningar på gih-arens t ryck:1rr T , då hiirigenom mottagar< 'JI S klork<t 

] r ljllcler lika mångR gån)!:er, som tr.,· r karen T , ll edtrycker. 

Jlotkontroll. Fiir motkontn• ll upprepas slutligen nwdc l:-; nwt

tagaren;; kontroll slagtryrkare T, orh den denned förenad<• k ~>ll

trollk lo<'kan 11' Yid gifnlrt'l l a ntRI<•t (• rhMlnn klocbign:1ler. 

d) 8triimkiiLlan. Till striimkii ll il k~111 <JIIYiincbs batteri er, snnt

mansatta n f gR h·a ni,.;ka Plt•ment nf t.'·P » L<·e laneh0» dkr dl'ss mo
·difikntiunc•r. 

Ti ll driftl'n :1f indikatorerna riicka 1 O st. i :-;e ri e kopplade 

<'knwnt ; till clriftrn af k lockurna r· t-fordras -b demeut. 

1-\igna lappamtl'rna kunna iih·t' ll kopplas till anliiggninga1· fi)r 

inombord,;b t• lysuing. l d<·tta fa ll 1nåstr mRn dock :ul\·:·inda reglc
ringRreostater och :-;iikerh<·tsstyekr• n. 

För alla fartyg, ;.;0111 iiro utrnstade med elektrisk inrt! belys

ning, kunna enkl are och bil ligare sig naltelegrafer auorclnas med 

gliidl :-nnpor i stiillt-t för nwd t· lektronmgnetiska indikatorrr; de 

-11 -

inkopp la ,.; i så f<JII blott på liimplig plah ti ll den allmiinna. ll'd-

lllllg'l'll. 

l 1\·ml dl'll dcktriska nw,;kin t<· lq .(Taft·II S med glöcllanqll'indikato

r<•r :n Hlrclniug betriiffa r, så l1 ii ll\·isas t i Il dc· n föregående bc·skri f
nill)!;l'll om elylik :tppnrat nwd t· lektromaguetiska indikatorr·r, all 

dcnsttlltd de båda :-; lage 11 iiro nna loga med hiinsyn ti ll fi irbindniu

gar oeh II1 <J ilipnl :1tion. 

Hignalgifnu·<·n iir helt od1 hå llet densamm<~, oeh ,·id motta

g:Jren iir blott den fram:;p ring:lllcle ,_,.<J rta Yisar<'ll t·rsatt gr•no111 <'Il 

s ig ha :;tigt tiiHdaudt• g liidlampR. 

Brteekning<' ll " l<' ra111 åt», » BH ek>> etc. skilja si)!:, då app<~rat<'H 

iir i ln·ila, knappt från den bott<•n, på hYilkcn d<• iiro skrifna, 

llll'll fr:-untrii<bt i transpar(• nt riicl e ller ljusgnl fiirg, s;0
l snart som 

;; ignal gifn·R oeh den m<>tsntrandt: lamp:1 11 tiintk;;. L>ctt:1 ;;yneR 

iifycn tydligt Yid <lagn. 

"\.pparatema iiro Yisserligeu temlig'l'll komplicerade, 111 ('11 knnna 

i.eke gen m yarn dl't ntindre, då de skola mots,·ara sfl n1 ång:-1 11pp

g ifte r. 
Dt>ra :O yttre (fig. :!) biir priiy;cln af t' tl enkel odt praktisk 

a norr ini ng. 
De giha cmell< ·ltitl a llt tilli ii behöfs ol' h hiira - ha nrfiir Hllt 

~11 1cl<•r :otrid - kunna göra Yi )!:tiga tj en:-<te r. 

Ombord i lwrdan terikalti:ilm kryssareu »Beuningt<>ll » har ntan 

infiirt rtt par af en Kapten Thmnas uppfnlllm app:trater, 1-iOIIl 

yisserligen id;:e iim olllnbiidiga, men kunna Yara af stort gagn 

<>ch i alla hiindd,;e r fi'>rtjl'na omniimnande fi'>t' sin orig inl'lla oelt 

j<'lnfiirdst'\·is <·nkla lwnstmktion. 

DPII ena iir en angih·:1 re fiir 

_\.pparaten iir sk izzerad i fig. 

l igt•n ;d' tre· delar: 

lllaskinl'nS riirels(•riktning·. Angifoare af 

det 

;{ oeh -t oeh besbi r hnfn 1cli-iak- rnaskinens 
rörelseTikt-

l. Den i lllf!RkiHcn anbringade riirliga kontakt.inriitt ningen, 

:!. :-\trömkiillan (f!:ah·aniskt elcn1ent), som k:111 uppstiillas !Jym· 

biist passm uch 

ning. 
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:l. l\Iottagan'n, "om kan \'H ra lllont<'rad i ,.:tyrtol'lld, kajutan 
Plit'!' h\'a!' >'<llll h('],.:t. 

Den rö1'ligrt konta!.tinriittnin,r;en. J h\'nrd<'nl ma;.;kinen iir 

p?i ,;Jagtiiljare\·~llsen fa,;tkilacl en i kanten r<'fflacl escenter~kifva, 

~.:0111 vid hvmj<' maskin ;.; lag höj er och r-iinkcr ;;t.H·J.;:!'t T med den 

vid de,.;;; iincla fii;;tadc kont:1ktplHttan 1l f. Denna knntaktpL1tta iir 

nwd<'l;.: <' Il tn'ld, ;;om ii1· fa:-<t i dt ,.;tift p:'i fumlnn wJi tc't P. fii rbun
dt'll I!J t•d ,.;tri'nnkiil lan;.; !'!Hl pol. 

~t\'!• kct T l<'rll' ~ af ,-tift<'t l; oeh riir ;.;ig fram o<'h iitvr mot 

an,-lagr·t H l'll<'r H'. Hullen g i styck0t T iir liknl cdc;.; n ·Hlad i 

bl!ltcn, fiir att Yid rotation af <' giha T <' Il lutning. 

P:l fundanwnt<'t finn<',: iillllll C'tt par stift ::~:i', :-;<Hll nppbiira 

d!• llll'tl nwtt<1ga n 'll" <'l<'htrnmagnc•t förl)llmlna bbdfj!·clrnmc !'C. 

Dt'>'>'H blaclfj<'!lrar l!'mnar styck!•t T fri p::~,:;.;:lgt •, d{l dl't iir 
lodriitt. 

StriiJnkiillan iir ett \'anligt gHh·ani,.;]d !•l em!'nt, som gcn•lm 

trfid<•n K ,._t;']r i ledning Jlwtl ekkti'Olll:lgnetcn. 

l\fnttagan·n har Pn vi,;::~r<'taf l as form och HI' utnl i' tH<l 1necl 

tv<· nnc• yj,.;;ue, en för ,, fram åt» neh den a11dra fiir ,. hack >> . J)e;;,.;n 

vi,.;an• å ,·erka f', på g<'nom figur!'n llllt.'·clt siitt, ::~ f el<' ktl'(llllagncten 

l~E. Vi,.,anw g-ih-:1 nt~lal!· ~{\ ;.;nnrt ,.:om <'H striim genomflyter 

d!•ktrOI!Wf.!'lll'iCJI och ?itc rfiire;; ,·id ,.:trii1nhn·tning af f jvdr:II'IH' 1'11'1 

ti ll loclriitt lii!!<'· 

1 ):] m:~n y i[] olwcr\·t·ra Jll:·l"kinnn,.: g:"111g, t1yeke1· 111:111 p:1 kn np

pcn B, 11\·aril!t'IHIIII ,.;triimkret~cn ;.;Int e~; och cl cn·ftcr b111 man nf 

vi"':1ren~ ,.;tiillning ick<· blott gt 'II< llll hli ck<·n und!'J'I'iitt:~ "'ii!· 0111 

rörd;.;t•riktningen utan iih·en ung-diirlig!' n lwdiim:~ ;.:l:~gant:det. 

,\ pp<H:Iten,.; wrkning;;;.;iitt. Vid gång framilt riir ;.:ig c•.wcn

tc r,.;kifnw t. !'X. i pilen;.: riktning (fig. 4), hiij!'r ,.;tyeket T <>!· h liig·

gt•r tl!'t mot ;.:tiftd H. 
Kontakt<'n ~li beriir blmlfj<•dt •m c och ,.; luter ;;t riin lln t· n till 

vis:~re n fiir »fram:lt». tltriinlln<•n pn,.;scrar <·l ektroJuagnctC'n E, nr

mahn·c JI <lttndi cnl" 1wh visnn·n gifv<·r llt,daf!: för >> fr:nwlt · . 

Fiir »bnek ·> liigg<'r ,.;ig "tycket T mot bq~riin ,.:nin ,L•:,.;,.;tiftrt H' 
och gih-e1· d011 nmlra ,·i:-;an•n ubda)! fiir ·> hac·k ' . 
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D en 1111 clra ;~ug·iher ekb fm·a eller liickyatten,.; intr:'i ngancle i Angifwre af 
eldsfara eller 

fartyget och lll•stilr af fem tl<'hir nc•mligeu: liiel.Tattens 

]. (l,·icksilhl'r,.;tr~imsllltanH·. inträngande 

kct 

:!. .. . ) . 

-1. 
,), 

Hing,·c·rl.;:d. 

Htriimkiillau . 

;\ lottagnn'JI. 

Strömbryta rel åch111. 

<lYick,.;ilfnrström,.;]utmen be,.;til r af gla,.;r(ir<'t T (fig. :)), 11\·i l

ii r till;;miilt \'id. bi1cla iimlamc och förseett lll ('d d t kontakt-

li tift c Yicl h\'lll' och en af dt•tn . 

q s ieb.;i lhd f~· ll< ·r ,·id Ymdig t!'ll!JlCratln· id.;:e lwlt "l'h klllct 

r iiret; 111 (' 11 ,.;[i ;;n:nt som tl•!lljll'l'Htlll'L' Il 11 år ,.;ilda!l h ii.j d, lit t kolt•n 

kwma tii11da sig-, sti)!:CI' g<'nom lltYiclg-ning 'l"icksi lfrpt i rörd, tills 

det nilr det i'1fre knntaktstiftet, h\'arigenom striinJnwn ;;[lit <·~ . 

Fiir a11~·ihaude af liicb ·atte11,.; intriingencl l' ii r p;l lii111pligt ..;tiille 

anbrinu·aclt :•tt ddiH omkring e11 tapp IJ ~ \' iingbart )!:la,.;r(ir (fig. li), 

>;om p,<l ;;amma ~iitt iir t,,·ldt lli Ccl 'l'·iek,.;ilfn·r, ll\·i lk!'t, c[;, f lottiir

kolhen (E) intager ;;itt liig;;ta stånd, ich berör st iftet e. 
Si'1 ;;nmt flottörpir-ton(' ll giir en r iirds!' 11ppil t, 11tfiir g'('!IOIII 

förmec lliug af ,·inkc·lhiil',.;tilngcll ;; clrtta riir <' Il sYii 11gning. .i\Jpn 

till fö ljd af sdng'I!tll)!:<'ll berör lJ'·iebilfrrt lmntakbtiftd \> .. ch 

~lttter striinJllll'll, 

(\·lindel'll ,., i ll\·ilkt•n pistulll'll kan ri·n·a ,.; ig·, riiek<•r iinda 

nod. till bottilen af den afd<·lning clln ce ll, ll\·ars fyllandt• nwcl. 

\':lttcn ska ll af apparat(' ll Yar;.;k<'"· Yid botte n af c·(•llpn ,·idgar 

sio· el'l intlem nilu·ot för att o·iha utrYI!lllll' fi ir flotti'11·kolhe11. 
' l-l ·. - ;-. ~ . 

!);", \'Hitlld Sttg<•r till il(i Clll. hi'ljll i eeJie11, höj e;; f lottÖ!'(' II ;;å 

lll}Ckd :~tt ,.;triimslutuing- intriiffar. 

Hingn•rket (fig. 7) iir af ,·;uJiigt ,lag ol·lt tilldr<~g·c· r ;.; ig, Yid 

<;triiJ!lslutning ttppn!iirk"amhctc•n gcnu1n iltt ring·a. 

:-;triimkiillnn (fig. H), ett ,.>ulligt gah·<!ni,.;kt l' lt'lll (' llt, bn nmt 

npp:-;tiildt hnr det biist pw;,.;ar; Mottag<u·r•n (fig. ~l) iir en :-adan 

lllllllllll'l'i:d'l:,, ><om an,·iindl's ,·icl \'l!ll liga r inglcclni ng;!l· i \'lllling<~r. 

D en i'd't·c· <lc•lvn tj<'ll:ll.' till :~tt nt\·i,.;il »Eld nti >·afd <• lning l, 

.~ ett'. '' eller h:d)t)nl,; f rii m,;til kolbos dl'. ' 

i r(~1·tyget. 
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Dc•11 Ull<lr<' d<"l<·n tj<'nm till an~iha ' Liicka uti > )) ( 'ell l ba
bord dc. ·> 

Vi,;ar<'ll illtH~Cr i cl("h fiir an~ifvand<·t ("Il lutande ~iiillning 

o<'h i11stiii iP,.; ~ltc r pil nolliig'Ct g<' IICIIIl rn tryckni11~ pil knappen H. 
ktrii111h1ytarnc (fil!:. ·1 O) ii ro :111brinl!:mle 1111drr nwttag<1reb1flan 

o<'h tje11a till att underliitta llll(h•l'siikning cnn n?igra rubb11illf!;:lr 
skull<: intriiff<1, i det :1tt man ~<·nclln dPn1s riitta handlwh-:111(1<• kan 
tiiHler,.:i\ka h\·a 1-j< • r11m rller rrll fii r ,;i~. D<· iiro "HIIIIIIanfiirdc 
i <'Il ! ?i d:~, ;;o1n innch?iller två n1der ;;m?i kopparf:t ift 11 n oeh m, m' . 

H,·arj<' tr?t d le iir fii~tad ti ll det med on bc•tPcknade ,.:tiftet 
O(' h hvarj<• :-;triimbrytal'<' o ii r fii,.-tad med sin hak<' vid JJl orh nwd 
<·tt litet öga mot,.-,·ar:Jnde il' ,.;å att st riimnwn kan ).!'< 'ncHntlyta den , 
dii "triimbrytarc11 iir i kontakt lll('d h:'\de m och 11. För att lyfta 
d<'ll fnln ~tiftet on och <l<•rig<'"""' afhr_da ,-triillllll<' ll , 1wtj<·nnr man 
sig :1f knapp<'ll p. 

Dc•n "triimb::111:1, ,;CJnl \'itl <~ldfant 11ppk()Jili11Cr, iir CX<'IIIjl<'lvil': 
Elt'lll<'lltd - l<•dan·ll h - e, qvieksilfrd <· - l<•dan •n K -- "triimbry
tan·ll -- t • l<'i-.:trom:t~IH'tC II :l fd c•l llill g·<·ll 11 ringvt•rk<•t - elc•
lll<' lttd. 

D<•n :-;tri\ntb:t lta , so111 d<•r<·nwt npp:-;t:l r ,-id lii<·ka iir <'X('IIlJWI
\'i>': El<'lll('lltd - INlan•tJ h' - <' 1 q\·icbilfn·t <:' --- le-daren K' 

:-;triimb1ytarC11 -· <'l<·ktmnJagnetPII i c< ·ll IV bahord-rillg\·<'rket 
- <·l<'llWilt<•t. 

( i<•nom pl:ullnii":-;igt :nlviill(]alldt• af qvick,.;ilh<•r,.;tl'ii lmdntan• lt 
k:111 IIIaii 11iir >;0111 hcl~t i'•h·<'rtyga sig <JIII, hunl\·i<bJ :1pparnten iir 
i qrdning, i det att man :h-iigabrinfl_':tr kolltakt fl.'< ' IHllll tillfiillig lut
Il i 11 g· p:l g :t,.; r(·, r <'t. 

Elektriska J d<' fkstn 111arnwr har 111:111 u11der :;<•JilJI'<' :ln·11 infiirt C'lck
nattsignal- tri,.;k:t nppar:ttt•r fi'n· natt"i~n:.l< • rillg. Olika ;.;y,.;t<•m h:~fn1 hiirtill 
appm·att>r. 

:111\'ii lldb, 1111'11 d<'t af <'Il ii~t<·n·iki,.;k sjöoffie<'r S<·ll1wr uppftlllllll 
o<' h s<'dan :1 f ( '<llltz, Kn::;elowsk_,., , \nia is n1. fl. fiir de re;; p. mari
ll<' rlla modifierad<• "}IH's h:tfva c•rh?illit den stiirst:J ,.;pridllillg<'ll . 

l )lld<•r Hlfl:) har fiir HV<'Il~kn flottall blihit flJ,.;t,;tii ld orh till 

niigr:t fartyg ansk:tffad <'Il dt·ktrif:k ::;ig11:dnpparat, h\·:11·~ konst ruk
t inll iir att hiinfiira till sammll systPm. 

l)pn bC'Rtår i hnf\'11dsak af: fyra lantemor, som fiira;; lllC'U 2 

met<'r;.: mellanrum på Pn v<·rtikal !ini(' mellnn t\'<'IIIH' lejchn'C·; CH 

]w llt:tldappamt (sigmdgih·:t re), Stllll liJlJl"'iitt<'R på d< ' IJ plat;.:, ]1\·ar
ihåll ,.:ignalmannan Iii m pligast ka11 nfgih:l sig11aler11:t; 

<'Il l<•dning:;kabd för dt•n l'IC'Idrif'k:J fiirbind<'l;.;<' ll me llan kon
ta ktapp:trnt<'n och lantr rll <JI'Il<l; :;amt led11ingar, striimb1yt:H·<· oclt 
~iikc·rhet,.;app:mtt för l;:ont:tktl?id:t ll>-< fi'•rhindcl~<· mPd fartyget;; lcd
ll inwn· fiir _dtre cl lc·r inre <·]p]drisk lw]y,.:ning, 

l 11\·arje lantema fi11nas t\'<'1111<' glödlampor (•1111 :_!:) ll<H'mal
ljll" och 70 ,·olt), ll\·amf d<'ll <'IIH iir omgih'<•n af <'Il riid oeh dc·11 
andra :d' <'Il ofiirg·ml glm-:lmpa. 

Kontaktapparateli iir t•n 111indrc Jåd:t, ,;o111 inllchiill<'r dC'ktri
·"b llllOI'Clllillfl_'lll' fiir ii;.;t:~dkomln:nHI<' :tf ;)() olib komhimttio1ier, 
<1111 hi'1g,.:t :) Iampcll', mc•lh111 de i l:tntc•rnegTli]lp<'ll \':li'<IIHk K ,glöd
l:tlll porll:t . 

1 lådm1;; luek, ,;om iir trall~]l:tl'<'llt och inifr:l11 b<·h-,.;t :tf ,..mft 
gJi',dl:nnpor, iiro :w Jll'<lll]'hå l, och ;·,fn·r Il\·:trt oeh ett ;,f d<•,.:;;a iir 
tc•d.:11adt dl't !ju;;- •1eh IIIOt:-<\':tr:tnd.J bokstaf;;tt·<'kt•n, ;;oJn erhållc• ;; 
d:l lul l<•t prt~ppa s, t. <'X. ;~ ll\·ita ll('h ett rödt sken - l', ''· "'· ,._ 

Kabt·IIJ ml'llall ko11taktl ådall tl('h l:illt<•rJJol'ml h:~r ni" lcdllill
i-!" 1', hnll',lf :ltt:~ till hnn· ,.;iii l:lmpa cwh ('Il ti ll g<' lll ('ll~:llll :'ltt•r
~· (lllg:~ l e( l11i ng. 

Eniir :-;igmdnmnnt·n fiir att gih·a ll\·ilkl'n :-;ifl_'ll:db"k~taf ,.;out 

h<·l,.;t , bl .. tt har att siitt:1 <'Il propp pu giheu oeh llJ:lrkeracl plat,.;, 
ii r ~\·,.;teml't iinsb·iirdt <' likvit och liitthandtt•rlio·t . M' 

l några af de fiir;.;t ti lh-<'rkad<' ;.;igiJal ,.;tii ll , so 111 :111\·iindt,.; \'icl 
" l ' lla~tc· <•,..kndt•röfningar, har kontaktapparat<•n dt<•r något bruk 
h<'fllJIIJit,.: otjPm:tbar till följd af i"okring:"fd ino111 dt•n;;anJma. 

n ;; <'lil('ll<•rtid ch-likt ft•l iek!' ,-idlåder systeml't ubm utföran
dd af en d<'talj, tnr;1<· det kunna p ?t riikna~ :;tt den 1111 fiin·iirh-adP 
<· rfan·nh<·t<·n ;;k;dl \·ara til lriick lig fi'11' att vid nii;.;ta rn;.;tning till
fi',r,.;iiknt flottm1 \'Il ful lt pålit:lif!: <'l<·ktri"k natt;.;igmdc• rillf!:~lllatf'riel. 
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Rlel.-trisk SIJJ- E11 ny <'iektrisk ;.;ignnlhnnpa har blih·it unclerstiild t•ngc· l~ka 
uallampa. llllliraliteb pri)fning·, oeh :-;:!som n•stdtat af ck es(wrinwnt, :-;om 

hittills utfört,_, i"ramgJr, att den har god utsigt ntt c•rsiitta den 1111 
i bruk nu·ande gliidlampan med mnltipelfiber. 

Den nya lampan iir fy ld med kuh·iitegw-< i ,;tiilkt fiir att, 
>'<tsOJil fallet iir med iildre t_rper, gc•nc•rcra gliidning 1 '"<lC'Illllll. 

Ett ~llltal af dc•m har sii nclt;.; till torpedoskoL-:kepp<'t " Ddi
allCL' i De\'Oli]JOl't för ntt unclc•rgå en ,.;eric• af l'XI)('rinwut, ll\·ilka 

:-;kola omfatta jemfiirandc• fiir,-iik nlL'd nudtipeHibert~·Jll'll om 16 
lju,.; lllC'cl af,.:cendc· på klarhet, c•ffekt och :-;ignalering:-;hastighl't. 

I-Iuhuclsyftet liir yara :1tt utri'Cla, huru ,.:nahht clc' n nya l:nnpan 

b n .fuiL;tiindigt sliieka,.: j c)('h om den i detta hiillSC'C'!Hll' iih·;·r

triiff<IJ' nmltipelfiberlallljl<ln Jiir dc'"" :1ntagancle ,·nra g ifn·t, iihc•n 
om Jjnsc·ffc·kteJJ iir n:!got Jnindrc· . 

FurcsZTijicr .Pil det ntt elektrieit<'tl'JI;.; Illlii1C'I'H s.niiJerligL'It ,·[dstriickta :111-
/i!r clc:-·tris/;a \'iindnin).!; ombord ;\ h:u ldel,-fartyg icke• unödigtyi:; m[lttc• llll'(lfiim 
/Jc{ljSIUI1(jS({I!- 'l f" f "l l llf' ' l' j' l j ll' :. . · l'J,.;;: OJ' arb·o·ens ;.;n ;:er wt o'(' IIOtll e c ara o1m 1t to· JC'l s .;:a c JO't iagrjllii1!Jar • '"' · '"' . ' ,.., ' :-o 

l"'· fartyg. i nflytanclc• på kom pa,.;,.;pn 111. Il l. hat' Llo.nl's H.l·~istt•r of Briti,.:h 

and Forci)!ll 1:\hippin!!: r<•tb n i Jlaj lH93 utgihit fi')J'(•;.;kriftc•t· fiir 

c•lektriskn bely,.;ning,.;anliiggn i ng-a r på fart.'·g, hY il b fiireskri+tt•t' m 
l H!l·l erlulll it Yi::;sa fiil'ii ndri nga r och kompldtcri ng-ar. 

• \.lld cn,;tnncl i detta fall dl' miltt och ,.:tq;, ,.;om am lwtryg·

gande lllOt ,·iidahiindehwr, .i <'lll\·iil iiro c•gnacll' <'tt J'i'n·c'koJnJnn l'lihh

Jli ng-ar och tillfiir,.:iikr:J Liista JlJ(ijl i g a e ffl'kt, i nnehii Ila d t• sa m.noht 
som J..: an \'al'll Yiirdt att bt•H kta ,·id a J1CH'clnam1<'t l If ekktri;.;hl i 11-

,;tallationer iih-en i J..:ri).!;>'fart.'·g, Htt eld 111rt m1sc·:-; liimpligt <ltt hiir
lllC'd :urfiira dc,.;,.:;) bl':-<tiinwwl:.;t•r, S<'lcl:J Il H dc llll fiiJ'(• liggll . 

Lerluin.r;a r oclt striJJJil)lt1WJ'. 

Kopparleclningen:-< g<'IIOIIl;.;kiirning,.;Hn'a ,.;k:dl Yara 111in:--t "a 
,.;to r, att icke· mera ii n ] 000 ampere f l.da pl'J' q,·acln1tineh (d. \'. ;.;, 

l ,;,5 ampi:.'n' per nllli. 2). Enskild<~ triidar af :.;tiiJTC' dianwtl'J' ii n 
::\:o L-b el ler ;1f m indre dianH'ter iin X:o lt' efter d;taudal'(l wire• 

o·nno·c ,, må ieke an\·iind:Js (el. , .. s. af griifrl' iin ::?,11 IIJIII. ellc•r ;-, ;-.. 

minc1t·c· iin 1,~ 4 mm . diaJIIC'tC'l'). Til l gröfre ;.;tri'nnfiirande lr•dnin-
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gar skola anYiindas snodda kablar af tillräcklig ledningsförmåga 

och biijligh et. . .. . .. .. 
Isoleringsmotståndet af alla lcdmng;ar, de gl'Ofre stromforandl' 

l l · . 1e inbcr:iknade må \·id miitning efter 2± timmar nndl'r c~c tungrn 1 · (_ · ' . .. • ... 

t ·,..l·c lJndcr;;;tio·a 600 Mco·ohm j)C'r r:;tatute nn le (d. \'. fi, 9b0 yat en 1,.' · b · b 

l\feo·ohm per km). 
'"']~olcringsmaterialct må icke miirkbart uppmjukna, om det ut-

siitte;.; fiir en temperatur af 180° F . 
Om kautschuk nyttjas ti ll isoleringen, skall elen metalitska 

lcdarl'n yara niirmast tiiekt med ett lager af naturlig ren kaut

schuk, ckrcftcr erhålla en ::;cparator, ,·idare ett lager vuleaniscrad 

kaut:-whnk och slutligen omgihas af gummidränkta linncband. 

Dl't hela skall derefter v nlcaniseras. 
Kabeln bör dessutom Yiil sk~·ddas med en vattentät triin;;;

niu o·. Trådar, som ii ro isolerade med m mat material ii n kautschul.;:, 

må~e motsvara samma fordr[ngar hctriiffandc isoleringsmotstånd 

Cleh \·araktighct. 

Förbindningen. 
Tillfog-andet af grenledningar iifnnsom förbindandet af dcs"a 

lcdning:ar ml'(l lcdningnrne för smiitTl' strömkretsar bör ntföras 
< o o l 

i siir;;kild<l, \'attcntiitt konstrncrnde boxar, eller ocksa mastc ;:op-

partrådame sorgfiilligt isoleras, så att skarfvamc bllfva \'atten

tiita. ~karhar på utgående och iltergåcnde ledningar må icke 

ligga hred,·id hYarandra. 
, .• \Ila förbindningar m?tste l tg).!;a på lätt åtkomliga stiillcn j i 

kolboxar, krntdmkar, ammunitions- och proviantförråd m:"t inga för

bindningar anordnas. Till lödningar bör icke mwiinclas nå~ot an
nat flussmcdd iin hartz. Hvar det iir möj ligt, böra lednmgame 

<l liiggas, att dc iiro liitt åtkomliga; niir de iiro omgifna af trii

ribbor, ,.;kall loeket yara fiistadt med skruhar, icke med spikar. 

Des,.;ntom iir hiiryid att iakttaga, att intet Yattcn må k unna samla 

sig p<t triikliit1Rcln. Kablar, ~om iiro försedda med metallmantel 

dlcr sknldade o'enom anneri1w af o·ah·aniscrad tdtd, kunna iih·en • i':""' ' o ~ 

ofta lem n as llian träkl:'iclscl j men i s:l fa ll böra dC' nppbiira;o; af 

Tir/s/.T. Sjiir. l \[J(; . ·) 
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påskrufv~tdc band och icke nf hakar. Skarpa böjnin~ar på k abeln 

biira helt och hållet unch·ikm;. 

Alla ledningar, som iir o exponerade för yäta, ~ko l a Ya ra l"kyd

dade med blymantel e ller något lika t jellligt. 1-harest viirmc iir 

r?tdande biir triikliidscl icke a nviindas, me n då skola k~1blarnc ~kyd

dns med jcruplåt, eller också kunna de, der clc icke iiro ntHatta 

för yttre dlcl eller stötar, a rmeras med gal,·aniserad jemtr?1d och 

fi istas t ill diiek e ller balkar JJH-d kl ammar, som icke iiro mer iin 

1:! inchcs (30,; cm .) afliigsna från h,·aranclra. 

Kab lar, som leda genom durkar, ko lbuxar, pt·oviantnnn, 

m. m., eller som icke niir r-;om helst ä ro tillgiingliga, böra på sii

knt ,·is och helst med jel'llrÖr vara skyddade mot :hcrkan. 

Om (k äro dragna genom metalirör, måste dc:;"a vara stadigtför

;.;iikmdc och så auonlnadc, att vatten icke kan sa 1ula sig i dem. 

Der kablamc pass<'ril skott eller anclril jrrnkonstr uktioncr an

vii nde>< mcllanHig~ af Viilsadt b ly, hårdt trii eller vnlca ni scrad fiber, 

;;om sk.vdda l.;:abcln mot ;.;kador. Der knbeln går ~cnom diiek, 

bii r den omgih·a~ med metallriir, ,.:om iiro fodrade med trii eller 

nilkaniscrad fiber och ;;iikert fiistade till diickct. 

Dc,.;sa metallri)r böra nå ti llriickligt högt öfHr diiekrtf' yta,. 

~~~ att Yattnct ick<' kommer öh·cr d em. 

Der kabeln paHscmr n1ttentiita skott bör dcu omgih·as -af 
t•ark JliJJ~,.;boxar . 

8t 1·ö mf(iJ ·del1 ~in.r;en. 
l d.'·namm·u1mnet anordm1,.; ('Il huhudkopplingstafia, till hvilkcn 

alla fartygets strömkretsar föra. Der skall h varje strömkrets vara 

ntnl>'tad med m ;-;tröml.nytm'(' och ett Riikcrhcbb ly. 

För yttedigare strömfördelning anordnas minch·c koppli ngs

taflo r på iindamålscnl i~t ,·alda stiillcn, och b ör hvarj c sidokopp

lin~stafla likaledc;; yara n tru;;tad med strömbr.darc och säkerhets

bh· för ln-a r J·C föi'oTcnino·. Om fa rho·ct iir inriittadt för td\ le-
.. . 1:"'1 f-. • ~ 

darc~y><tcm skola dc båda lcdamc för hvarj c strömkrets, lamp

striiml;:rpbanw inbcriiknadc, Ynra förseelda med siikerh ctsb]y. Om 

<·lcktriskt ljus mwiind<'R i topp- och s idohmtcrnor, l:'å bör~ ström-
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b rdarne till dcs~a ljus fiirliiggns ti ll ::;ådana stiillcn, att dc stii n

di~t fi .• rblif\-a under vakthahande officcn·ns cllcr anna n amwa rig

p<· r,.:on,.: kontroll oeh att obehii riga personer icke komma åt att 

~'h·e rka dem. 
i-ltl'iimbr_vtarn<' skoh1 va ra monterade på skiffe r elle r annat 

<·ldf:J"t nwterial oeh s:'l konstnH'l'iiclc, att de kunna ögo nbli ekligcn 

fi')J 'JJJ <'db såYiil endast fu ll t Rlnt<'Jl , ;-;om iifyen helt och hållet bru

ten ledning, nwn icke mcdgifn1 nå~ot medellägc. Dc skola hafva 

;-;tora kontaktytor och deras ledning;-;fiirmåga får ick e Y<lra mindre 

iin ><Om lllotsya ras af ~Jlh d c tråda r med ln·ilka dc iim dirrkt 

fiirbundna. 

l hn1rjt> huh·ud- och ~re nl edning ~kola siikerlwt;;blnl YHI'il 

anbrin~adt> p{! kopplingRtaflan, så niira intill strömbrytaren fiit· den 

rc~pektive ,.:triimkreto;t>n som miijligt. 

01n koppli1Jgstaflnn iekc ligge r i niirlwten af dynamo11, t> llct· 

om mera iin <'JL cl.nmmo kan arb<•tii p å strömkretsarnc, då m:lste 

iih-c n huh·udlrdningcns siikerhct,.:blyJJ vara inkopplade så niim .,;om 

miijli~t intill hqn· oeh <' Il af d:n1nmonR polskrnfnn· . 

. \.ll~1 andra siikrrhetsbl.nt måste likalecles vara monterade på 

t illg·iingliga stiil len oeh anbringade så niira ~om möj ligt inti.ll biir

ja n af d<•n ledning, som dc sko h1 sk:·dda. Dc måste Yara mnn

t<· J·ad<' p;l skiffer t>ller HillHit eldfn,.:t material och så inriittad<', ~~tt 

den lll'd,.;miilta ml'ta!Jen iekc b1n inJH•biira kiill a ti ll fara . Om de 

hah·a loC'k, måste dessa van1 ofö rbriiJJJH'Iiga. 

.Ula ,.;miilttråclm· skola Yfll'H fnlnJstiilcla nr o;mii ltbnr och i.ckc 

oxid<·rbm· metall och till di 1nc•n;.; ion<'1'na ;.;å afpaskadc· att el<> Sinälta 

af, oJ n ,;trönuncn blir 100 °, o "tarkare iin den normala , d. Y. s. Olll 

:?,000 ;unpcrcs per <j\'adratinch (l, 3Jo amp. per mm.) f l.da g-e1 10m 

,.:d;: tion<•n af den tråd, som skall ""·'·eldas. 

~Ien ;-;miilttrådarne för gTcnledniJW<ll' till <>nskildn lam 110r m .OJ ' ........ - c, 
om <le ii m af t<•Jm, icke hah·a ~riihr diameter iin N:o 22 (0,71 mm.) 

~iikcrhetsblnw skola ,·am ;.;~1 afpassadc för hqtJ'je slag nf 

kablar, att det icke kan ifrågakolli ma att begagna <•tt i fi'n·h~lllit11dc 
till knb<·ln för starkt siikcrh<•tsbk 
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Vid hnu·jc strömbrytare bör finnas en ooggnmn nppgift om 
smiilttn1dens för den ifråganmmde strömkret,.;e11 riitta dimensioner. 

l rum, som pliiga Yara fylda med ånga eller fnkt, skola alla 
lampHtrc)mbr.ytarc uch siikerhctsbl.m vara Yattcntiitt konstruerade 
eller anbringade i Yattcntiita boxar, som hafya i o·ibJO'].Crn rörlio·a 

o n. o 
eller fråntagliga, Yattentiitt tillslutna, lock. 

I kolboxar må ej anbringas strömbrytare eller siikcrhctsblyn. 
Inga skarfnu· må finnas i de kablar, som förbi n da clnwn;on 

med huh-ndkoppling,;t::lflan, eller i dem, som förbinda dcn;1a tafla 
med dc sekundiira kopplinf(staflorna j afstickarc till lampor m?1 

icke heller tagas frun dc,;sa kablar. 

Om i fartyget ii ro installerade mera iin CJI dYnamo oeh i twcn 
af dem fönn?u: att ensam lcmm1 den crfonlcrli<ra. drifluaftcn bör ;::.. -- - _, 

för ll\·arjc dynamo anordnas en amperemeter. 
Förbindningar med f'cwtyqssk1'ofret . 

l'!! fart.'·g, ;;om iiro inriittacle efter cnlcdarcsystcmet, ;.;kola 
,-;amtlig;a förbindning:ar med sb·oh·ct Yara tillo·iin<dio·a 

'- '---' h b b . 

Sådana förbindningar för c·nskilda lampor eller för smiieharc 
kablar åstadkommas medels nwssingsskrnfvar af minst '1 8 inchs 

(9,e mm.) diameter, som ~orgfiilligt och med rmderlag af förtent 
metall mellan tråelen och skrofvct iuskrnh-as i jel'lwt eller ~tålet, 
dlcr oekså kunna trådame vara direkt fa stlödda vid det förtenta 
mctallundcrlaget. För gröhe kablm eller för dynamopolomas fö~·
bindningar lödas kabdt1·;1darne till skor af messing eller koppar 

och 11itas dessa till skrofn:t, hnuvid fartygsplåten 1mlstl' hilllas 
metalliskt ren och kontakt.1·tan icke Vara mindre iin utta gftnger 
genomskiirnings,dan af kabeln~ koppar. 

FölJ'anclc }Jaragmfer (>Jll elektriska anliiu·o·nitwm·s inflytandl• 11!! 
• <. 1:""'M b • 

kompa~scn tillfogas såsom r!ld och icke såsom föreskrifter. 

Dynmnomaskiners och elektramotorers Ugen. D:nlamomaski
ners ocoh eicktromotorers liigr'n och konstmktion böra så viiljas, 
ntt kompassen icke röner skadligt inflytande. 

Htarkare d.n1amuR oeh elcktromotorer skola vara afliigsnacle 
minst :)0 feet (l6,2 meter) frun normalkompa>iscr. 
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Kablnr. På fartyg, som hafva d.nwmos för likariktade ström

mar oeh iiro inriittadc enligt enlcdaret:l.vstcmct, bör ingen kabel 
framdragas på mindre iin 13 fccts (4,G meters) afstånd från kom
pa!'scn j och för kablar, som föra starkare strömmar, böra afscs 

iinnu större afsUind. 
Om det blifver nöch·iindigt att leda en kabel inom angifna 

minimalclistans, s~1 måste alla de delar af fart,,·gct, som förses med 

:-;triim fr!ln denna kabel, inrättas efter tv!lledarcsystemct, h1·arjcmtc 
i niirlwtcn af kompassen ut- och !ltct·g!lngslcdltingarnc förliiggas 
hvarandra så nära som möjligt. 

J(ompassdevic1·in.r;. IZompassema jnfitcrafi för~t pil Yanligt 
siitt, tutder det att d.nwmomaskinerna stå overksmnma. Derefter 
liigges fmt.' ·gct på dc olika knrsarne och tagas kompassafliisnin
gar under det att vicl full gi'tnf!: dynamomaf<kincl'llas strömmar sin
tas och afbr.l"tas. Den·icl böra företagaR alla möjliga kombina
tioner i in- och ntkoppling af de ;.;trömkrctsar, h1·ilka flyta i kom
pasf'enfi niirhet. 

Defisa afliisningar jcmfiira;.; tnecl dem, som erhållits Yid icke 
arbetande d.n1amos, oclt bör lwarje stiirn· afYikclse hiifvas, itlnan 
fartyg-et g!lr till sjö:-;. 

lnga tecken tyda på några n:digcn intriiffade eller niira före
;;t!lende föriimlrinu·at· inom det e<rcntlio·a minviiscnclct, och fö r öf-

~ h b 

rigt Röker man Jmmera i a11a liindcr hemlighålla dc fördelar, som 
man i den dgcn möjligen l.,·ckats tillkiimpa sig. 

L England har man pil senare t ider börjat mera all miint nt
rn,;ta clc ;;;törre stridsfart,,·gcns ångslupar mecl fiillin riittningar för 
lanel't'ing af \\'hitclwads torpeclor. 

Fi'1r dessa apparater förb,,·gdes n!l!!;ra J:) cm. torpcdus om 
f1, ,~ m. oeh förkortade!' med 1,~2 nt. 

De:;sa n.nt torpcdos syntes ti ll en början anviindbara, men 
bdnnuo~ efter 11oggnmnan· pröfning hafva genom föriindringen 
gjort en "~l oh-cldin· förlust i stabil itet att man beslöt si!! för att . b ) <.._.) 

helt och hill let fr!lng!l denna typ. Fi)r det ifr?tgm·arandc iinda-
m!l let fa><t"tii lde;.; i "tiil iC't en modifikation af 3fi cm. torpeden. 
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Elektriska ackunJulatur<'L' och motorer haf,-a lc>nmat ,,,. nii
ring ti Il striif,·andena, att med unclen-attensbåtar och stnbar~'l tor-
pedos åstadkomma fruktansYiirda stridsmaskincr. . 

Sd\righeterna att finna tillriiekligt lång sigt genom yattnet 
för de förra och att kunna från afstånd pålitligt manÖ\Tera dP 
~-;cnm·e komma Yiil duck att i det liiugsta hindra clessa maskiner 
. att finna plat~ bland de prakt iska stridsmedlen. 

Carlskmna den (i .fnnnn r i 1~96. 

----- ---· 

- :!:l -· 

Arsberättelse af föredraganden i skeppsbyggeri 

och maskinväsende, 
mariningeniii1· C. E. G. Stuart . 

( L' pplä~t inr"ur K. iirloi!>nuwna;-;ä\l;-;kapet den G Xov. ltiDii. ) 

Som fiiredmganden inom klass<•n fi"n· Rk<'ppsb~-gge ri och l\[a

ski 11\-iisendc> ej ,-a rit i tillfiillc• att hå Il a dc> t i Kong-l. Örlog,.;mmma
"iillsbpeb ,.;tadgar bestiimcla föredraget, åligger det mig, såsom 
,.;uppkant inom niimncla klase;, att fiiredragn. ln-acl under året till
dragit ,;i g, och Yill jag söka, så godt sig göra låter, beröm d c• Yig

tigaste t illclragdsema under ilrct. 
i'~tt gammalt orcbpråk siige r »borta iir bra, men hemma iir 

biisb, derföre ,-ill jag i första hand hålla mig till ll\·ad som uneler 
detta åt· blih-it fmmbragdt Yicl Yåra skeppsb~-ggericr och ma

skinY<•rkstiidrr, örlogsYarf shiil som enskilda. 
Y i\ r fjl•rdr pansarb~tt »0dCin, som af föreclraganclru förra året 

sR ft~llstiindigt beskrds, nalkas så smån iu~om sin fullbordan Yid 
Be rg;-;liiLcl~ Hrkstad och antag-c·s att fart;-get kommer att sjösiittas 
i .\[ars och ]e,-ercras fiirdigt i Scptc•mber 1896. Detta fartygs 
blif,·:tncl<• ntseendc iir bekant. Jag ,·ill r ndast framhJtl la (•tt par 
olikh rte r mellan detta fart,,·g oeh yi\ra öhiga 1:a ldass pansar
båt:t r, ll('llll. propellcrmaski11emas och 2ö em. la,·cttngcns kon
stl'llkt ioll, drifkraften för tomrörelser m. m. Propcllcrmaski
nrl'lla iirn t\-å 'L"e?·tilcala tripple CJ]Jetnsions-maskincr, drifYande 
hn1r sin propeller; dimensioncma ii ro: *) 

IT. C. = 792 mm. diameter 
::\[. ('. = 1,200 mm. diameter och 
L. C'. =: 1,917 mm.; slagliino'cl 69:3 mm.; 

kylytn i. lwnrjr maskins ytkoi,Idcn:or 160 qym. 

') JJ. C'. 
:.J. c. 
L. C. 

bctcc·knar Hög·trycl;:c,Yiinrlcrn 
:\lcllantryckcyl i nclri'Il 
l .ägtrycl;:cyl inrl c i'Jl . 
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H. C. och l\I. C. hah·a balanserade ~lider mrd s. 1~. mantlar, 

men L. C. en yanlig planslid. Kraftut\"ccklingen, nndcr foreeradt 

drag, af beggc maskinerna och vid högsta fart beräknas blifnt 6,000 
indic. hästkrafter. ~~ngpannorna, G st. till antal med ;l eldsiiider i 
ll\·mjc, iiro till konstruktion lika med dem å »Thule» befintliga eller 

::;. k. »Admi1·ality boilen, men byggda för ett ångtlyck af 10,7G kg. 

pr tjY.-Cm. med en sammanlagd eldyta af 910 qy.-m. och rost_yta af 

~N,5 qv.-m. Då maskinema hiir blifva Yertikala erhålles, bland a n

dra fönl(olar, att deras g/mg blif,·er jrmnare iihcn~om att dc 

bliha liittarc åtkomliga för skötsel och dtersyn. »Oden» blir det 

fiir:-;ta af Yåra stönc krigsfartyg som för,.,es med maskiner af tripplc

~' .n;tcmrt, ett s.Ystem hnn·s fördelar mer ochmerinsetts och somnu

mera niistan allmänt anYiiudcs på -stönc fm-tyg- inom alla marmer 

der man vill ncdt,·inga kolkonsumtionen till d(•n minsta mt">jl iga, 

Pil ytterst Yigtig faktor, isynnerhet på ett örlogsfa1tyg. 

Dc t\·å 26 cn1. kanonerna med d('f;S l:wettager äro bef'tiillda 

och under tillverkning hos Soci6t6 anonyme clc:,; Forges et Chan

ticrs ck la l\{cclitcrran6c i Havre enligt C'anct-sy.;tem. Principen 

iir densamma som vid dc nya 1:2 cm. kanonerna;; la\"ettage, d. v. s. 

rekylen upptages af två n ·k)·lcylindrar och 2 systcmfjedrar, hYilka 

sednare vid rekylen erhålla sådan spiinstiglwt, a~t dc kunna åter

föra kanonen med lavett tillbords efter skottet. 

Drifl~mftcn för tormörclsPn skall blih-a elektrisk, med hand

kraft ::lOm resen·; huruvida något fullstiindigt förslag till denna 

anordning iinHu iir uppgjordt, iir mig obekant. .\ntagligt iir att 

fart_,·get förses med en gemrnsam elektrisk kraftkiilla, ll\·arifrån 

bchöflig kraft tages till dc olika arbetena ombot·cl, såsom bcl.n-;

ning:, tomrörclse, langning, fliigtar, spel o. d. 

13 cm. snabbskjutande kanoncma (-! st.) med lm·ettagc och 

l' köldar ii l"O under tilh·crkning vid Bofors, .;om iifvcn till ,-crkar 

det clcH snabbskjutande bestyckningen omgih·anclc kas,.,emattpall

s:u·ct. I öft-igt utgöres bestyckningen af -! st. 6 7 mm. snabb

skjutande kanoner, G st. -! 7 mm. snabbskj. och 3 ~t. R mm. autn
mati:-ka kulsprutor. 

Dom jag haft tillfiillc att bekomma några upply;;ningm riiran-

- '2:i -

dl' den intressanta profskjutningen i Crcusot den 2-! sistl. Juli 

mot profplåtar till Odens bepansring, kan jag meddela följande 

l ·t · l>rnf]Jlåten var 2001 mm. låna, 1600 mm. bredmed en medel-( a (l o - ~ 

t jockl ek af 261 mm. samt viigde 6920 kg.; dc projckti.lcr som an-

,~iindes ,·oro af stål, för 15 cm. kanon, tilh·erkade Yid Fiuspong och 

viigde -!:) kg. ll\·anlcra. Plåten yar fiistad till en triibackning 

nH:d 1::! st. pansarbultar. Pmfstiinger, tagna från profgöt, lenmade 

vid fi irsiik följande resultat: för ohiirdacl profstång, hållfasthet i kg, 

pr <JY .-mm. GG,t med förliingning af 21,5 °/o; för hiirdacl profstång 

yar hållf~tsthet pr qv.-mm. 79,t kg. med förlängning af 12,5 "; o. 

Fiin• profskjutningen hade m plåten tagits prof:-:tiingrr. Vid 

afstriickning af dessa blcf belastningen -!(),3 kg. pr (F.-rnm. vid ela

f-'ticitctsgränscn med en total belastning af 1-!,-!00 kg.; vid brott

griinsrn Yar belastningen 70 kg. pr c1v.-mm. oeh fiirliingningen 

:Zl,n ° o, med rn total belastning af :21,800 kg. 

. \J~tåndct från kanonm.nmingen till pansarplåtens fram sida 

\" :tr 7G,5 meter. 

Fiirf'ta skuttet sköt>:> nedtill och till höger i den på taflan 

uppritade liksidiga triangelus spets; andra skottet sköts nedtill 

och till Ycnster i samma triangels spets; tredje skottet sköts m ut 

triangdn~ öfrc ~pets. Resultaten visade sig särdeles tillfrcdsstiil

lanclP, och befanns bland annat, att med en uppmätt hastighet hos 

projektilen af 6G7 m. ,-ar intriingningcn i plåten :2()!) mm., kragens 

hiijd ;)}J mm., upphöjning på baksidan 38,o mm. och projektilens 

<lterstucbning 12,5 m. Projektilerna yoro nii stan oskadade, dock 
fii rdan;-; nå()'on stuknino', b ,_, 

J fii ljcl af den erfarenhet, som vunnits från seclnastc kriget m d
lan Kina och .Japan, dirande användandet af trä till inredning 

m. m. å ödngsfart.Yg, har det blihit bcstiimdt, att på »Oden» skall 
t roc;s(liick ersiittas af e n 16 mm. tjock korkmatta, som Higgcs di

rekt p<l jcrncliickct, iifvcnsom att alla skott i inredningeu för h_,·t

tPr, m. nJ., ;-;amt kommandobrygga och styrhus skola gö ras af 
t IIIIII ,.;t_;dpl;\t. 
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Fiir.-;la,grt till dc n ,.;. k. fiirbiittraclc' »8\'ca "-t_,·pen, hnmtf "Odc•1J ' 
iir för,.;tlingc•n , uppgjordc·s som bekant i den 1892 tillsatta ku
mitcn för afg-ifnmde af för,;]ag till ,-is;;;a föriindringar i afsccnclc p~l 
;:; jökrigsmatcridcn m .• m. Ett annat förslag, som iihcn afgafs af 
samma l;:omite, har ntt iifn'n blihit Ycrklighct, i clet att a\·if'ofar
t:·grt ~ll er, fiir att anYiinda C' ll f<votstiild bt>niimning, torpt>dkryss<J
rC' II '> Om > blifYit för C Il kort tid sedan koutraktc' rad att h:·g
ga,; af ::\Iotala \·rrkstad>i X.nt _\..ktiebolag. Fart:w";.duoh et mccl 
t illbehör b_,·g;g<' ~ pit Linclholnten,.; Ycrkstacl i Götcborg oeh ma,.;ki
nerirt i ::\Iotala H'rkstad. Fartyget skall lC\·crera;; på 11 må nader 
d. ,.. s. i Angnsti 1896. Som be,.;krifning af detta fartyg ej får 
offentli,e:g-öras, kan något niirmarc omuiimnandc' ej ,-kr. 

Ett anm1t af ofnumiimnde kom i te llj)j)o·l· ord t fiir,.;lao· har iifn·n 
. M. t"' 

rcaliserats, i det att pan sarb?ttcn af ::!:dra klass »·Tohn Eric,.;on >> i 
c•nl iglwt denned under Yintr rn 189±-95 Yicl örlogsyarf,· c-t i Karls
krona blihit cleh·is omh,·o·o·d, ]l?t tiamma o·å1Jo· den unclc•rO'ått en 

• t"~ b b t"l 

genomgripande reparation sa mt blihit för,.;edd med nya ångpannor 
neh n_,·tt artilleri och ~ il. !tmda blih·it i s itt nya ~ kick c·n siinlcle,.; 
b ra ktans\·iircl ökning: af Yåra kriu·sfart\'o·. vi~l-'erli o·c n höj'clc,.; lln-

.... ~ h . r-- ,..., ' 
der fiiriinclrings- och reparationsa rbetena,; g·il.ng, en del rii,.;tcr emot 
detta fiiretag, förnwnande att penningame knnclc an\'iindas biittre, 
om man liite dessa gamla odugliga »monitorer» ligg;a förtöjda Yicl 
bl'Obiinken så liiuge de kttnde fl;·ta, och i >itiillet am.;kaHadc tor
prdbåt:u· och annan mrttr ricl fiit· pcnningm·nc·. ~len jag oeh, som 
jag hoppas, milnga mml mig hålla fiire, att Yi ej hafya r?td att 
låta Yår iilclre materiel, 0111 iin u:ammalmodio·, licro·a alldclcs nere • ' r- bt"'l ' ' 

n t:-~ n måste se till att dcn, i den mån ske kan, underhålles i tj cn:.;t-
bmt skick :-;åsom en di! behiiflio· re:-;erT till den 11\'Hl'C' m:1tcric•l 

t-- ... ' 
,;om tiå sm:'l ningom tillkommit. Det iir sannt att dc•ssa fartr o· 

L .'n 

haha syag maskin och alldeles för liten hastig-lwt, men dc iiro drt 
na ktadt med sitt kraftiga arti ll cr i ett ntmiirkt positions- och hama
för,.;ntr, nch utg,öra s:lsom sådant ett alh·arsamman• hinder för c·n 
fi enclc ii n c n torpcdbil t, anskaffad fiir reparations- och fiiriindrilt<>·s-
lwstnac1c' t'll ',J . ]"f" "f · t .. ·1 · · · 1. 1 1 "" - oro ng . m· c d ]Il <'] menmgc' IJ Htt ur zusta c c~~a 

nrbct<'ll a1twJt iin i d t•n 1ni\n n[lgon ::!:dra klass pan:-;arl>åt hc'
hiifHr nn clc·r~r~ ell tn nHh·iklig rC'pal'ilt ion af diieket. "Cndcr detta 
års - lill:l e,.;kailt• r h:1r enwll ert id >> .Tohn F:rics,ln » blif,·it fiirsökt under 
olika fii rh :d land <• lt , och resultatc·n hnhn, cnligthn1clför:-;porb, Ynritfullt 
tillfre cl ,.;~tiillamle . Dt>t sy n c·~ så lltiHia, ,;om om de gamla <i\lonito
rc•t'nH ., ii11nn cn gång sknlk kun1w komma till h1•clrr,.;, oeh iin;;.;k
li_u;t ,·m·c·, att det ej dri'1 jcle allt fiir liinge innnn rc•paration:-;- orh 

fiiriiltdringsarbetet p:'\ den niista fillg'C p~börjas. 

' l o c l 'III l 1 ~ ~so -r . d .. l f . J ' l Sc•c a n nag-n1 ma nac <' r t1 )il .;:a pagar \ ' J or ogsy:u· YC't t \.:Il' s-
km n a fiiriind rin,u;sarl)('ten p;t 1 :,.;ta klassens kanonbåt . ~kag·ul , som 
i sitt nya skick hl i r ni i ra l ik<l mc•d »C rch. K fl go n olikhet fiirc
fim ws, i det att >> Skaguls » l :) em. kanon iir 1tf 89 års modc•ll oe!t 
Hotor.~ tillw·rkning uneler det » Urds >> iintf moclt-11 Ri~, samt att :) l min. 
k:lnunt•rna stå pi'1 de platser, so 111 å '> l 'nl» intagas af ::!:l llllll. btl
spl'lltorna, h,·an•uwt kulsprutol'll:t pi'1 Nk agn l st il fiit· om !) i till l! . 
knn onc' rna; dessutom ii r bog,.;priitC't borttag-c·t pi't "Nkagul. >' 

En YiilkomllH'll och ,-iillwhilflig iikning i antal<>t af y{lra tor
])('dbåtnr iir att Yiinta, eniir Hc•geringc•n, fiir nwclc•l som p:1 en
sk ild Yiig :-<amlab fi'n· sjiifiirs\·an•b ,.;tiirkauclc• och blihit ,.;tiilda 
till deR:-; cli,.;position, ]w,.;tiilt <'Il l :sta Idas,; torpedbåt hos finnall 
E-lehiehau i Elbiug·; brlten ,.;ka ll ,·ma lt·Ycrerad dc• r>;tiide,: lO m~nacler 
friin kontmktt't,.; underskrift, sidellt•,.; dc· n --1- _r\ 11guooti n ii sta :l r. 1 )('tiS 
dimt'IJ:-;ionc•r iiro: liing<l iifw rallt il\) mC'tcr, stiirsta bredel p:1 spant 
4,so 111der ()eh cleplacetnt•nt, f ullt l'llstad, N:) tons. Fart, fullt 
l'l tSbid, lll ccl kol fiir 100 t iln mar,.; gi'1 ng nwcl 10 knop, skall Yara 
2:; knop. 

l<'mt_,·get b,·gg·c,.; dtC'r Sc-hiduu t-t_,.]Wll oeh fiir,.; c,.; nH'cl ell 
faf-.t :-;tiiftub oeh C' IJ riirlif! tub p<l cliiek micl>ikepps, br~g<' fiir 
~N. e m. toq wclc•r; clC'~sutmn ntgiit·c·s a rmcringcn af --1- ( mm. snabb
sl-qutancll' kanoiJC'r, hYaraf ele-n c·na plaeC'ras på tomt:-~kct och den 
nndm nktc•rut l) · Il 1 · )l 'f · 1 · • t ope C'l'llla" ;:n ten > 1 \'C'l' e11 tnpp e-rxpan~!Oilf'll1:t-
"kitt. \_ f l l · ngp<IIJtlan, a o wmoti\'typ, skall arbeta med dt tryek af 
1 -~ kg. pr <JY.-ent.; kolboxanw skc>l:i n·mma 17 tons kol. 

-\.n bud hack infon1rah fr:n1 s:hii l, in- snm utliindska , ·c• tb.;tii-
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der; erbjiidanden inknmmo fl'iln ~chichau, :Xonnancl, Thumycroft, 
Bcrg-~uncl och ~Iotala, hYilken :-;i,.;tniimnda Ycrhtad ondast erbjöd 
e1 1 :.?:dm kla~::; torpedbåt om -J-li ton:'. 

d 'F' 
.\. i"n· lng:-;\·arh·et i Karbkrona har under ?trci ej m'lf!: t'a namn-

Yiirda nyb_,·g-gnmbarbeten blih·it utfi\rda, utan huhncl:;akliga:-;t ru.;t
nillf!'"- neh klargi\ring,.;arbeten fiir den i år o\·anli);t stma f lytande 
mai:c·ric·l, ~om Yarit am·iind, ,;amt Imdcrh:l llsat"bc·ten. Emellertid 
p:1g-ar IItom dc \'a nlig<l underhålbarbetena, nyb~·g:gnad af en 
in"twktion~ång-,;lnp för Kung,;]wlms fii;.;tning, n~·byggnad nf tdt 
ång . .;lupm· af ga.h-a niserad st<'Hphlt fö1· pam;arbåten Odon, ;;amt h·å 
slupar, c•n gigg, och en joll till !'amma fmt_,·g, tilh-crkning af c•n 
rc:-;en·ångpanna fi\r l:Rta klass torpcdilåtame ~:ris 8 och ll, samt till 
vc•rkning af hit n•,.;erY<01llgpannni' för »Tlmle:<» !'!llgsliipar. Vid:we 
iir anbt'fa ldt, att å denna pan::;mbåt anbringa ,.;iir~kild konclcusor 
med c irkulationspump för kondensering af afloppsångan från dc 
friim re ,.;mfuna,.kincrna, och afhjclpes sålunda c•n stor oliigcnhct 
på detta fmt~·g; snmma m·betc blir antagligen under niirma Rtc ticlen 
ntfördt på »8\'C<I » och »Gi\ta.» En större nn)..!:p~mna för \'CI'k
stiick rnas drift iir t ilh·erkad och inmurad. En stiin·e ångkokin
riittning med ångpanna iir tillwrkad och uppsatt i Fiistning~mtille
ric•b nya ka,.cmbyggnad. ]~n -J-6 cm. undc•ryattenstub för torpc
dct· iir under tillverkning uch upp,.;iittnini-( il hiirymande skjutbro. 

För,;lag iir IIndc·r IItarbotiiing att iindra bcstyekningen på pan
sarbåten :> Sn·a» p?1 ~å siitt, att de"s lö em. kanoner med ]a,·ctta
gc r utbytas mot snabbskjutande l~ cm. till samma antal, samt att 
df't liittare ;.;nabbRkjutandc• artillc•ric•t ii kas med n.ni :) 7 neh -J-7 mm. 
k an o ner . 

. \. iirlog-sYarfYct i f-3tockholm haha :3:djc klassens pansarbåta mc 
»U orda > och »'C l f» r eparerats nch blifyit fiirscdda llled förrodel'. 
En :1ng::;lup för \'arl'vcts bchof har blih·it byggd i ;;tilllet för den 
öf\·ct·,;pgladc >Skcppsholmcn». Af handmin or, hn1mf fabrikationen 
s k er i ,;to r ;.;kala, ii t· ett stijrrc parti tilh·crkadt. 

Vid ,-:lra cn~kilda \'arf och \'c•rkstiider har vif'serlif!<'11 jemn 
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n'rksa mh ct yarit dlclandc undc'r [! rct, men dock ej sti in l' lifnkti g-lwt 

förefunn its. Bland d et intrcs:-;antast c af dc:;,; tillw·rkning:ar iir det 

111·a i;.dJJ'Ytardarho·, som f. 11. klargöres 1·id Lindholmen,; Jll ek. YNk

stad fiir . Uiitcbo~·;: stad, och lmn::; ritning jag blih·it ;;att i tillfiillr 

att kunna nwdclela. Fart_,·gets liingcl öhernllt ii r 1±0 fot , ;;;tiir,;ta breeld 

p å spant :15,:; fot, djupgående under \'aJJ!ip:a förhftllanclen fullt ru;;;tncl, 

med 1·attcn i stora pannorna och 60 t ons kol i boxam e, men utan 

yntten i tankmnc, ii r 16 fot akte r och ] 0,5 fot för ; djupgåe nd (• 1·icl 

j,;brytning, då fart.Ygct ii r fullt rustadt med yattcn i pannom;l , 100 
tons kol i b oxa rnc sa mt iih·cn tan ken akterut (c:n 60 ton;;) f.dld, ii r 

Hl,~:; fot. Fmt~·g;et blir, som r itningen Yisar, siirdel(•,; :-tn rkt 

b:·gdt nc h i'iirscs med h å Yattcnta n kar fiirnt, r:·mma n de till,.;:l m

mans e:a 60 tons Yatten, och tre d,dika aktNnt om ti]],.;;mllnans 

c:a l~;) tons; gr nom t\'iirskrppsskott ii t· fart.Yget d claclt i Yatt c·n

tiita afclelningar, så :1tt, tankm-nr i nbcriiknadt, 11 hnn· för l' i g· \·at

tentiita rum finnas; ett lastmm f i n nos för diYcr;;;e bclw-t' samt ('Jl h ii r

skepp,;~Jcnclc kolbox r.1·mmanch• e:a 100 tons koL :Fiir,.:tiih·cn ii r nf 

~jutet JJJartiuRtål, 10 tum bred och 2 1 '2 tnm tjock, för,.;cclcl nwd 

:-punning i Yattcngångcn n ed till br.Ytningslinicn; detta till skydel fl) r 
bord liiggn i ngsplåtamc Y id :;tiih-cn. 

PI'OpCllC' r.-;tiif och ror;-;tåndarc iil'O g-jntna i ('tt st.Ycke, iif\·cnkdt'" 

af l\IartinstiH, af 8 i\ 0 tums bredd och F) tums tjocklek ; ;;;tiih c ~J 
~triickcr sig ii nda npp till dii ck. Spanten placeras p~ l 1 1' nf,.,t{lncl 

från ill'aranclm iinda till kolboxen och seelan på 1 1 2 akter iif\'C•r. 

Bol'(lliigg-ning('n uti isbii ltct ska ll h rLh·a e n tjocklek af :J<" 

till aktJ·a ko lbnx;;kottf't frå n fiir~tiih-cn r iiknaclt, fr~ n ;;;ag·da skott 

till aktm maskin><kottct '' /s " och derifrån h elt akter iifwr " J"; 

allt af prima Sirmcn:; l\Iartin stå l. l,'mt."gr t får en ntm ii rkt nt

rn,.;tning i alln af~ecmlen oeh fiir><cs med bogscrinriittning:, <tll,!l.'

win><<'h om :l tons, i'lll :,cankarsp C'l, å ng,; t.n·inriittning m. m., f'Hl JJt 

llla~t o('h hi~,.;bnek . ~Iitbkepps på cliick f innes en iif,·crbyg~:nnd, 
soJu inJw,.; lutrr inrctlning fiir lwfiil och Imdcrbdiil m. lll. Fi'll·nt 

un ch•r cliick finJ JC's skn.ns fiir bc'siittnino·<·n orh aktcmt uneler dii ck 
pl at,; fiir lotsen m. m. ,-, 
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~Ia~kincrirt bc::;t<1r af en Ycrtikal propcllcnnaskin, konstruerad 

t•nl igt <·otnpound- o;ystrmet nwcl tq'\ c.dindrar och fi)rscdd med yt

kondcn;.;or. :\I ed ångtr.Yc k af l :w ;;kål p. per <f\>tum ska ll uneler 

nonnal 1pl ng och cirka 95 hqu-f pr minut, minst l ,000 in el. h.-k. 

kunna ntn·cklas under :Z timn1<1rs g-ung orb bör kolåtgångrn der

undr r <·j iifycr skrida l,u lbs pr i n d. h.-k. och tinnm1. Vid forcc

ring skall maskinen under ~ tinunar:; gång nt1·rckla 1,200 ind. 

h.-k. De::-s dimcnsimwr iiro: H (j = ::!()'' <'ng., L. C. = 64-" cng.; 

slagrb liingd ~O' rng. Propdl rru göres af gjutet jem , t>. k. ka

llO il j('l'tJ. f-;iirskilcl e irkulatiom;pump finnes för ytkollClensol'll; denna 

pump siittes i förbindel,.;e med den ,.;torn 1·attcntanken akter-ut, ~fl 

att den kan taga cirkulatiomwattct t derifrån , då i"siirja hindrar ,·at

trntill opp ut ifrfl n. 

J. ng panu orna ii ro :Z st. stora e.d indrio;ka, med ;~ dclstiidcr i 

hYarje; deras diamet<>r ii r 13' och lii ngd ·10 1/2' och hcd\·a ck en sa m

manlagd cl rl~·ta nf :3,:'100 cng. \]\·.-fut. En siirskilu donkeypanna 

anbrinp:a>'. 

Fart.1·get bliher ett YiilbPhöfligt H'rkt.Yf.( att, tillsamman,.; med 

den ntt \·nrancle isbtytaren, h:l lln Göteborgs redd och hamn öppna för 

<lett ~tora trafik, ,.;om der nldN året om, och som under :;cd nnrc 

iin• n:; ;.;trii Dg-a Yintrar Yarit niira ut><att för ,.;ta12:nntion. J)en nye 

i~brytmcn ska ll \'ara fiirdig att kutnJa biirja sitt hårda. arb<·tc, nm 

,;<t brh\)fn';.;, i medio af ~o\·cmlwr tm1nad. Pri:<et fii r isbr\'Ött'Ctl 

komplett fii rclig ii r :n 7,000 l;:ronor. 

l nom ut !ii ndska mariner har und n det gå ngn a <het betydligt 

arhl't<• framalstrats både inmn ;-;k<•pp:;byggeri och maskinby)!gnad. 

Hiir tl C'Llan ,; kall jag· ,;()ka "n lllmnnfatta det 1·igtig-aste af <l<•,.;sa 

fii ret<'<' ];; (' L'. 

Den lt) Dec. 18$);) striicktes kiikn i Chatham till »Magni

fie<'nt , det fiir;-;ta af d(• 9 :;t. fi'm;ta kla::;s barbett<~,.;]agskrpp, :;um 

inp:ll i clct "· k. f-; pcnecrprugnulltll<'t; fartyget ,.;atte,.; i sjön den 19 

Dec. L~D-1- och Yiigcle då umkri.ug l),OOO ton:;; ltärigcnom har 

('h ~J tnm,.; 1·arf ,.;lagit <•tt :;ynnerligt 1·ackert r rko rd. Men yarfvct 

i Pnrbm011th hm· <'ttl<' ll <' rtid iih·<•rtriiffat drtta; der sjiis~ttt<•;; nr m!.. 

- :n-· 

de11 ;)l Januari d. fl., med en vigt af 7,:300 ton;-;, det andra far

tn rct af ofvanniinmde ldass slngskepprt »Maiestic », som stått 5 

(in,o·m· kortare tid j)å bäcld<•tJ. D et har, som h~ir s1·nes, Yarit cn 
n . 

iirofu ll tiiflan mcllnn dc td stora örlogsyarfycn i Chatham och 

Fortsmouth om tiden på hYilken ett arbete k a n utföras. En 

~{tclan tiiflnn kan icke uneled åta att gngna ett rikes fiirsYar, enw

dnn den skyndsamhet, med hYilkcn örlogsfartyg kunna b.Yggns, har 

ett mycket stort infl.,·tande på deras fullkomnande som strid:.;mn

~k inrr. Det ~i r nöch-iincli~t, i drsRa tidrr af snabba framsteg i 

~k<'pp sbygg('l' i, pa nsartil h·crkni ng och arti !ler i wtemkap, att L,
t-_~·g blih·n fullbordade ~å hn~tigt, som ett goclt :,J)d<' kan med

~·ih·a. 

Ofnmniimnda fartyg ii ro förbiittrade »Hoyal Sm·creigns ·> . "Cn

d('l' det att <h• ras bredd, 7 5 fret, ii r den smnma Rom d era,.; f D re· 

g: mga res, iiro de 10 fcPt liin~rc nw<l omkring 760 tons stötn• 

d< ·placement på samma cljtt pg?tendc. Deras dimrnsioncr ii ro: l ii n gel 

:~!l O feet mellan p . p., breeld 76 feet och djnp~åmdc 27,!i feet med 

d t dcplnccmcnt af 1±,900 tous. Deras armering utgöres af± st:·e

k< ·n 12,25 inchcs 50 tons kanoner liggande td tillsammans i t\"å 

ha rlwtter sk.1·cldade af l ± inchs pan sa r ; des:.;a kanoner iiro plncr- 

rade Pj mindre iin 27 feet öfver Ynttenlinien. Det sekundära bat

l<· rict Htgiires af tolf (i il1(·hes snabbskjut~mdc kanoner i. lwar t:in 

k<t;;"cmntt l'nmt desR ntom af 29 mindre snnbbskj ntandc pj eser. 5 

to rpecltnlwr finnas, hYaraf endast <'ll, i stiihen, iir nndr r Yatten-

1 i 11 i en. 

Bcpan,.;ringcn bestå r af ett biiltr af H ::nYc,,·scracl pausa rpl åt 

af :Z lli feet liingd, som striicker sig li feet nedom nttcnlinien oeh 

l O fl•e t öf\'('l' densamma med en tjocklek af \l inche:o; pansardiie

k<·tt hnh·a C II tjocklek af -+ inchcR maxim n m, aJtagande åt iindame 

til l :.! 1 2 inches. 

:\la,.;kincrict b e• stå r af två S)·stcm t ri pplc-expa nsion smaskiner · 

nwd H. C. = ±O ine. diam., J\I. C'. = 60 ine. ekon, L. C. = 88 

in <· . dinm., och slaglängd = 51 inc. Propdlrmnc, af kanonmctall, . 

ii r< • 17 h'et i dia m. och ha f va 19,75 feet stig ni11g. ~\ ngpannoma, 8 till, 

:llltn l<"t, ii m af dr n ya n liga marintypen med ln:m·det:a -t korrugerade-
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eldstiidl'r. J\Iaskinerna iiro beriiimade att ut,·cckla 10,000 illCl. h.-k. 

med naturligt drag och 12,000 Yid forcering; i fiirra fallet skall 

hastigheten Yara 1G,o knop, i sedn:uc 17,5. På »::'llagnifiel'nb 

skall anYiindas induccmdt drag nwn på »Majestil' » f"o1·ccradt. En 

,;iirdeles anmärkningsyiird snk iir, att till »MajestiC >> len'

rcrns e j elektriska indittningnr för att röra tornen och nmnmni

tionshissanw. Det s.Yncs som om full tillit ej skulle siittas till 

cl_dikt maskineri. H_Ydrnuli,;ka mekanismen, .-om blihit anskaffad 

fiit· dc n~·arr stridsfart:·grn, iir bibPhållen på detta fmtyg. 

D en 28 sistlidne .-\ ugusti gjorde' »1\Ingnifiecnt» c: in första 

proftltr och blcf n'Rultatet under -! timnuu,.; foreerad )!:ång 12,167 

ind. h.-k. med 17,& knop. Det indncerade draget Yisacle sig m:·r

ket tillfrcd;.;stiillandc. 

Den 17 Scptcn1ber gjorlle »1\Iajcstic>> proftm under likn 

lilng ticl, och bld resultatet med 0,9 inch bliistcrtr.\-ck 1:Z,Hll ind. 

h.-k. och 17,9 knop. FRrtygrn ligga ll\L Yicl sina resp. yarf för att 

klargöras. 

.Jag lwr kanske uppehållit mi); för)iinge Yid detta fart:·g, men 

har jag Yelat Yisa, att iifwn på örlogsyarf, låt så yara i England, 

kunna stma mbetrn utföras på en otroligt kort tid, då alla händer 

iiro eniga att yi ,;a, hntcl som kan åstadkommas. F'ri'u1 det kiilcn 

striicktc•,.; till »J\Iagnificcnb i Chathmns doeka till des,; fii rstn prof

tur gjordes, åtgick rnclast r n tid af 201/2 månadc•r. 

P:l örlogsYarhen sil1·ii l som på dc enskilda Ycrkstiidema i Enp:

land påp:år b_,·ggm1dct nf iit·logsfnrtyg mrcl rastlös ih·cr, och <'n nll

miin tiiflan utwcklas i att b_,·g-ga hnstip:t. S~·stc•rfartyg till ofranniimn

da fart_,.);, såsom »Renown », ,; ::\lars», »Prince Gcorp:r » m. fl. iiro eld,; 

n_digen c:atta i sjön och dds på biidd. Det kan möjligen \"ara af 

intres;.;l' att YetR, ntt på : RetJOWil >> rodret ensamt Yiip:<'r 18\2 tons, 

eld stiirsta som iin nn iir anY:'indt ]Jå nfwot fmtro·. Drt iir mc-
b .r"~ 

ninge11 att b Hma riinda med fart.rgct på J1/2 ggr dess liingcl mecllwggr 

p ropPil ranw gåcncl<· framåt, oeh p:~ S ggt· liingclen med den ena 

prupdlrrn gående ft·:1m orh elen andra back. li'iirstiif nwcl ram 

\"iiget' 21-\ tom; och nktcr,.;tiif 2:'\ tom:. 

-- :38 -

En ny t.'" P för l: a. IdaRs kry~:; sa re har ii fy en n:·ligcn framkom~ 

mit, i det att Terrible, byggd hos mrss:rs Thomson i Ch-dc bank, och 

Poll''' r/i tl, i Barmw Yid Xm·al Con:::truction & ArmRm~nt C:o, blif

yit ,;jösnttn; elen förstniimnda i J\Iaj och den senare i Juli. Dl' 

äro de ;.;törsta fartyg nf drtta s lag inom engelska marinen. Dimcn

siunema iin1: liingd öf,·crallt :);38 feet, bredel 7l feet, djupgf1cnde 

27 feet Yicl ett deplacement af 14-,2:'\0 tons. De iiro b_,·ggda af 

;:;tit l, kliidda med trii i botten upp till yattcnlinien och kopprade, 

obep<tt l>'r.:tde, men med ett pansardiick af ± inc. tjocklek, ;;om 

milbk <> pps ligger 3,-, fcrt öfn•r \". l. och borch·arts 7 feet nedom 

snm ma linie. :\Iaskin- oclt pannrum upptaga en liingcl af ~60 

f<·l't (d. \". s. en liingd mutsvarandc dr Srca), ln·i lkrt nog iir nöd\·~in

digt, då dc skola inrymma alla bc•höflip:a maskiner; propellcnnaski

nema ii ro t1•å tt·iplcexpansionsmaskiner, som tillsmmmms skola ut

yeckla :?:),000 iml. hkr.; dessa,; dimensioner iiro: H. C.= 43 inchrs, 

l\L C. = 10 inehe,;, L. C. : t,·rt ,.,t,·ekcn hYardcrR af 76 inrhcs 
• J 

dianwter; ma.;kinslagetR liingd iit· ..J.S inchc;.;. J;'arb·gen hRha .J.H 

st. Bellc~:illes 1"Öi"}J{ln?W1", nf Ramma t_,·p HUll any~in~l~R inom fran

Rbi lll<Ll"inen. rtr.Ylllllle finnes f()r omkring 3,000 tons koJ. 

!''arten iir beriiimad att blif,·n :!:Z kno;) Yid profturerna. 

Be,.;tyckningen brstår af ty!\ n,~ inchc•s 22 tons kanom•r, en 

f(irut och en akterut i bm·lwttetom, 1:! ,.;t. l) inchcs och 18 st. 12 

JHIJJdi.ga ,.;nabbskj . kanoner, jrmtr minlire kanoner och mnskinkano-

11l"l', ,.;amt tuber för 18-inclws torpeder. 1-hardcra af G ine. 

kaJlOJi("l"llH iir placerad i lwad man knn knlb1 en lwpR ni:irad kasematt, 

af ~illriieklip: ;.:todrk att imw;;luta både kanon, law·ttagc oeh be

tlc'lllng; langningen skc•r p:enom en pansartub till Jtyarjc kasematt. 

l >c ii ro bcriiknadc att Ya ra fiirdiga i slutet af år J 8% eller 

biirj<tn <tf 1H91. Brsiittning<'n på 'l eJTiule ~:;kRll uto·öra 900 man 
inh(·t·iil· . ·l · · ·· · . ... ."' . ' 

dl,H t ofhcerarnr·; kontrakt;.;pnsrt fm skrofn•t t1ll denna 
];:n·,~nr<• 'i1· .,-" GOO I> l t·· l· · - ., - .r J" . ·. • '>:)~•, .4- or 1 or mas ;:mpnct 182, (> 1 ;L; iRrt_rgct 
1 "lll h:·lh<>t liir kosta 70:3,:351 .t elkr 1~,GGO,OOO l.::ronor. 

. . .\f :!:a Ida;;,_ kryssan' iit·o f ina under b;·ggnad, ,.;åsom T"enus, 
Dl(( ni/ · Du lo lJ ·1·~ J. l D · ·1 t·· ·· l l 1· : .,, uno (le l ons· c en orstnamnc c 1m· Il\" 1o·en 
o··ltt d' t l ' . b 
t->' •. ' " npc n, dtPr att haha blih·it byggd på 2±0 dngar; det ar 

T!ll<f.·,·. i Sji;r. l ~!JU. 
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dock ett fartyg af 350 fots hingcl, 5600 tons deplacement samt 

maskinkraft om 9000 ind. hkr.; den iir byggd vid Fairfield Ship

bnilding and Engineering C:o. 

Af s. k. torpedbåtsförstörare b:·ggas en miingd, och tiiflrm har 

uppstått Yid dc olika \'Crkstiiderna om att knnna b_vl!ga fort ~amt 

kmma få högstn farten; så. har Jlll mess:rs Lnird i Birkenhcad på 

88 dagm· bygt {2uail, en af dc n:nt :30 knops »dcstroycrs », 2:30 tons, 

som fi)r en tid sedan bleho aubefal lda till anskaffning. Tjugo 

dylika sknlle byggas, lwaraf Thomycroft, Lainls oeh Thom~<on 

fingo kontrakt på hnHdera f.Ha. J. nmärkningsYiirdt ii r att firman 

Yarrow ej blef anmodad bygga något af dessa fartyg. Deremot 

har denna firma n;-ligeH le\'crcrat till r;·ska marim·n en »destro:·er», 

Solcol, som 24 timmar efter det fartyget gått af stape ln \·ar fiirclig 

till proftur. Högsta fa rten \'m' B0,2s:; knop med -1-000 ind. hkr. 

och -1-16 maskinslag pr minut Yid ett ångtryck af 170 skålpnnd 

pr (j\'.-tum och lnfttrycket ej öh·crstigancle P I 16 tnm yatten . 

. \ngpannan iir rörpannetyp. Fart,,·gcts liingd iir 190 ft., brcclcllS,o 

ft., d<"placPmcnt 2-1-0 tons, och ii r det clrn första '> d<•stroycr» i ll\·ilkem; 

b;·ggnad niekdstål iir anviindt. 

Firman Palmn & C:o i Yarrow har nyligen lcYcrerat en 

»destroyer», Janus, med Hingel 200 ft., bredd 19,7:; ft., och depla

cement :!80 tons; hastighetc·n under :3 timmars kontinuerlig gång 

\'ar :!'i',-, knop. 

lkatc, byggd i Barmw, F?:iorde Yicl proftme11 en medelhastig

het af :!9 knop. 

Bruizee, b,vggd hos Thomyeroft & C:o, med en liiugcl af :Z() l 

ft., bredd 19 ft. och 7,:n ft. djupgående samt :Z:ZO tons deplaee

ment, gjorde :!8 knop. Fartyget har tre Thomycroft-rörparJnm· 

och td\ tripple-expansionsmaskiner af D ,wing's typ, med 8-bladi)l:a 

propellmr af magnesiumbmns. 

"-\ tt omniimmt alla dc örlogsfartyg, som engelska verk~tiider i 

?tr frambringat, skulle taga alldeles för lång tid; jag vill emd lcrtid 

iinnu en gång framhålla ett exempel på den forcering i arbete, 

som iir rådande. E:lpanska regeringen bestiillde hos firman Thom

son i Clydebank, i början af .Juli detta år, sju kanonbåtar 1-1-0 ft. 

l o ,,,1 o(' Il med :Z a 800 tons deJ)lacement. K ölen till den första 
Hl l-t 

lad:·~ tkn :!:Z samma månad och gick fart.' ·gct af stapeln den 22 
A 11 ,,.u~ti ; t,·å dagar derefter gick den andre ut, och inom loppet 

Hf ·~ 11 \'l'eka vow åter tyå i sjön; dc återstående tre byggdes på 

lik<l tider, .;å att den siste gick i sjön den l oktober ell<"r 10 

dag<u' l'iit'<' cl<•n kontrakterade tiden; profturema visade goda resul

tHt, :: , knop högre än kontraktrtR brstiimmclse. Båtame llllle

ha(k y i <l sjiisitttni n gen pannor, skorst<•n och maf:tf'r. 

(Forts.) 



Den norska flottans nydaning och några 

anmärkningar med anledning deraf. 

Af kapten G. H. H. /,aclwrio •. 

'lied fiirfattaren:; t i Ilständ öfvor"att från Tid~krift i SO\'lL'"endl't. 

Ni1r Xor"·c· f;];:ildes frfm Danmml:, bestod den uor~ka flottan b 

enda;.;t af några få brir2,·g-ar, skonertar och kanonbåtar; af detta 
senare slag· hade fl era tillkommit genom fri\·illiga bidrag. Under 

de första ftren af landcb oberoende, gick det, till följd af tryckta 
ekonomiska förh;lllanden, lilngsamt med flottaJJ,.; utyeekling, fa~tiin 
ma u klart in:oftg, hm yigtigt tlet n&; te n . ra för ett land med X m

ges liige, att ega ett starkt s jötörs\·ar. Dc1ma ?Isigt frmng?~t· hl. a. 
af 1?);)5 ån; marinkummi:-;sions betiinkandc. Hiiri uttalas att f;jii 

försnn·et Jmder loppet af 16 år borde uppbringas till r• n st.nka 
af G freg·atter, G korwttcr och briggar, 20 kanonskoncrtar, t) bog
scrångfa~t.\·g, ] 20 kan\lll,.;lupar oeh 50 kanoujollar. Den årliga 
bndgetCJl under ohanniinmcla llt\·cckliug:-;skedc bo1·c1c uppgå till 
eirk~ ~ millioner kronor, men niir målet \'ii] \·un• ttppn[ttt, an,;i\gs 

"1 :J . af denn a summa hi im nmt tillriieldig. _ \ tskillig·a om,.;tiinc1ig
hctc>r, såsom bl. a. pwpellcms infiimnde, gjorde <Jtt denna plan 
aldrig kom till utfiirandc, och ~n· ] ööG till:-;atte:-; en Il.\· kommis,;ion 
som . skull c• n tarbeta ett fi)r:-slag till ordnande af X orgc,; sjiiförs\·ur. 

Denna kolllmis,;ion,.; hebt~kanclc·giek ut på, att med tillhjr•lp ~~f ett 
fast anslng af ~,100,000 kr. ltppbring·a flottan till en f't.nla af + 
skrllffrt•gatte l·, () skntfkun·etter, J :;kntfskunertar, ;) bog:-;crbåtar 

och l:? kanonhåtm·, uneler det ntt den befintliga rucldflottiljcn, be
ståenck uf 80 kanon;;lltpar och +l kuwnjolbr, doek sk ulle bibe
hålla,.;. 

J)eh·ar till fiiljtl af tknna nya plan som flott:m tillökades bl. a. 
med fregattl'l'na ,)':t Otjf' oeh !Cun,r; Sn:J'i'e. 

/t/L. 
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f-ledan pam;aret och dc rcfflacle kanonema kommit allmänt i 

bruk, giek också denna. plan om intet, och flottan ökades i stiillet 
med ..j. monitorer, hYilka byggde:; under åren lSGö-73 . 

. C· 187~ 11ppstiildcs åter ett s. k. program för Rjövapncts nt
.. J-11' 110' Detta o·ick i hnfvndsak Lit l1å följande: ve·'-"- ~· t:~ . 

b;) Det pansarldiidda kustförsvaret, monitorenw, ~<knllc ej 

\·idare ökas till antal, men i stiillet förRtärkas genom anbri~1gandc 
c f ('Il ,,.Jaeis och <YCtHlm förstiirkning af tornpansaret d - r--.(" h 

:?:o) Roddflottan, som utdömdes, skulle cr,;iittas med opansrade 

ftngkanonbåtar i tre klasser, såvidt möjligt bestyckade• med pau
sarbrYtande kanoner. 

io) Först när cle Jmder punkt 2 omtalade kanonbåtamc 
kommit till stånd till ett någorlunda betryggande antal, slmllc 
genom nyb~·gf!;ande, sörjas för den del af flottan, som llltrcpresen
tcmdes af de .J. monitorema, frcgattema J(on.r; S1:e1'1'e och 8:t 
Otal ,;amt korvetten Nonlstjernen. 

.tr 1 ?)7(1 ll]l]lll1anadc stortinget, under bchandlingcJl af marin-
bll(lo·c•tcn rco·erirlO'en att: »för niista sto rtitw framliig:g:a en allmän ,._, ~ , ' ;.-., •':':! J ;--, ( ,~ , 

iih·e-rsigt af ll\·acl som borde fi'•rdagas för cm:'tcndet af ett be-

tryggm~dc knstfiirs\'ar, gmndadt på dc gifna fömtsättningame \'id 
1S7~ års förslag. » 

Rom fö]jd af denna uppmaning, framlades för 1877 ån; stor
tia,,. tlcn nor~ka rco·cri1wcns försla{)' af den 3 Arwil samma år, u b b ö 

bifa Ilet af Kon ungen den 14 i samma månad. 

)\J cleuna. framstiillning framgår, att Sjöförsvarselepa rtementct 
amwtt ><ig biim taga under ompröfning frågan om torpeders an
vändning Yid kustförsvaret. Departementet kom till det resultat, 
att man borde striifn1 l'fter att erhålla 12 kanonbåtar af 1:a klass 

(af h-il ulika t.\·pcr) och 2-1 kanonbåtar af 2:a klass, alla försedda 
med torpedoutskjutningsapparatcr, Ramt 46 kanonbåtar af H:e 
kl a c;:;, 11\·il kn skulle åstadkommas genom föriinclring af dertilllämp
liga mddfarhg. För att uppnå detta mål föreslogs en byggnmls
pc·riod af () åt· nwd ett årligt anslag af 800,000 kr., och dcrpå en 
pet·iod af n år med ett årlio't ansla()' af l million kr., men fram-

b b 

hiill~ samtidigt, att man uneler dessa b,vggnadspcrioc1er måste hafva 
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sm uppmiirksamhot riktad på ut\·ccklingcn af nwtcriolen i friim

maJide mariuer och efter denna ut\·Pch:ling kunna företaga liimp

li~a modifikationer i of,·an framlagda plan. 

l ~'örslagot bifölls i alla viisPntliga delar af ,.;tortingets militiir

utskott och af stortin~et sjclft. Joke destomindrr blcf utförandet 

förrnaclt medmånga S\·årighctrr. Till och med Htortinget 1877, som 

enstiim mi12:t a ntagit förslaget, lrmnade ett mindre anslag iin ;;om 

blihit ii,.dmdt, i de•t att det bn·iljade ö+O,OOO kronor i stii llet fiir 

HOO,OOO. Derrftcr ha anslagen, till följd af det inom ;;tnrti n get 

rådande• YCnstcrparticts motvilja mot al la utgiftPr fi'll· fiirs\·ar<'t, 

Hjnnkit l:lngt under ofvanniinmda belopp. 

Vid 1:)96 års början, då ju både elen li-åriga och den -!l-åriga 

byggnadspPrioden vm· tilliindalnprn, hade 1877 å rs plan c·nda,.;t 

blifyit i ;.;ft måtto genomförd, att, i stiillct för de föl'f•;.;lagna l 'Z 

btJIO JJbåtame af l :a klass, endast ;~ blifvit fiirdig-a och den fjerclr: 

just påbörjad. I ,.;tiillrt fiir 2~- kanonbåtar af ::?:a klm;s, yoro blott 

H fiirdiga hvartiJI kmnlllo 2 st. af ii ldre typ (l~jukan och 8wpen). 
Af dc ·Hi kanonb:ltnrne af ;{:(' lda;.;s YOl'O r edan 1H77 15 st. fiir

diga, lll cn sedan cle•ss hatk inga Jt.nt tillkommit, då af mft1tga skiil, 

bl. a. iifn•11 iuförandl•t af snabb::;kjutande artilleri ombord i hntyg, 

de·s;.;a smft, fnllstiincligt u,.;kycldadc, bittar nt:lst<> nm-<(·~ alldc•ks 

obrukbara. 

l ftont dc ;lh·<tlllliimnda farty}.!:c n hade b_,·gts 9 ;;t. torpedbå

tar af l::1 kla,;:-;, af lwilka de flesta \·oru n:lgot ,; ~t 11iir tidsenliga; 

uneler byggnad ,·oro dt•ssutom ~ fartyg af <tnclnt i-dag, till ll\·ilka 

medel lenll1ats ge110111 (•xtra anslag l 8~lcl. 

,\lan hade ;;ålcdes under loppet af 18 ftr erhållit 11ngc.fiir 1 ~ 

:tf hntd enligt 1877 års förslag skulle bygga,.; på l:J år. .Dd nn· 

cgcnt ligrn blott l' ll punkt af 1872 ftrs progrant oeh det cll'rpå gnttt 

d ade fiir;;lagct af ] 877, som blih·it konsckYcnt genomförd, ttiimli

gen att intet skulle göras \·id den del af flottan, som bestod af 

monitorerna och triifartvo·cn innan ett tillriickliot antal kanonbiltar 
, b ' M 

kommit till stånd. 'l\ ll\·acl monitorerna och triifart_vgcn ang-ick 

t edde• sig förhållandena ;.;ålunda, att mminetts n•glrringskommic;sion i 

sitt bctiinkande af den ~l KoY. l ~~)J nttalacle, att monitorerna pft grund 
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af sin ringa fart och manöYcrförmåga, föråldrade och otillriickliga 

bc~tyckning och »s luöbeliga tillstand «, knappast längre kund<' anses 

dttga ens till hamnfön;var. l ~'rcgattema Kong Scen·e ueh S:t Ola f' 
samt korvettema J.Yornen och Jl,yordsUernen ,·oro utdömda som 

stridsfart.\·g och kLmde endast an\'iiudas som ('Xcreis-, cleptJt- och 

öfiling:-Jartyg. 1\Icclföljandc tabell öfvcr den norska flottans storl ek 

och :oammansiittning vid titlcn för 189:1 å rs riksda~ kan lcmna 

tipplysningar om hvarjc siirskildt fartyg-. 

On-;akca till elen stora tillbakag:ångrn i. elen norska flottans 

materiel under oh an omtalade period _biir, som redan fiirnt niimnts, 

,.;i_ika:-; cleri att :-;tortillgsmajoritrtcll, siir:;kildt ll\·ad mnrinbndgcten be

triiffar, begagnat sig af att s]aQ.·s\·ii~u·ans skar1m och t\'l•co·o·adc ,..;yiircl 
- <. <.. J ' -' t"h • 

ThJrn en bidragande omstiindighct har siikerlige11 också Yarit, att 

den stura allmiinhetP tl icke insett, hnr \'iotiot ett krafti<Yt SJ.öfi).l'-n M b . 

~Yar iir för ett land med l'lorges liige, och storting,.;majmitetcns 

;:iitt att behandla marinbudgeten och fi)r öfrigt al lt, som rör flot

t~lll, m:lstc derför till stor del tillskrih·as den allmiil111a opinionen;; 

fi(>rgli~a förblindd:,;e. .\tt sft iir fallet frmnp:år tydligt d r raf, att 

nf dc, dtrr norska förhåLlanden, riitt brt.n11iga anslag, som på extra 

;;; tat blihit bc\·iljaclc för H'll'SYaret und('l' sistfiirflut11a fJ ft r, en

dast en bråkdel kommit flottan till godo. 

Fn1tt flnttans sida har det uneler dc senaste åren :;tiindio·t 
b 

framhållits, att pansa rfart.\·gcn skull e· ll[lphöra att finnas till, unt 

lll<tn i eke \·idt(jge åtgii rdcr för att f ö my a dclll. ",\Ila marinens 

auktoritete r, siirskildt rcglering,;kommissionen, framhöllo nöcl\'iin

diglwtv u af att an::;kaffa tidsenliga pan sarfartyg och fiirmdade, 

sunt <ir,;kildt liimplig, elen sven ska Scea-t.\·pen. 

Xu bi·n·jacle också fönwars\·iinncma nte bland folket att r öra 

pft "ig. J huh·uclstadcn bildades 1890 (' n komitc, solll hade till 

iindami\l att in~amla pcnnino·ar till bro·u·amkt af ett modem t krio·s-
fart\·u· j;·· . . • ,_ · . ,.., . ··. ,..,,.., . .. . . ,.., 

•• · ,._. ' 11 ~~ ar~fo t·cmngar btldaclcs 1 landsorten, sar,.;k ddt 1 kust-
;;tad('L'JJ·t ~·l . ]' ']' ] ll . fl D . l j . ' '· ' ""UJ ·wrgeu, ll'O ite lJCill m. . . et ya r .JU te t natnr-
l!U't att cl('JJII .. j l 11 o • f o j d n 
~ <l rPre se s .;:u c utga JUst t'iln ;:uststii ema. l':-i gnmcl 

ni lancll't~ ('Il t'll(1 l' t t•• l ol·l l l f l l t•• .. f l .. 11 · " om tga 11:-1 ur or w anc en uc 1 o ~ets OI'\'Hl' s ~a ot· 
har ku-.:t(•n ' ' Il ll t o ·1 b t l l f··1 l · b o el · .: a enas <Jt'nuc e re c se . or 1e a natJO.ucns e;.;tan . 
L and(•t :ir (•l· · l t b .l f l l ... ...f l ' ,nnonu;.:.;: <'roenc e a ;:ustcn oe 1 SJOn; RJO mt oc 1 
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fiske iiro dess vigtigastv näriugar och en mängd omnbärlif,!;a lifs

mcdt'l måste sjöledes införas i Norge. Den största delen af bc

folknitwen bor också utefter kusten och i dess stiicln är bosatt 
h 

icke mindre iin 1;'.1 af alla land<'ts invånare. Det iir vid kusten, 

::;om folkmiingden och viil::;tånclct ökas, under det att in11c i landet 

detta i allmiinhct ej iir fallet. Hahct iir sålnnda nationens \·ig

tigastc fötYiirfskiilla, och dc till hafwt griins:wde proYinscma rcprc

;:cntcra ,;törsta delen af landets befolkning och rikedom. 

Försvarsfi)rcningarn<' uppsatte som f'itt m81, att viieka folket 

m den förs\'arsnihilistiska , ch·ala, i hvilkcu det så lång tid legat 

försiinkt. 

Inseende nöclviindiglwten deraf att ett förslag till tidsenligt kust- . 

förs\·ar blcfw ntarbctaclt, stiildc fi)rsvarsfi)rcningarne medel till 

elen 189l tillsatta kommissionens för ordnandct af kustfÖt's\·a

rct och befästninf,!;amc förfogande. Denna kommif'sion kom till 

<let resultat, att för flottans riikning stora n_vb~·ggnader måste före

tagas, siirskildt hvad kanon- och torpedbåtar bctriiffadc, och att de 

föråldrade monitorerna borde crsiittas med tidsenliga fartyg. Dess

utom föreslog~:> att bcfiista en del punkter utefter kusten, till 

skvcld för städer och tillrcplipw1kter för kanonbåtsafdelningar; i allt 

2l bcfii,;tningar, utom 0~-;carsborg. Omkostnadcma för anliiggan

dct af dessa befästningar beräknades till c:a 11 mil lioJJl'l' h:ronm. 

Inom kommissionen fans dock en minoritet, ;;om ansåg att de 

befiista ptmkternas antal borde reduceras, icke blott af ekonomiska 

~käl, utan iihcn derför att anliiggandet af så många befästningar 

skulle medföra att en för stor del af hären, eller ej mindre än 18 

i ufanteribataljoner, innefattande c:a 12,000 man, skulle blif,·a humlen 

som fiistningstruppcr. Denna minoritet föreslog att man till att 

börja med endast skulle söka få följande punkter bdiista: 

Gisund (söder om Tromsö,) 

Inlop.pet till Tlmmdhjcmsfjorden, 

Bergen, 
ChristianRa n d, 
Tön~berg :;amt 

J n loppet till Freclrikshald, 
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(IC h an;;log ko,;tnaclen för dessa befästningar till c:a 61/2 mi ll ion 

kr., hiiruti dock ej inbcriiknadt fästningRkån'l'llflfi utrustning och 

bc\·iipning. li'ör att afsluta Oscarsborg och till försvaret af Svel

\·ik"tmd beriiknades dessutom c:a 21/2 mill. kr. Dc af minoriteten 

förcRlagna knstbefästningarne ansågos komma att lägga beslag på 

en infanteristyrka af c:a 11 bataljoner (dcraf l från X ordlands och 

TrnmRÖ amt) eller omkr. 8,000 man. 

Uneler \'intern 189±-96 tillsattes af försvarsdepartementet en 

;;, k. marinmobiliseringskomite. Denna komite, som bL a. skulle taga 

i iif\·etYiiganclc frågan om krigsfartygens födiiggancle till dc plat

,-c,· \·id kusten, der dc ttndcr ett krig troligast skulle komma till 

<111\·iinclning, nttalade iih·<'ll Rmn sin mc•ning, att det \'Ot'e nödvän

dif!;t att anliigga befiistningar ntdter kusten , till stöd för flottans 

np('t':ttioncr oelt skydd vid deR;; mobili"<'ring samt föreslog att ma

omedelbart borde gå i författning ont dc nöd \·iindiga;;;te b('f:'ist

ningamc, eller de vid Tönsbcrg, Chri:-;tianssand och Bergen, till 

h\·ilka,; bcst.\·ekuing, i brist på b:'ittre, kunde anyiindas en del be

fintliga iilchc kanoner. 

Dcs;;:utom phisade komiten nöd,·iiudighetcn af att befästa in

l( 'P]lC't till Thromlhjc·mRfjordcn. 

Ehuru den inom landet uppkomna försvarsrörelsen bar frukt 

i något rikligare anslag till försyarcts upphjelpandc, så hade detta 

upp,;\· ing dock aldrig tagit en sådan fart, som mt är fallet, om 

icke alldeles siircgna omstiinclighctcr gifvit sakeu v1nd i seglen. 

Det som medförde ett fullkomligt omslag i stortingsmajori

tct<•n,.; Rtällning till alla militiira, siirskildt sjömilitiira, anslagsfrågor 

\·m· det tillspetRandc af dc nnionela frågorna, som året medförde, 

iif\'f·n~om dc i SYeriO'c 0']. orda förbiittringamc inom försvarsyii -
"Clld<'t. 

" b < 

Den :J:2 April 1895 framlade den nor..;ka regeringen för stor

tinget ett förslag till extraordinarie försntrsbudgct uppgående till 

omkr. 7 millioner kr., Rålnnda fördelad : 

För hiircn ....................... ~,~88,000 kr. 

:> flottan ..................... :3,560,000 » 

Summa 6,94-8,000 kr. 
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Anslagen tiil flottan skulle fördelas sålunda, a~t 3,000,000 

Ju. skulle användas till påbö1j ande af ett pansarfartyg af den 

iörbättrade ~~h:ea-typen, ett större belopp användas till monito

rernas förseende med snabbski utande artilleri samt återstoden 

Uenmas till fullbordande af Tönsbergsdistriktets försvar. (Till 

.(]etta var minförsvaret redan förut anskaffadt.) Försvarsde

]Jartementet uttalade i sin mot ivering af förslaget, att de be

gärda anslagen konune att anses som en början till det ouncl

.gängliga förbättrandet af kustförsvaret, hvaruti äfven måste 

ingå en fu~ ' ständig rekonstruktion af flottan och anläggand-et 

af ea del befästa punkter utefter kusten till förläggnings- 0ch 

replipunkter. 
Hvad den föreslagna pansarfartygstypen anginge, uttalade 

·departementet som sin åsigt, att den i Yäsentlig grad kunde 

anses motsvara de fordringar man i Norge borde ställa på ett 

pansarklädt kustfartyg, men att ingen reduktion i dess offen

siva eller defensiva haft vore tillrådlig, då denna typ en

·dast kan anses representera ett minimum i dessa afseenden. 

Regeringen hade ämnat, med afseende fästadt på flottans 

underhaltiga tillstånd, att föreslå påbö1jandet af två pansar

fartyg af of•annämnda slag, men finansiela skäl hade gjort, 

att nu enelast l fartyg blifvit föreslaget, till hvilket anslag 

·skulle utgå under en t.id af två år. 

Vid behandlingen af budgeten inför stortingets mili tär

komite, visade sig det egendomliga förhållandet, att eld före

fans en afgjo;·d stämning för att bevilja ett vida högre extra 

.anslag, särskildt till sjöförsvaret, än ::;om äskats. På komi tL·ns 

uppmaning lemnade försvarsdepartementets chef en uppgift 

på det, som för detta år än n n kunde anses vara nödvändigt 

att erhålla i olika riktningar. Hesultatet af komitens öf

verläggningar visade sig i det öfverraskande förhållandet, att 

majoriteten föreslog ett extra anslag för flottan af l l , ~25,400 

kronor. 
Den 25 Juli beviljade stortinget militärkomitens förslag 

•Om elen extraordinarie marin !:mdgeten; några af de största 
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posterna flock endast med en mycket obetydlig pluralitet. 

D ebatten slutade på ett ganska egendomligt sätt i det att den 

åldriga stortingspresidenten och venstermannen S. Nielsen be

gärde ordet och und er synbar rörelse uttalade sin djupa ånger, 

att han förr varit med om att spara på anslag till försvaret; 

nn ville han emellertid söka godtgöra, hvad han förr brutit. 

Bland de större posterna af den beviljade anslagssumman 

vilja vi anföra följande: 

Till by,r;,r;ande af ;J panswfartyr; af den furbättnule Svea

tyyr-n 8.000.000 kr. Militärkomiten hade höjt det af regerin

gen f<.>re;;lagna belopp et 3,50J,OOO till 4,000,000 kr., särskildt 

för att kunna erhålla högre fart. 

Till förbtith·in.r; af de 4 monitorerna, bl. a. genom att an

bringa på hvar och en af dem 2 ;;t. 65 mm. snabbskjutande 

kanoner samt utbyta tornet:,; nuvarande bestyckning :110t 2 st. 

12 cm. bakladdningskanoner, 426,000 kr. 'l'vå af monitorerna, 

.Llfji!lne1' och Tnuluan,r;, skulle dessutom underkastas en genom

gående reparation. 

Till bestycknin.r; ocl1 r~mmnnition för en t01pedbätsk1'ysscwe 

L J.i,O()(} k1'ono1'. 

:;\led detta anslag förhåller det sig på följande sätt: som för

ut blifvit nämnd t bildades år 1890 i Kristiania en försvarslwmite 

±ör att insamla medel till byggandet af ett krigsfartyg. Sedan ge

nom denna komites sträfvan en summa af 600,000 kr. blifvit in

samlad för detta ändamål, vänd e sig Kristianiaafdelningen af sty

relsen fiir "K vinnoföreningen för Norges ±örs var" vid 1894 års 

utgång ti ll försvarsdepai:tementet för att få upplysning om, hur 

dessa medel lämpligast borde anvär1das för att komma fiottan 

till godo. Efter att hafva inhemtat upplysningar af "marine

commancloen" och ''vmrftscommissionen" meddelade departe

mentet, att medlen borde användas till en torpedbåtsjagare af 

en typ :som var faststäleJ af flottans regleringskommission (de 

engelska torpedbåtsjagarne Hauoclc, 1-lonwt m. fi. ). Det beräk

nades att ett sådant fartyg kunde, med undantag af artilleri-
och t d k li' .. f 

orpe materiel, ans "auas for en summa a 600,000 kr., 
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om några förändringar i originaltypens deplacement och maski

neri vidtogos. Se:lan Kvinnaföreningen erhållit d8ssa upply~

ningar har dess styrelse afslutat ett kontrakt med firman schl

ehan i Elbing om levererande af ett sådant fartyg Bestyck

ningen är föreslagen att bestå af 2 st. 70 mm. och 4 st .. 37 

mm. gnabbskjutande kanoner samt 2 st. rörliga torpedutskJut

ningsapparater på däck. Det är ±ör att kunna till en del be

strida utgitterna ±ör deuna bestyckning, som ofvannämnda an

slag är lemnadt. 
Till anskaffande af 3 st. större torpedbåtar el .'28:2,000 ho-

nor för lwanlem, 846,000 kr. 

Dessa båtar skola hafva ett deplacement af c:a 90 tons 

och göra en fart af 2R knop. Bestyckningen skall bestå a~ 2 

st. utskjutningsapparater på däck och 2 st. 37 mm. snabbskJU

tande kanoner på hva1je båt. 
Pär fullsWncli,c;t befi'istande af inloppet t ill Throndhj:rns

fjonlen 1,380,000 kr. Dessa befästningar skulle t~tför~s l ö±_

verensstämmelse med det förslag, som afgafs af mmonteten l 

den tiirut omnämnda försvarskommissionen . För det beviljade 

beloppet skulle anskaffas artilleri med tillhörande amm1:ni

t ion, signalapparater, och afståndsmätare samt anläggas battener, 

vägar, tilläggniogsbryggor m. m. . 

Antydningar gifva vid handen, att ett par af m01:1torerna 

beräknas komma att tjenstgöra som ett maritimt led 1 försva· 

r et af f j ordens mynning. . 

'Pill en partiel afslntnin,c; af Tönsb e1·,c;sdistrildets föYsvm· 

260,000 honor. · 
Till Tönsbergsfjordens befästande hade 1891 års försvars

kommission föreslagit antingen 420,000 eller 855,000 kr., bero

ende på hvilket alternativ, som föredrages. Med det ofvan

nämnda anslaget kan befästningen blifva partich afslutad, utan 

att derigenom en möjligen skeende senare ntvidgning af be

fästningarne blir försvårad Orsaken till denna fjords befä

stande skulle vara den, att förskaffa flottans fartyg en skyddande 

tillflyktsort inom Kristianiafjorden . 
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Till påbö1:jmule af befästningar vid Chistiansancl, 400,000 

kronor. 

lVIed detta anslag hoppas man att kunna åstadkomma de 

af försvarskommissionen föreslagna försvarsanstalter för att 

kunna spärra Topdals~jordens mynning och på så vis erhålla 

en tillflyktsort i denna tj ord. Till Ohristiansand;; fullständiga 

befästande simlie enligt kJmmissionens beräkningar åtgå en 

summa af 2,10.),000 kr. 

Till batterie1 · m. m. fö1· B ergens förs var, 250,000 h. 

Till denna stads försvar hade kommissionen föreslagit två 

alternatif, kostand e det ena 1,500,000 och det andra 1,~)05,000 kr. 

För tillfället fans att tillgå 70,000 kr. ; insamlade af försvarsföre

ningen i Bergen, samt 160,000 kr., som erhållits g2nom försäljning 

af mark vid Bergenshus. För dessa belopp jemte de beviljad e 

260,000 kr. skulle allt fortifikationsarbete (batterier, vägar, upp

förande af ammunitionsskjul m. m. ) för Bergens försvar kunna 

fullbordas, men artilleri och ammunition komme att fattas. 

Till följd af Bergens många inlopp kan denna stad ej anses 

vara fullt skyddad, förr än alla befästningarne äro färdiga. 

Man har derför -- af folkrättsliga skäl - föredragit att låta 

staden vara fullständigt obefäst, ända till dess att alla befästnin

garne kunna afslutas på en gång. 'l'roligt är derför att det i 

den närmaste framtiden kommer att begäras anslag till kano

ner och minor. Genom att än ytterligare försälja mark från 

elen gamla fästnincn torde kunna erhållas ytterligare omkring 

400,00() kr., som delvis kunde användas för att bestrida lltgif

terna för befästningarnes fullbordande. 

8tora summor komma sålunda ännu att krä±vas i och för 

kanoner till alla batterierna vid Bergen samt för att kunna 

fortsiitta de förra året påbörjade befästningarne vid Ohristi 
ans an el. 

Då det dessutom, till afslutandet af befästningarne vid 

Dröbaksuncl (till fortsättand e af befästnin;:,·sarbetena ,-id Oscars -
hora· b .] . d l f o . 

. o ev1 Ja es ett extra ans ag a 223,000 kr. ) och v1d Svei-

Vlkssund, antagligen kanuner att åtgå icke så alldeles obetyd-
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liga summor, och då det i försvarsväsendet i sin helhet - trots 

de hittills lemnacle extra anslagen - ännu finnes stora brister~ 

som måste fyllas, är det försvarsdepartementets mening. att ej i 

den närmaste framticlen påbörja befästand et "l f flera platser r 

utan i stället koncentrera sina krafter på att snarast möjligt 

få de redan påbörjade befästningarne i fullgodt stånd, och att 

organisera nöd vändig bemanning till batterierna. 

De öfriga posterna inom elen extraordinarie marinbudgeten 

voro afseelda att användas till anskaffande af snabbskjutande 

artilleri, till ny bestyckning på äldre kanon båtar, till förän

dring af 3:e klassens kanonbåtar, till minutläggningsfartyg, till 

att inrätta signalstationer, till byggande af torpedbåtsbäd

dar o. s. v. 
Af ofvanstående framgår, att det 1895 togs ett anmärk

ningsvärdt steg framåt i Norge. Med hjelp at de extra ansla

gen, hvartill dessutom kommer det beviljade fasta nybygg

nadsanslaget på 600,000 kr. med hvilket innevarande år kanon

båten Frithiof' skall afslutas, och en torpedbåt n:o 12 påbörjas, 

kommer den norska flottan att inom loppet af några få år 

haf,·a blifvit i väsentlig mån kraftigare än förut. Och detta 

har börjat under en tid, då statskassans disponibla behållning 

knappast uppgår till l million kronor, då ett ganska stort lån 

måste upptagas för att dermed betäcka ntgifterua och då stats

skulden redan dessförinnan uppgick till 150 millioner kr. 

Här är tydligen ett folk, som efter en lång dvala ändt

ligen vaknar till med vetande om att, skall det kunna hätda 

sm ställning som en sjelfständig nation, måste det skaffa sig 

ett värn så användbart och så effektiv t som landets krafter 
' och dess invånares skattbärande förmåga meclgifver. 

Innan denna lilla afhandling afslutas kunde det kanske 

vara af intresse att se en, om än helt kortfattad, redogörelse 

för flottans ställning i broderlandet på andra sidan Kölen. 
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Vi hafva förut omtalat att Sverige redrm uneler flera år 

gjort förbättringar i sitt försvarsväsen. Det är dock enelast frånr 

de första åren af 1880 talet, som man kan tala om en jenm 

om än långsam förbättring af . sjövapnet. Före denna tid lig

ger en period af nära nog 100 år, under hvilken man blott lät 

den en gång så kraftiga flottan förfalla. År 1790 utrustades eu 

~otta af 26 linieskepp, 16 fregatter, 16 mindre stridsfartyg och_ 

:Z82 bevärade skärgårdsfartyg, förande ej mindre än 5 254 kanoner 

och bemannad med 44,000 man. År 1866 kunde s'verige hafva: 

rustat en flotta af 3 monitorer, 2 ångfregatter, 13 mindre far

tyg och 32 rodclkanonslupar, med en bestyckning af i allt 205· 

kanoner och E'n besättning af 4,430 man. 

Orsakerna till denna tillbakagång voro att söka dels i eko

nomiska, dels i andra förhållanden. Till att flottan fö-rsumma

des bidrog dock mest af allt den under midten af århundradet. 

±örherskande åsigten om hur landet borde försvaras, enligt den: 

s. k. "Centralförsvarsprincipen.11 

Denna princip, som sökte sin förebild i det sätt, hvarpå: 

?ssarne försvarade sig mot Napoleon I, gick derpå ut, att Sve

nge skull e afstå från att söka förs vara sina kuster och i stället 

samla all~ sina stridskrafter i det inre af landet, der omkring 

de stora SJöarne skulle finnas gynsamma förhållanden att upp

taga kampen för landets sjeltständighet. Den stora oenighet,. 

~om var rådande bland flottans män om det lämpligaste sättet. 

för flottans utveckling, föranledde uppkomsten af den åsigten 

Inom representationen, att det vore omöjligt att skaffa Sverio-e

ett kraftigt sjöförsvar, då icke tackmännen sjelfva kunde en~& 
om den uppgift, som tillkom vapnet, eller de fartygstyper, som, 

Vore lämpligast. 

. , Redan emellertid centralförsvarsprincipen nu mer är öfver

grfven och allmänt erkänd som ohållbar, sedan de olika åsigter

n.a 0~1 flottans uppgift, sammansättning och de för densamma. 

lamphgaste typerna, efter en lång tid af famlande och af strider 

nu äro fnllkomlr'gt · el h l o "l · ' 
s . . . ena e oc see an sava regenng som repre-

entatwn r pnncip hafva godkänt dessa åsigter, har elen svenska 
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. t d t mål som af alla erkännes t d . t utvecklat srg mo e ' ' 
flottan s a rg ··f a··rl II1ening·arne, egent-, bör efterstra vas, om . 
·vara cletk :som . i~ sl~äl äro något skiljaktliga om, hur hastigt '!igen af e ~onomrsna -' : 

·denna utveckling bör ske. . d s J~ "certkomiten", 
År 1879 tillsattes af regenngen en . "· , - er 

b f· " la a till lämpliga moderna fartyg::;t} P . 
so m skulle u tar e ta ~l~ b f" . l . de nu brukliga pansar-

d komrte som 01 es og 
D et var enna , t Å. 188') tillsattes en stor par-

f l Has s af S uea-cer en. l "' 'l! 
iartygen a :a" . , · lla väsentliga delar tJ -

.·,J~ · .. f"rsvarskonute, som l a . . 
lamentarlb" SJO 

0 
t . länoTe mot

1
venng utta-l 't,. s förslao· sam l en '=' . 

styrkte cert wml en o för att kunna lösa sin uppglft, 
lad e, att den svenska flottan, 

:måste erhålla 8n styrka af: o • l+ och 
14 pansarbatar af l.a "ass 

80 torpedbåtar. . .o d . 
. . n tv d l i ·t hur stor e mg het som I a er 

Af .det fölJande ser m_a ~ fgl . l sorn måste anses som 
. f tt 11 o·en a 1vac 

.inom Sverige l upp a n I':' ,o fo·r att flottan skall 
. l .. bgt att uppna, 

både nöclvän,lJgt 
0~ 1 111?J. 1899 t'll'atte~ ånvo en komite för 

· o·1ft Ar c "' 1 :s J d 
'kunna lösa sm uppo · d d .. o gna 10 åren sked a 

l .. t'll den un er e gan 
att, med Iansyn l . f .. da komitens utlåtande. . J~a elen o vannamu 
utveckhngen, grans" , o • böra vidtagas v oro, att 

l f .. .. d ··no·ar som amsagos l 
De ene a oran n. b 'f 1- . stället 14 (på c et 

t· l borde bh va 0 l . 1Jansarfartygens an a tt tlto·öras af 5 pansar-
l. · o t t J~omma a o 

.att flottans första rme ma e " 'ättning) samt att de 
to ·lek och samman" 

divisioner af samma s l 4 .. f . o"fartygen borde utbytas 
· ' f.. lao·na o mno" 

af 1882 års komlte ores. o Il . koanoserino·sfartyg, under 
1 b o l avlso e er re o b 

mot 6 sna J g~enc e .. i stället kunde något minskas. 
det att torpedbatarneo; antal ,. . . t'll oTnnd för !:ottans 

f.. . :· . ·aran de ,rgger l , b 

Den plan, som ~r nar\ ·, ~ blf;it ·i !lad af alla Yederbö-
1Itveclding, och som l hufvud,al, l g 
.. de är sammar}satt sålunda: 
Ian , . f l·a l~'ass 15 pansartartyg a · "' 

30 torped båtar af l :a klass 
20 af 2:a lda~s 

G . " eller· rekoo·noseringsfartyg. avrso- o . 

d tl.c\r·qncl, inom hvrlken detta pro -1Ied abeende på en J 
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gram skulle vara genomfördt, har deremot enighet mellan rege
ring och riksdag ännu ej kunnat uppnås. 

Riksdagen har uneler de gångna 11 åren lemnat så obe
ty dliga anslag, att blott 3 pansarbåtar af l:a klass och ett tio
tal torpedbåtar kunnat byggas. Fortsättes det på detta vis, 
k ommer det att åtgå minst 50 år innan programmet blir ge
n omfördt, eller, rättare sagdt, programmet blir aldrig genom
förclt, ty långt innan det sista fartyget blefve färdigt, skulle de 
första vara alldeles föråldrade. 

På många olika sätt har man derför försökt, att råda bot 
för ofvannämnda förhållande. Regeringen har föreslagit riks
dagen att lemn:t ett årligt fast nybyggnadsanslag stort 2,500,000 
kronor, hvilken summa är den som fordras för att kunna 

bygga och förnya en flotta af den föreslagna storleken. Enskilda 
medlemmar i rikselagen hafva motionerat om, att med hjelp af ett 
inhemskt statslån kunna genomföra programmet under omkring 

10 år. Till slut har regeringen, då intet af de ofvannämnda 
förslagen vunnit rikselagens gillande, framlagt förslag om ett 
extraordinarie anslag till flottan af l '2,260,000 kr., som skulle 

utgå under loppet af 5 år, med omkr. 2,450,000 kr. om året. 
FC.r detta anslag skulle anskaffas två pansarbåtar af l:a klass, 
2 a\·isofartyg och 20 torpedbåtar. .M:en icke heller detta förslag 

knncle genomdrifvas. - Möjligt är dock att det sista årets hän
delser i Norge komma att påskynda utvecklingen. 

De af riksdagen lemnade auslagen till nybyggnad hafva 
under de senare åren varit 1,600,000 kr. om året, hvilket mot 
snn·ar en ökning för hvart tredje år af l pansarbåt af l:a 
klass och några mindre opansrade fadyg. 

Då sjöförsvaret visserligen utvecklas, men icke med den 
h astiguet som den försvarsvänliga delen af det svenska folket 

ön~kar, har det också här på senare år bildats försvarsförenin
g'ar, som hafva till ändamål dels, att samla penningar till samt 
.sprida kunskap om flottan, dels att söka väcka folkets intresse 
för sj ö vapnets utveckling. Liksom fallet är i N or ge, så är 

clet också här, att kvinnorna taga en liflig del i denna rörelse, 
l'io/sf.· ,·. i 8jiir . 18DC. 4 



- 50-

och särskildt är detta fallet inom det stora ''Kvinnoförbun

det för Sveriges sjöförsvar". Ett resultat af denna rörelse 

föreligger redan i den under byggnad varande torpedbåten 

af l:a klass Komet, hvartill medel blifvit insamlade till största 

delen genom försvarsföreningarneg försorg. 

Innan vi afsluta dessa anmärkningar rörande svenska för

hållanden, Y il j a vi blott tillägga, att frågan om anskaftandet af 

skyddade tillflyktsorter ±ör flottan också här står på dagord

ningen. N u finnas blott två sådana, nemligeu flottstationertJa 

i hnfvudstaden och Karlskrona. I riksdagen hafva röster höjt& 

för att den rika handelsstaden Göteborg, som är alldeles oskyd

dad mot hafvet, äfven skulle befästas. 
N edanstående tabell utvisar styrkan och sammansättni n

gen af den till krigsbruk användbara delen af den nuvarande 

svenska flottan. 
Utom dessa fartyg finnas ännu omkr. 15 st. öfnings- skol· 

och transportfartyg. Bland dessa är det dock endast km·vet

ten Freja, som har någon militär betydelse. Det är ett stål

fartyg af engelska Comus-typen. 

Försvar3rörelsen på den skandinaviska halfön och den der

med förbundna ganska betydliga ökningen af våra två grann

länders för;;varskrafter måste väcka stor uppmärksamhet här 

i Danmark. Väl angår oss icke denna rörelse omedelbart, väl 

herrskar det ingen djupare misstämning, ingen anledning till 

o!'red med brödrafolken på andra sidan om sundet; nej tvärtom, 

tiden, slägtskapet och det nära samlifvet hafva befäst det goda 

förhållandet till dem; dock kunna vi icke förhålla oss lik

giltiga inför den utveckling af försvaret, som på senare år 

bö1jat på båda sidor om Kölen, ty, såsom ett gammalt ord

språk säger, nfreden varar så länge grannen vill", och det kan 

umler verldens utvecklingsgång komma mången kritisk och oför

utsedd situation, inför hvilken hvarken slägtskap, sympati eller 

andra föreningsband spela en bestämmande role, utan der den 

afgörancle faktorn blir, hur man bäst skall kunna reda sig sjelf 

mot öfvermagtell. 
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Har emellertid elen otvan omtalade utvecklino-en i väsentlio-o b 

grad förändrat ställningen under ett möjligen blifvande kria
här i nm·den? b 

Vi skola icke här gih'a oss in på att undersöka frågan i sin 

helhet, u~an blott den del deraf som kan komma inom ramen af 

denna afhandling, eller ställningen till sj ö s. För att i denna 

fråga kunna vinna klarhet, måste vi gå något tillbaka i tiden. 

För en mansålder sedan, eller i den närmaste tiden efter 

det dansk-tyska kriget, var den danska flottan öfverlägsen så 

väl elen preussiska, som den förenade svensk-norska. Efter 

elen för Tyskland lyckliga utgången af dess krig med Frank

ril;:e och efter skapandet af det tyska kejsarriket , varade 

det endast helt få år, innan den tyska flottan växte den dan

ska öfver Lufvudet, och då Tyskland önskade att så fort som 

moöjligt _skaffa sig en sjömakt, som motsvarade dess ställuing 

pa kontmenten, så skapades under loppet af 1870- och 1880-

talen med stora uppoffringar och mycket arbete en betydande 

flotta, som lenmade den danska långt efter sig. 

Under det att sålunda vår öfverlägt;enhet i ofvanberörda 

afseende öh·er vår södra granne tog ett hastigt slut, fortsatte 

det förra förhållandet till våra grannar i norr och vester så 

så godt som oförändradt ända till de allra sista åren, och nn

n:era står vågskålen jemnt fastän den visar tendens att sjunka 

bil fördel för elen svensk-norska flottan, såsom synes af den 

medfölj ande j emförande tabellen öfver de 3 flottorna, till h vil

ken tabell vi vilja lemna följ ande upplysningar. 

Tabellen omfattar alla nu befintliga fartyg, som äunu hafva 

något militäriskt värde och således kunna användas till verk-
r . Igt stndsbruk samt dessutom alla under byggnad varande far-

tyg. Fartygen äro för jemförelse::; skull sammanförda i 

följande 4 hufvudgrupper: pansarfartyg, pansctrslcyddacle elle1· 
1Jlott delvis pansarskyeldade kryssare, oskyddade hyssare samt 
1•anon- och tmpedMtcw. H varje hufvudgrupp är derpå, för att 

an mer underlätta jemförelsen, uppdelad i tre eller flera underaf

delningar, beroende af fartygens militära värde. Här med hafva vi 



-G~-

sökt att göra jemförelsen mellan de tre flottorna så åskådlig 
som möjligt t . o. m. för den Hyktige granskaren. Till hjelp 
för den, som vill göra en grundligare undersökning, finnas en 
del upplysningar om hvmj e särskild t fartyg intagna 
tabellen. 

Vid en flyktig granskning af tabellen kommer man 
antagligen till följ ande uppfattning om förhållandena mellan 
flottornas styrka: 

den danska flottan är 
den S\'ensk-norska 

f 

underlägsen hvad pansarfartyg, 
oskyddade kryssare och kanon

l båtar beträffar, 
J öfverlägsen i anseende till skyd-

l d ad e eller del vis skyddade krys
sare och 

\ ungefärligen lika stark, hvad 
t torped båtar beträffar. 

En noggrannare och mer genomgåe~1de granskning till
låter oss att närmare precisera förhållandet. Om vi se på 
upplysningarna om hvarje fartyg i underafdelningarne un
der gruppen ]Jansmfrwtyr;, finna vi, att i underafdelningen l, 
som innefattar Hottans kärna, pansarfartygen, som motsvara 
äldre ticlBrs linieskepp, är Danmark betydligt underlägset de 
Förenade Rikena. ·Det finnes nämligen i denna afdelning en
dast 2 danska fartyg mot 3 färdiga och 3 uneler byggnad 
Yarancle på den motsatta sic\a11. Bland de under byggnad 
yarande, är den svenska pansarbåten Oden så långt framskri
den, att den skall sättas i sj ön under bö1~j an af 1896. De 
danska fartygen äro dmjemte betydligt äldre; det yngsta dan
ska fartyget är ungefär af samma ålder, som det äldsta af 
de Förenade Rikenas. 

I underafclelningen ~ finnas blott danska fartyg , nämligen 
5 mindre pansarfartyg på 2- a 3,000 tons och med en fart af 
12 <t 13 knop. Dessa äro nästan alla äldre fartyg, det äldsta 
snart 30 år gammalt. Blott ett, pansarbatteriet Sl.jolcl, som än
nu är under byggnad, är af modern konstruktion. 

Ehuru fartygen i denna afdelning visserligen i militäriskt 
värde stå något eftRr fartygen i afclelning I, är det dock en 
mycket större skilnad i detta afseende mellan afdelninD"arne 
2 och 3. b 

.. Uncleraf_delningeu 3 innefattar inga danska fartyg, men i 
stallet 8 momtorer, tillhörande de Förenade Rikena. Dessa far
tyg äro gamla, snart 30 år, och göra dålig fart. Fastän flera 
af_ dessa r::onitorer nu förses med modern bestyckning och för
starkas nagot: kunna de dock antagligen blott komma att få. 
en defensiv betydelse, vid försvaret af hamnstäder minlinier och 
farleeler inomskärs. ' 

~nderafelel~1ing 4 omfattar endast svenska fartyg, nämligen 
9 sma pansarbatar, som dels äro gamla och föga snabbgående 
dels blott _kunna hafva någon användning inomskärs. 

Om Vl så öfverg<l. till en slutlig jemförelse af förhållandet 
mellan de olika styrkorna i grupp l, så kunna vi i följd at det 
ofvan ~agda alld~les frånse elen 4:e underafclölningen. Om vi 
seelan lata de ötnga afelelningarne i n gå i j emförelsen, med det 
~ärde ~var och en. til_lkommer efter ofvan lenmade npply;;nin
gar, sa komma Vl tlll följande resultat: den rlanska flottans 
underlägsenhet i pansarfartyg under elen svensk-norska är för 
ögonblicket mer sJ-enbar a··rl ver·l-l'g· t·· t lo bl" 1 1· ~ • • ~ < '" 1 , ors c a 1r une er agsen-
heten oomtv1sthg, när de Förenade Rikena hunnit fullborda 
s ma 3 påbö1j ad e pansarfartyg innan i Danmark något pansar
fartyg af samma klass påbö1j at s. 

Om man gransl-ar ·· · el l · ' nar mare e upp ysumo·ar som lemnas h . f b ' om varJe a~-t~g i hufvuclgrupp n:o II, innefattande skyeldade 
eller blott del v1s skyeldade kryssare, bekräftas änmt mer öfver
lägsenheten på Danmarks sida. 

. De danska kryssarue äro, så goclt som alla, nya och i.ids
enhg~ samt både större och kraftigare än de Förenade Rikenas. 
De aro alla f· r h h f fl are 1ga o c a va a agt sina prof uneler det att 
3 af de Ö svensk-r10r'l-a fa ·t · · 1 ' :s\. r ygen 1 c enna grupp äro unel er 
byggnad eller blott nyligen påbörjad e. 

På grund af dessa förhållanden, tro vi oss kunna säga, att 
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den danska flottan, hvad skyddade eller delvis skyeldade krys
sare angår, är den svensk-norska betydligt öfYerlägsen. Denna 
öfverlägsenhet kommer att qvarstå om än uneler de närmaste 
åren i Danmark intet nytt fartyg under denna grupp skulle 

byggas. 
En undersökning af hufvndgruppen III, oskyddadP- krys-

sare och kanonbåtar, gifver vid hanelen en betydlig öfver
lägsenhet på svensk-norsk sida. "!"eke blott är antalet fartyg, 
24 mot 10, betydligt större, men flera af båtarne, särskilclt af 
den svenska Blenda typen, äro af större militäriskt värde än 

de danska kanonbåtarne. 
Denna öfverlägsenhet är dock ej af någon större bety

delse, ty dels är det ju om mindre stridsenheter frågan 
rör sig, och dels är sj el f va typen föråldrad, och antagligen 
komma inga flera elylika fartyg att byggas i något af de tre 

landen. 
En närmare undersökning af tabellens hnfvuclgrupp IV, 

torpeclbåtarne, bekräftar elen ofvan omtalade jemnvigten mel
lan den danska och elen svensk-norska styrkan. Medan i Dan
mark finnas 31 torpedbåtar, hvaraf l uneler byggnad, finnas 
på svensk-norsk sida 35, hvarat dock 7 under byggnad (o nyli
gen påbö1jade.) Om man räknar blott med de färdiga båtarne, 
har Danmark ett tontal af 1300 mot 1200 pa de Förenade 
Rikenas sida men härvid måste anmärkas, att under det att 

l 

Sveriges-N or ges förnämsta styrka li~ger i en medelstor typ, 
finnes i Danmark, utom några stora båtar at en särskild klass, 
det största antalet i helt små båtar, af h vilka flera lemna myc
ket öfrigt att önska i sj ö duglighet. Räknar man · med alla bå
tar, så väl !ärdiga som under byggnad varande, får man på 
dansk sida ett tontal af 1450 mot 1700 på den andra sidan. 

Dessa betraktelser kunna nog bestyrka påståendet, htt våg
skålen vid en jemförelse mellan elen danska och de Förenade 
Rikenas flotta skulle nu stå jenm, men med tenelens att sjunka 

till förmån för den sistnämnda flottan. 
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Hvad bör då Danmark göra för att förekomma detta rela
tiva tillbakagående? 

Svaret på denna fråga framgår klart af föregående be
tra_ktelser . . Vi m~ste bygga den pansarbåt under grupp I, af 
hv1lken VI äro 1 så stort behof och som kan, om den kom
mer i tid, bevara jemnvigten i den första instansen 

Ar 1886 löpte det nyaste a± våra pansarfartyg,. Iver Hvit
felclt, af stapeln. Redan dess, således på 10 år, nar intet nytt 
pansarfartyg af l:a gruppen, ja alls intet pansarfartyg blifvit 
bygdt, un~er det att man i Sverige-Norge bygt 2 pansar
fartyg färdiga och påbörjat 2:ne andra. 

På hvad beror detta långa stillastående i byggandet af 
fartygstyper, som utgöra så att säga kärnan af flottan . 

De n_ärmaste åren sedan Ive1· Hvitfelclt bli±vit satt i sjön 
byggdes, 1 öfverensstämmelse med ett förslag af regeringen, 
några moderna kryssare, Vallcyrien, ~HeJda och Geiser. för att 
fylla ett kändt behof, i det att nästa,n alla de då b,efintliga 
kryssame voro föråldrade eller ej krigsdugliga, eller också voro 
i tur att till följ d af sin ålder utrangeras. 

Vid riksdagen 1889, då Valky1·ien var i det närmaste fär
dig och Hel~la och Geiscr under byggnad, begärde regeringen 
ett anslag, mom storlek af det ordinarie nybyggnadsanslaget, 
för att användas till ny fartygsmateriel, och närmast atsåg;; 
dermed att påbö1j a ett pansarfartyg tillhörande grupp I. Då 
stämningen inom folktinget var afgjorclt emot ett sådant an
vändal~-cle af c~en äskade summan, beslöt regeringen, antagligen 
med hansyn till den clå rådande konflikten, att i stället för ett 
pansarfartyg påbörja en mindre kryssare, Heimrlal. 

Vid nästa riksdag begärde regeringen åter att af nybygg
nadsanslaget få påbörja ett pansarfartyg, af lika storlek som 
de i grupp L Folketinget lenmade det äskade beloppet, men 
blott med vilkor att det användes till Heimclal. Samma för
hållande egcle rum vid rikselagen 1891, men anslaget Jemna
des då till en torpedbåt af l:a klass. Vid riksclao·en 1892 då 

T o ' man omöJ 1gt kunde längre låta anstå med anskaffande af pan· 
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sarfartyg, beslöt regeringen sig för, att begära medel för påbör

jande af en mindre pansarbåt, ett s. k. pansarbatteri. som blir 

under grupp III; antagligen ::nedveten om omöjligheten af att. 

på förhandlingames väg ernå beviljandet af ett pansarfartyg 

under grupp I, och angelägen om att undvika nya tvistefrön, 

som kunde räcka under åratal, just nu när det böTjade dagas 

för möjligheten af en högpolitisk förlikning. Detta lyckades 

och pansarbatteriet Sl,jolcl börjad e derpå byggas. 

Den l April 1894 ingicks den stora förlikningen. Omedel

bart derefter, under riksdagen 1894, återupptog regeringen 

sitt förra förslag om påbörjandet af ett större pansariartyg, 

men detta förslag hade samma öde som f0rut, i det att folke-· 

tinget visserligen bevilja de anslaget, men blott till byggandet 

af ett ångfartyg för minlinierna. 
I år, 1895, stå vi åter inför samma situation, men nu har 

frågan, såsom vi sökt påvisa, blifvit brännande. Måtte rege

ringen kunna lyckas att stämma riksdagen gynsamt för s1tt 

förslag. . 
Den lagstiftande församlingen är det, som icke har Yelat 

erkänna nödvändigheten af ett fartyg af så stort militäriskt 

värde, som det föreslagna, och som tvungit regeringen att låta 

bygga ett mindre, som endast i mycket ringa grad egnar sig 

till att lösa elen uppgift, som kommer att föreläggas ett slag

skepp vid våra kuster. Svårt är att inse skälet för detta 

handlingssätt. Det kan ej vara något ekonomiskt sådant, ty 

årligen åtgå samma summor till nybyggnad, i det att säv~l 

det ena som det andra af dessa fartyg bygges med clet orch

narie nybyggnaclsanslaget. Men t. o. m. om intet fast nybygg

nadsanslag funnes och man genom att bygga mindre fartyg 

kunde komma till en minclre anslagssumma, än snm Yar fallet 

om man byggde större fartyg, vore det dock efter allmänna 

begrepp en dålig ekonomi, ty med ett större fartyg skulle man 

också erhålla en stridsenhet, som af alla fackmän erkännes 

vara afpassad efter våra förhållanden, hvaremot de små far-
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tygen, som blott äro 25 °,'o billigare, många afseenelen eJ. 

kunna komma att fylla sin plats. 

Att riksdagen verkligen skulle anse det föreslagna pausar

fartyget i grupp I vara för stort och haftigt för sitt ändamål, 

är ej hP-ller lätt att förstå. Alla flottans officerare och teknici anse, 

att regeringen i sitt förslag gått ned till ett minimum i detta 

afseende. Vår pansarbåt Hel.r;oland är godt 1 / 2 gång till så 

stor, som det nu föreslagna. Se vi på våra grannar, som 

hafva samma farvatten som vi, så finna vi, att den af svenska 

riksdagen faststäida planen för flottans utveckling omfattar en

dast en storlek på pansarfartyg, nämligen den s. k 81·ert -typen, 

bvilken i storlek och militäriskt värdA i det allra närmaste 

öfverensstämmer med det danska förslaget. Om de norska 

pansarbåtar, som förra sommaren blefvo beviljade och som i 

storlek och pris äro alldeles lika deu hos oss f0reslao·na utta-"' , 
lade försvarsdepartementet, att typen i väsentlig grad kunde 

sägas uppfylla el e forclriugar, som man i N or ge måste ställa 

på ett pansarkläclt kustfartyg, men att ingen reduktion 

vare sig offensiv eller defensiv kraft, vore tillrådlig, då typen 

dessa a±seenden blott representerade ett minimum. 

Afven de tyska h:nstförsvarsfartygen, pansarbåtarne af 

SiP:;fried-klassen, äro i allmänhet af samma storlek som det 
föreslagna ±artyget. 

De stora sjögående pansarfartygen i de Europeiska stor

makternas :flottor, hafva deplacement af ända till 16,000 tons 

och deröfver; det begärda s. k. stora pansarfartyget har blott 

ett deplacement af 3,500 tons. 

Det är såbnda icke lätt att se, hvarför regeringen icke 

kan få l of till att an vända det ordinarie nybyggnadsanslaget 

för att dermed anskaffa ett fartyg, som vu n ni t alla fackmäns 

gillande och mot hvilkets anskaffande intet i princip kan in 

vändas. Det är icke lätt att se, hvarför landets penningar i 

stället skola ntgifvas för att anskaffa materiel, med hvilken 

flottan i farans stund icke med glad förtröstan kan gå att lösa 

sin uppgift. Ingen klok man kan finna någon beräkning uti 
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att giha ut sina rwnningar, utan att för dem erh{Hla full Yaluta. 

Då finnes det Yiil heller intet fömnftigt skiil, hntrför just staten 

skall göra det. 

Så lilngt den danske författaren, hvars ställning som elirektör 

i marinministeriets l:a och 2:a afdelning ger hans ord en särskild stor 

Yigt och som Yisar att man i ledande danska maritima kret,.;ar an

ser den dansl-ca flottan böra yara jemnstark med den ;;,·cnska och 

norska till;;;ammans, hvilket den ock för tillfället synes Y8l'a. 

F'ör yår egen del Yilja Yi blott hcmstiilla, hurm·ida icke y[u·t 

lands betydelse i N orden, dess folkmängd, dess han~lcl och 

framförallt dess liigc kriifn·r, att vftr flotta ensam vore öherliig

sen d<'n, som det långt mindre Danmark kan anskaffa. 
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Chefe r oeh 
P ar ty g: 

Se>kondcr 

A t"cloln i n gs

Chcfor och 

Högste 

Bcfiilhafvarc• 

'rid då 

'rirl för 

..1:' • .1 o 1: 1: a r1. s o:tn..1r1.gar 

R u s t n i n g s- o c h e x p e d i t i o n s t i d e r m. m. 

ÖJrio·c kommenderade 
"' P- :1 c-x -p-c-d-i-t-i - o- n 

Officerare. 

---·---------- --------- ------- ---

Cheferna 
skola t a ga 
befattning 
med rust-

n ing 

'l'id för 
l:a 

boee>rlskap 
imniinstring· bofiilste>ck c.n 

hi~sa~ 1· 
l April :\l aj Jun i ,Jul i Augusti Soptomher Oktohre l 

l~irl Garlskrona statio11: 

Raga ................. .f Ch of k k t.;. G. Sundström ............ .. .... .. . 
1 

den ' "'• 
\ Sek. kt. l. ,J. Dahlgren . 

den '".'. don 1
/ 0 

1:::::::.·.·.·.·::::1::::::::::::::: :::::::::::::: ::::·.: ::: :·.::: 
l 

<lOJI -!:(' Bxpoil it ion mod kndottrr ·--l om krin g rlon 4:1'. 

Frrja . . . .. .. . . . . . . . .. f Ch of k k t. E C. ~_ru~cwitz .. .... .. ............ . , don 
1 

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

\ Sek. kt. .J. K \\ 1lcko .. . l 
den " _ Ofn. mrrl matros och cld. -afcl. rekryt kurser don 15:c •>m kring tlC'n 15:o. 

Stockholm . ............. Chef kt. G. J,agorrrantz ·l ) j} den "';. [ 

~ota: .. . .. . .... . .. . ... . Chof Jet. H. I~in rlberg .... . A(cl. rhe f' kkt. C. don 17
1, 1 .. _ .. ... .... J den "' 

( n~nlulrl .. . ............. Chr f kt. A. Ideman ... ·. J A. Hjulhammar 
Stangtorpcdb. 1-13 o. 147 . ................. ... ....... .. 

den " 
å Siudrl;r~ lm 

d1•n 21:1' _ Skjut~kolans öfn in gar _ ____ omkr ing rlon 20:c 

TorpedbMen n:o 13 ...... . .. . ............. . ..... · · . ......... · · · .. ... ... . . · · . . . .. .... j·· · ............ ·· · ........... 1·· · ..... .... ... ............... .. ...... ... ..... ....... ... ·1------ den 

Gladan .... . ············ Chef kt. P. Carls:::on ···· .... ....... ..... ... .. [ .. .... ~;, ·. · .. :: : .· ::::::·.-.·.·.: 1
1 
.. ... .. .... . .. ·.·.·.:.·:.·.-::: :::·. ! T ill ~tar. bf'fiil h. fii r fna;an rlr föt· l 

l
f<'rtlkcn .... . ... . ....... . Chl'f kl. l ,. P . Hamilton. · .. . .... ............. J den 11 ............... If don !r. .. .. .... ....... f sk<'ppsg·os~arnr~ öt'nintrm·. !clrn J:o 
Skil'llor ....... .. ........ ·Chef lt. C. A. \"irg in .. .. .. · ........ .. · .. .. .. j 1 

Snappopp ......... .. .... Chef l t. A. H. Oisiko . ... ..... .. · · ............ .. .. · .... . .. .. · ........ · 1l .. ·.. .. .. .. .. .. .. ....... .. .. J 

l den 25 den 2
'' ' .. . .. .. .. .. • . l 

af Chapman ..... . ..... . Chef kt. O. h Beckman ... . ............... f å dag ~om ' r. l ······· ········ ··········································· ············ ··· ···· ···.·· .. : · :·· · · ··:··~ ... ·:·
1 
........ . .. .. .. . .. . ............ .. ...... . . . . 

IÅ~JgkratnpHr. n:lok2 o. -! ....... . ... .. .. . ...... . ... . .... J l\t. U. L . Boc·k- . ~ tat!Jefiilh. den '"r. .... .... .... ... ... ... ..... ... .... .. ....................... den l :e -- .\llno!mngar a 8tatwlnon 

'a.:;g u , anc ·ranpr. .. . .. . .. .. . .. .. ... .. . .. . .. .. .... l bo~tammor j ......... · .. .. · J 

Ång~l. n :o :!, 'l, I:! o, 13 .... . ......................... ! man. .. .. -. ~ ........ . .. ... ... ...... .. . ............. .. ....... ::::::: : : ::: : : : ~ :: : : : : : ::::::::::: :: : : ::::: :·.:: : :::::::::::::: : :·.: : :::.· ::::: :·:::::::: ::::: ::::::::::.:::::::::·::::: ::::::::::::1 
ej f

. {kt. S. A. N,,tt och Dag t. o. III. 1l. ,.,, . 
'l'Ol'pntlbå, ton 11·.0 :-> c ' • ' • 

c· > .. .. .. 1 der efter lt. U. Norsalins ........... .. .... .... ........... · .. · .. · .......... .. .... .. .. · tlen i :o Torperlöfn in p:ar 

22:c 'l'i ll C' hrfrn~ mr Skjnt~kolan förfogande. 

-!Expedition mod ~kr>pp~go~snr ___ _ _____ _ den :H:r. 

den 1 :~tr :\finiifn. 

don 2fi:o 

J t: o l ...... Chef k t. H. A. 'l'lmrrlin .. ; ... · .. · .. · .. · .... ........ · .. · ........ .. ....... 1...... .. .. .. . .. .. .. . .... .. .. .. d. i :r ___ _ 

Blonda ............ .. .. . Chef k t. H. A. Palme ... ) Afd. Chef den ",0 .. .. . .......... 1 <i dag som 

~ kid. G. G. 1.~. 1
f s ta t. befälh. d. l:(' T il l Station:< befiilh. förfcwandc rlnu fi:P j p .. t 1 1 .. f · 1 1 j 

J b •o ,.. --- •or wrrt f\1H r o lllll!tar mrt JPviiri ngsmiin Rom inry,·ka 1 
(' 

Stor·kholm .............. Chef k t. C'. A. ('hristonson Pal mstirrna don °0 s . ... ......... .. l rf~~ii~}):HH' å ~~~~~1;~1 ~'/m .. .. ............. , ............ ........ ........... _ ................. . .. . ..... .. .. _ .. ~.l dr n 20:(' l vill l':ti'I~J;rona Rtat.!on ;!P n '' ,, . J 1 <·n •:t•. 

~vrn ~k~mHl. ..... . . . .. .. l'hof kt. :\L Hamilton . . . ...................... rlon I.<,., . .. ......... ... rlon " . 1 ... .. .... . .. . .. . .. .. . ... .. . . . . ..... . .... . ' .. ....... ............. . .. . .. ... ........ .. .... ... .. . .. .. . . . -~- . ...... . ................... .. . . . ...... . ... lf l ':"ill ' l iltPt ar ,Jul i Olllkl'illi! 1'11 lll:"l.litl " ·' f'XIH'diliiJll. 

1''"'-. . . . . . ........ ·l ~:~' :,"-:·. ~::::;~ : : . : l .. .. .. .. .. .. .. .. . . l" .. .. .. .. .. . .. ............. ,.. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ....... r å c.,l,kwn& ""'' '"' ""b""'"do "'" '"'"' mod bovå<'m , ,mäo. " m l" ..... "l 
Giita .. .. .. .. .. ... ..... { Clwf k k t. C. O. Olson... .. .... .. .. . ...... ( 

11 
............... , .. ... .. .. ... .. . . .. .. .. .. • .. • .. .. • .. .. .. • .. .. .. .. .. .. .. • .. .. .. ..... .. J l· ...... .. 

__ Torpedöf ninga r ---· _ don Hi:c 

t l l' il :~ 1 :l'. 

'lh0\0 ... . .... . ..... ,. i ~~=f ~;kt:t':,~·~:~:~f~oe~ H 

1
f don /u , ........... ... J~ den '/, . H •• , H H • H l de<< · ~ ~l " " Y"k" '~:d:::;'::::::,f::~::.:~O~<:< i::':~:::.~:·\::.:;•,do! of O\<\ . r~: G~ 

Sim l !l ................. C het k t. ll. 'N. Hnmtlton · .... .... .... .... · .. .. .. .. ... .. .. ..... .. .. .. .. · .... · .. .... · .. ...... .. ... .. · ...... · .... · .. · .. · ...... · ...... · ...... .. ·:. · .... · .. · l ~ f E~-= l 
l'1·d . . .... .. .. ... ..... . . Chef kt. H. G. af Sill(m .

1 

f fJit. Chef'kkt. C' .l .. .. ...................... l ............. · ..... · .... ... .. . ... .... ................. ... ......... .. ..... ................ .. ........................... ........... .. .. .... ............... ..... ..... . ·.·.·.·.·.:::: -' l prr~onal ar ~tam - l l ·~ :7 
Rota ............ . . . . . .. Chef kt. JL F. Limlbt•rg. l A. Hjulhammar ......... . . . ................ ..... ... . . .. ..... ..... ... . ........... .. . . .. . ... . ... .. .... . ... .. . .. .. .. . ··· · ········ · · · ··· ·· · ········ · · ···· · ······· · · · · ·· ···· · · ···· ··· · ····· ······ ········ ··· ··· · · ······ · ·····{ ~ mru tH'h lwni- ,J :"-~'· :...~~···-~-=:'. tc-. 1 :o.. 

}-)k 1 () ·' ( ~ T · 1> d l :t' riu).!:~IIliiii,~Oillill- il r., l i:l'. _ ~ , -
• 'a:;n J iv ... hct~ tarty!!:) : h.cf kt. A. 1 •. , no!..... HiJute l>.efdl-

1 

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

1 

..... .. . . ...... ... ..... . .... . . . .... ....... . ...... ......... .. 
1 
~ • lryl'k:t Yiil ('al'i~-~ . · " , 1. 1 ~ · - " - .( ::.:; 

~ ~k:tg~altl ...... . .. .. . . .. . (,ho~ kt. ~- (,. :!a'ehcl .. l l rrf'rurl' . ......... . ...... . .. ........ , ..... ... .. . .. ... .... ....... .. j .......... ... ............ .... .. ......... ... .. .... ...... .. .. ... ..... .. .............. .......... .... ........... .. .. .... ... .... .... ................... ! ~ krona ~tatiou 

1
1,'' 5 2~' tj . 

I IOI'Jl~ilb. n:o ~3(Dlv. C hof)~~lC'~ ~~- ~- ~-~~elatJ:dor. Amiral A.. y , .. ......... .. , ......... ......... ;,· ;! ;,~- ~~;.; ..... ~i~ ;;·;,:,"· .................................................................................... ...... ................ ........ .. ... ...... ... \ ................ . ~ dt•n ,,. w ·-~~ 

" n:o · ..... · .. · .. , H' . : · ," TY 0n~ .Jorn a II. 1\:Iintbel' •·. don ''' ' "\:~ ~(;;:;;,:;;_!,lr. :i Gula .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. . .. .. . . .. .. .. .. . .. .. .... .. .. . .. .. .. ... . .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. .. ...... . . -

l ~ 

rid Stockholm& station : 

Drott ................. .J Chof kkt. J. W. Sidncr .. 
l Sek. kt. G. af Klint ..... 

Afd. Chef 

kommendör 
J. Hiigg 

2:a borodsk. 

rlon 4
1, 

å Al(hild 
l 
l 

~~~~~~'.' ~:::~ ~: ~. ~;~;j~~~'\';~; ) EN~ {,"~ ~~:~~ ) drn •, H • H <lo" ', ' ~~:;,;;;,, r l : l : . . : : :: • : • l) d''" >o (d,.:';\~7:.~.;;, ii:/, ,~,~~~,~~~: ;~. :Y~'~i~.t'~:',~ .. ~':t~t::, ',\'o:\,) Ii o« lo l 

,]olm "'''""" . i ~::':,k.:~r~~ .. ~:;::,:::: l H lieo ',. '' ' ' ' H ' ""' ',., • • • • ''' - H H H • H • • • H H . •••• • •• • H l H l 

~~t~::.:::::::.::::::: g;~~;~~: ~: ti. ~r~~~c~a: l ::::: : :: : ::: : :: l:::::::·.·.:::: ::::::::::::::: l::::·.·.::.·.·:::: :: :: :::::.·.·.·:.:::: :::::.: :: :::::::: :: ::: ::: ·.::::::: ::: .. ::: ::: :::::.:::::::::::::::: :::::·.::: :::: ::::: ::: :::::::: : ·. :: :::: ::::: ::::::: ::·.::::::: :: :::.::::.::: ::::::::: :::::::::: ·_: ·::: ::: ::: ':: : :::::::::::::: :·.::: _' ::: ::: _': :: ::::: :: :::Il 
Björn .................. Chef k t. R. A. T hurdin .. l . .. .. . .. .. .. .. . 1 d 1 l .i dag " " 11 l J 

:2.. 
::l 
&,; 
:;::, 
~ 

} 
~

:.s 
C'> 

?! 

1lon f•:c 

!}ii~~: (>ood 'Ll .. U!~f1l f'~L~t~fi::~ ~ ::; / ~ ~··~:~· :/:'• • •••• ~: :;;•J ''~Il?~/'•~~ · ···:•:.•.·:;;·i, i ; :: : : :: ;_H<l<•o 1,,,: nl~<n:bo,tyr~mo~ _f H : : :,,, " ' " : : : ;: : : : : .)j 
Palkcn, Svalan, Tarnan. .... .. .. . .. . .. . .... .. .. ...... .. ........ · · /l 

1Ångsl.n:ol. 2. 3, 4, 5,6 o. 7
1
1 ......................... . ... , : : :: : :::::::: :: : : : :: ::: : : ::: : ::::, .. ...... .'.' • • ::.

1
1:::::::.'.'.:.::: :::::::·.·:.:::::

1
: ·· ........... .... ........ . ... · · · ··· · ...... f omkri ng den l:c -- SJiinMtn i n 1!~rxpPtl i 1iun ---1 '-------

1 . .. . .. ......... . ............... . ... .... .. . , 

lll'ri:onal af J 
~mmmrn 

Ol'il bevä- 1 
ringsmän, l 

~om i nryc· ( don 4:c 
ka vid 

Stuckl·lO.lms J 
statJon 
den " ',. 

omkring den I:P. 

l 

----------------------
Saga: 

Kapten II. U. Wrang<'l, C . F. ,J. Lindström, 
Liijtnant 1 '. C. [(. Rtlarrt', H. A. !il. En<'~tröm, 

H. il. Erirsson , C. F. Ribcn och A. H. 
af Prters0ns. 

Fiin·alturc. E. o. kammat·~krit\·are R. Nii~man. . 
FrE>ja : 

Löjtnant ,J. A. Grahnr, A. \!r i ~trr, l P . Norman, 
A. Pryt;;, G. R Crbing och A. B. La- ~ 
grrerantz. 

F ii n al t arr: ]Gmmun·c<kri f\·m·c A. Prter~~on. 
Stoekhol m : (Skjut~kol a11). l 

.Ar(iulanl: Kapton A. Ekström. 
In~lm/;tiou~IJe(iit : Kapton N. E . Andcnson. N. 

A. 'l'elandcr, S. A. );Tatt och 
Dag, <1 . II. Li<lbcl'k, 8 . E. 
Fcychting, C. A. \Vaehttnri
ster, G. Li<'pr, Löjtnant A. 
A. Hermelin , G . H. Björk
mun . 

Dcf('il.;l.urs : Underlöjtn . S. J. Dahl, J . \ 1. Bolin
d Pr, H. .T . 'l'olbt~n . K. Wrstor, E. 
E. 1\'ahlbcrg, C. G . Lowenhaupt. 
A. IJ . HolmQn, L . R von Stotlingl;:, , 

l 
.. J . O. Wallrnbrrg, G. Ekelund. 

U;i ·iye : lln11 .-liijtn . K. Noren . 
Fiirvaltnrr: kmnmar~kri fvm·c K. Hes(•JJ. 

s tockhol m: (Sjöboviiringon). 
i11strukl iollsf,r(iil: Fartyg:::ehot'on; Kapton H. R 

Hamilton. 
IJiijttJant K . H. A. Prtter~cn , D. Kraft. 
l'nd .-liijtn. \\-. !1-ibson. O. Södcrlunrl, G. do Rrocn , 

H. Houtcr~l.: iö l tl , G. P. Ri\inius. 
r'ilnve : l'nd .-liijtn. J . .\!. Bolintler. 
Jlön·altarc : kammarskrifv:we E. Törnrbladh. 

m ('nda : 
I,öjtn~•nt B . l l olmgren fr. o. nL dagen oftor l~ re

ja~ insnektion. 
Hlntlan : Löjtnant H. Wijk. 
~Iiniifningar å (; ariskrona ~tation : Löjtnant 

tJ . Sylvau Ol'h C'. J,. Key, und.-Jiijtn. R Cronstodt. 
He,;rt'YlllHit'J·liijtn . A. Thoro och h A. Harms. 

~Iiniifningat· å :lliUJIOsitlonor : 
af' l'ltapmilll : Kapten N. E . AndC'rs~on . 

Liijtnant O. H. Nylvan och C. I1. K ey. 
L' nd .-liij t n. IL (' ron~tc• tlt. 
l{l'~l'i' \'UIHi er l ö,itn . A. 'l'hoJ'() orlt L. A. Harm~. 

Srca : lngl'niiir '1'. U. Ny~tcdt. Föt·va ltat·o: 
knmmar, kl'ifvarc A. Fo:sclbcq~. 

l.i.ijtnant A. A. Hermel in fr. o. m. den 'i,. l. 
NordPnt'Pit, A. n. vnn Hul'll, G. VngC'r, 
A. <+. ar Kll'rekN. l 

Cnd.-lujtn. A. R Frödints. 

l 
Göta: Stabetl : Flaggkapten: kommcmlör A. A. 

h Palandt'l'. 

\ 

F/a_qgculjulautcr: Kapten S . .J. Ankarerona , l 1öjtn . 
J . C. Schnoid lol·. 

ötab~sekrl'lcrare: kammarsk1'. C. G. Ulf!'. Stabs -
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(lnsiiudt.) 

Reservbefäls utbildningen. 

Xiit· n'ser\·officcr:;institutionen först infördes Yid flottan, mot

tog;:; den med delvis blandade kiiuslor. l\Icdan man :1 en del håll 

an;:;{\g rese1Ybcfiilrt som en hög-st Yiirdchdl tillökning af flottans 

1wr,;umd, funnns å aadr,t sidru1 dc, ll\·ilka alldeles ttndcrskattadc 

den nytta flottan dc1~af kunde draga. Att afp;i\ra, ln·ilkct nf dessa 

:;iitt att se saken, som Yar det riittn, torde ym·a sd\ rt. Dc•, ll\·ilka 

höllo på rescn·bcfiilct, gjorde detta troligen mest i kiinslan af den 

stora nytta flottan skulle !;unna draga af sina rese1Tofficcrare 

om den tid, som yar anslagrn till deras utbildning, am·ii11des 

pFt biista siitt, medan motsatta partirt jttst dömde eftL'l' lwnulan 

drnna litbildning för>;t nu· och deh·is änn11 iir. 

_ \.tt hiir sk ildra g:'lngen af föriindringarna i res. off. aspiran

ternas utbildning skulle blifya allt för !:'\ngt. Det kan Yam nog 

att <•rinra olll, hul'll en res. off. aspirant först blott fick eirca ~ 

månndcr;:; tjew.;t ombord :'\ fart~·g mot circa J mån. nu.'') Denna 

föriindring angifnr i hntd rigtning Yidare föriinchingar böra gå, 

o di dc i n;:;iindare, ln·ill~a förut yttrat sig i denna fråga, haha 

i1h<'nledcs p!\ pekat behoh·et af ökad \·rrklig sjötjcnst. 

Efter denna inlednin~ kunna Yi öf\·ergå till sjelfnt huhnd

frå~ans behandling. Innan man del'\·id kan uppgöra något pro

gram öher hYad res. off. asp irant-kur;:;en bör omfatta, samt an

f;iha biista siittet att, under loppet af det år res. off. aspiran

terna i1ro uti tjenstgöring, bibringa dem de bmskapcr de enligt 

detta program skola inhcmta, iit· det dock absolut nöch·iindigt att 

*) Anlll. Detta gör re~ p. c i rea ', " och ' " af hela nthilclning~tiuen, som 

.är ett är. 
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innrm r{ess giira klart fiit· sig, Inad tjenst in011~ ijrlo.!Js{iottan de 

fi·amrleles komma att f'ön!itta. Denna tjcnst torde blihfl: 

l:o) s~ som befiil å icla) stridande fartyg; 

:.?:o) så,.:om officerare å stridsfartygen: dock ej s. "· cl1ef, se

kond, artilicl·i- dlrr toqwcl-offirer; rj hell er för ,.;tab,.;-tjenst. 

R'\·ad hiiJTid det att Yara bdiil å Yåra icke strir7rmde fartyg 

an<rår, ::;å torde för denna tJ.rn,.;t;; nderbörli~a skiitande hiig;.;t ringa 
b . • 

"jömilitiir glJecial!wnskap erfordras. Rå iir deren10t ir-ke fallet s;\ 

fort det blir fnlga om tj<'n,;t å Y<tra strids/r11-tyg. Då kan en rc

::lClT-officet· komma att an\'iincla,.:, dels (och fiirrtriidesYiR) s."· Yakt

hahande officer (under mindre magtpåliggandc omstiindigheter), 

dels s. s. befiil å mindre Yigtiga poste1· <•nligt drabbningsfördel

ningen och dels Y id ben1 kning,;tjcnstcn. Deremot tonl<' den in

·'-truktih·s-tjcnst en resery-offirn kau komma att förriitta huh-ud

::;akligen bc,;tå nti att instmera sjöbcviiringRmiin uti enklare kanon

<·xcrcis och cl:o eldgifning, handgrepp och cldgifniug med hand

g-e\·iir, samt dc rnklastr rörclsrma med rn mindre tmpp. Det iir 

alltsil hiid il l och icke till Jl<lgonting annat, R. s. att föra en pluton 

<'il<'r tropp vnda kompanie;;·ercis, och att instnu.:Ht huru rörd

scnw delvis skola tillgft, vi böra utbilda Yilrt rc;.;en·bdiil. 

Tydligt och !dart iir, att all 1mdcrYi f' JJing, exercis och öfning 

fortast leder till derm<>d af,.;cdt mål, om tcorctiRk undcr\'isning och 

instruktion gå hand i hand med praktisk iift1ing, så lik den 'Ce11c

ti.r;a tjenst den dr afsedrl utt utgönt e11 fudxredclse tillsom möj

ligt, samt n n der en grad ris stc'gring af ~\-[trighctcrna i förelagda 

uppgifter. .Jn mera en \·id flottnn Jl_'l'antagen karls utbildning kan 

för,.;,iggå under sanmw eller likartade furlulllanden som h::ms blif

Yande '&eJ"kli,r;a tjcm;t, d. \'. s. O?IIUonl ä flottan s st?·idsf'm·tyg, desto 

fUn· blif\·<•r han en fullgod örlogssjömalL Rärdeb iir detta fallet 

om han, liksom res. off. aspi1·antrnm och (stÖn<• clrlc·n af) sjöbc

viiringsmiinncn, redan förut hunnit fötYiirha niidiga rena sjömanna

kunskapcr. Af denna orsak förliiggcs iifH•n munera sjöbcviirin

gcn under hela sin öfningl:ltid helst ombord :l ;.;tridsfarb·g. Att 

vi hiir i ~orden, med vårt kalla klimat oelt vår knappa pcnniugc

tillgång, (hvilkcn tvungit os,; att ekonmnisrm iiheu då det giillt 
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öini11g), för öhalldet af dlrt stammanskap, lrYamf en del Yid in

triidct uti sjöman;;;kårcn ii ro riktiga »landkrabbor», Yarit nödsakade att 

tillgripa öfning i land 11ti excrcissh:olor under Yintcm, *) samt, i 

och fiir det egentliga sjöm~msskapets inliirandc>, mwiindt siirskilda 

exercis- uch öfningsfartyg, bcYisar ej alls att detta siitt f'ä?" öf'nin

garncs l;ednfvande iir det bästa, det som fm·tast leder till målet. 

Vi haha fömiimlignst till följd af knappa anslag twn.r;its in pil 

·denna Yiig; clcJJ iir och förblir en nödfallsutYiig, om den ock allt 

fortfarande.: mäste följas. Kan man derför ordna utbildningen fi.ir 

nä.r;on del af pcrscmalcn s~, att m:ln slippr?· mwiinda drnna nöd

fallsntyiio· desto bättre. ,J u yjotiO'are denna del af llCrson:llc•n iir, 
N ~ h 

jn mera magtpåliggandc tjcnst deu har att föniitta, desto ange

liignar<' bör man Yara hiirom, siirclcl(•s om den tid, som iir ansla

gen till utbildningen, iir inskriinkt till ett minimum. 

1-had då resen·bcfiilrt ano·år så skall man betiinka, att det 
b 

just iir denna del af Yåt· pcrRonal, som, niist efter y:'\r ordinarie 

officerskår, har sig anförtrodt skiitamlct af Yåra fart_,·g och deras 

Yapen 1mdcr krig, d. \'. s. under de lllcst magtpåliggande omstiiu-

*) An111. 'l' i l l följrl af det go1la resnitat som öfJlingon l oxerciss kolorna 

vi~at, och don höjning ar don allmänna JTke~skickligheten hos vårt man

skap, som r1cra~ (oxorcis~kolornas) införande och den gnmrllighot lll'armecl 

öfningcn 1ler i allmii.nhct bedl'ifvits, tydligen meilfört, har hos en ~tor del 

af flottan~ mlin den tanken insmugit sig, att OXE'rcis~kolor i lanrl tir nå

gonting absolut nvdtiimh:r;t. Så är dock E'j alls fallet. Att deras införande 

var en stor förbiittrlng uti förntYarando f'örbållanclen, då föga öfning be

~toiL', Yare ~ig iland ollor till ~jös, bc~trillcs Yisst icke, men nog \'OJ·o det 

bättre, om öfningal'na ~kcrlrle till större delen ombord och till wimlrc delen 

iland , iin tviirtom, ~om iinnn iil' fallet. H vad rtottan bcltöfver är goda örlogs

matrosrr, E'j ".J·;j.f.·ne!.-tar. 

:\eka~ kan Mvcnlodc~ ej, att cxercis;;kolan är lämplig platö att, om 

tiden .,il merlr;ifi·er, meddela on al!cloles oöfvad rekryt c11 gnmclliiggande 

mllitiil' ntbilrlning, ;:amt att, wuler flirltamlen vam11dc omsltinchj;/,cter (o milrlt 

klimat och ~må me1lel, n1on jomförebeYis goilt om tid), bibringa vårt stam

man~kap nödig högre utbildning, mon dE>rmed iir el et också ,;lut. Det fin

nos alls ingenting häri öOm bet isar, att en viss tids utbildning i exercis~ kola 

iir niJdctindig för all 3lags personal. Ju kortare utbildningstiden fil', desto 

ang:eliignare ulir det nomligon , att c>j någon del rlemf ulcu~ /itllt r;iltir;n 

skiil anYänrlcs på ett sätt. som icke tillika iir det s11abbasle, rlci det galle r 

att uppnå ett Yls,.:t högt re~ultat af utbildningen. 
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dighete1· som kunna förekomma. Lägg så dertill att rcscn·befii
lets utbildningstid iir mycket kort, och mai1 kan Yiil då ej bc:-otrida, 
att det iir en tdngawle uöddindighct att göra allt, hYad göras 
kan, för att under denna korta tid bibringa dem all den vana rid 
tjenstcn omuord ä ett ul'logsfartyg ~amt alt den kunskap och 
skicklighet uti 'IXtpnens riitta an ränd ande man möjligen lam göra. 
Hah·a vi viii detta för ögonen, torde det ej blif,-a sdlrt att an
gifva i ln-nd rigtniug re~cn·befälets utbildning bör gå. En n'~el'\'
officcrsaspirant bör alltså under sin tttbildningstid bibringas: 

l:o) så stor rana rid tjenstcn ombord å Yåra örlogsfmtyg 
som möjligt iit·; snmt 

2:o) så stor fiirdighet i skötandct af våra örlogsfartygs ,·n pen, 
som under ett år knn bibringas honom. 

Kan hiirvidlag utbildningen i dessa t\·å grenar af res. offi
ccrsaspinmtens verksamhet gå hand i hancl med hYmandra desto 
bättre. Vi vilja lllt se, om så kan arrangeras. N:lgon föriindriug 
nti res. off. aspirantens utbilclnings-ticl tol'Clc hiirvid ej böra o;kc. 

Denna tid iir ett år. Skall nmler cu så rclati,·t kott tid n!l
gon stönc, ej alltför snart åter förlorad, nma vid tjensten kunna 
bibriugas den (vanligen)*) vid örlogstjensten förut alldeles onmc 
res. off. aspiranten, så mästc hf'la denna hd tilluringas undCJ' 
ständig tjcnstguring omuorä å räm fm'tyg. Derpå 11ppst?1t' fn'l
gan: kan under tjcnst ombord å fartyg nödig färdighet i vapnen::; 
skötande bibringas res. off. aspiranten? Ja, hYarhclstanmws skull e 
sådan h:nnsl,::ap knnna meddelas honom bättre iin just ombord i 

fartyg? Svaret hiirpå kan ej blifva mer ii u ett: ingenstiides. Låter 
det sig följaktligrn göra, att tjenste-året som res. off. aspirant 
tillbringas under Yerklig tjenst ombord å fartyg, borde alltså bii10ta 
resultatet med deras utbildning kunna cm?1s. Att några verkligen 

*J Anm. Dc flesta af vära ros. off. aspiranter är·o visserligen nti bo
väringsälclorn, men tiortalet af dessa återigen hafva pä gnmcl af den olyck
liga bestämmelsen uti Värnpligtslagcns § 27 m. 2 b. blifvit befriade från 
vapenöfningsskyldighctcn. Hvilken stor fördel det skulle vara, om lwarje 
res. off. aspirant, före s in anställning som sådan, hade fnllgjort sin vapen
öfningsskylclighct i beväringen (dc under värnpligtsåldcrn med t illiimpning 
af § G i V:s lagen), tonic ej särskilrlt bchöfva påpeka::;. 
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oöfvcl'\·in ncrliga svårigheter med afseende på eTcras undervisning 
ombord skulle hmna uppstå finnes alls ingen anledning att för
moda. En hiinvisning till dra egna sjökadetters undervisning om
bord torde hiLrvid vara nog, om man ej vill fiista afseende vid 
att elen blifvandc engelske sjöofficerns hela 11tbildning före ntniim
ningen till underlöjtnant sker under det han är förlagd ombord 
å fartyg och att all den utbildning iland han erhåller innan ut
niimning~n till löjtnant iir en 6-månaders teoretisk kmR vid aka
demien i Greenwich. 

Allt ln·ad vi hafya att göra iir derför att se till, om Yi kunna 
ordna det så, att res. off. aspiranten kommer att tjcn stgöra om
bord å fartyg under hela sin utbildningstid. Sedan låter sig nog 
siittet för ;;;jclfva utbildningen ordnas på ett fullt tillfredsstiil

lande vis. 
Förh?!llandena hiirvid i1ro följande: res. off. aspirantema in

finna sig till sin ett-åriga utbildnings undergående p}l hiisten (nu 
el. l:c Okt.). Ungcfiir samtidigt utgår det årliga långresefartyget 
(fartygen?)':') Under en liingre tid var brukligt att :'i dessa fartyg 
hafva ett mindre antal extra-kadetter; det iir ej många ?tr seelan 
drtta förhållande alldeles upphörde. Hade Yi således f'örr i tiden 
plats ombord å Yåra långresdm-tyg för priYata: yngli11gar, af ll\·ilka 
flottan mö,jligen framdel es kum1c få nytta af en del, och det rlä 
fanns utYiig att unden·isa dessa i både det ena och det andra, 
f'å bör det viil ej heller nn förefinnas några oöfvcn·inncrliga S\'å
righcter, då det giillcr nnge män, ln-ilka redan gjort sitt intJ·iidc i 
flottans tjrnst. Det giiller ju hiir hvarkcn B.1er eller mindre iin 
vårt blifva nde reserTbefäls större eller mindre duglighet för sitt 

vigtign kall i statens tjenst. 
Eni1r det derför ej bör möta några större svårigheter att med

taga rrsrlYOfficcrsaspiranterna å långrcscfartygct, bör detta alltså 

*) An m. Om så erfordras skulle ingen svårighet möta att inkalla reo. 
off. aspiranterna till September (och då äfvcn låta tlem sluta i September 
Mot clerpå). Detta arrangement skulle meclgifva en Tängee enskild utbild
ning unrler instr:soff. (se längt·o fram) , och man ble.f\'61' fri elen tirl på hö
:oten (i Sept. ), då man n n har så s värt att sysselsätta. ~e s. off. aspiranterna. 



- 04 --

Rkc. D essutom torde det \·ara JtÖdYiindigt, att för dPras Yeder
börliga unden·isning å långrcscfart:·get nwdkommendcra en in 
struktionsof{icer (yugro kapten) Rärskildt för deras riikning. D cmw 
officer, hvilken dcrjemte knndo Yara batteribcf~ilhafnn·c men alltid 
borde Yara Yaktfri, skulle (under sekondens onwclelbara öfyerinse
cndc och med fart_rgschefen såsom »chef för skolan », d. \". s. nn
gcfiir som kadett-officerarna uu) handhafya all res. off. aspixan
temas utbildning, utom fi jelf,·a Yakttjensten s förriittande, då de niit·
mast skulle stå under Yakth. officem. 
~· · Unclen·isningen sknllc, förutan Yakttjeust och båttjcn:-;t, om

fntta nng. detsamma Rom undervisningen i underbcfiil s-, min- oeh 
exercis-skolan nu, dock att nndcrvisnitwcns om+ång wde1·börliu·cn b jl o 
förändrade,; till ett biittrc, samt att artille1·iets taktiska am:iin
rlande, mälsl,jutnin.r; nu:d kanon (och tubkan on), bevaknin,r;stjenst 
och tjensteskrifrelsers uppsiittande samt möjligen någon mataiel
kunskap (fart.YgH-matcricl) rörande d. r egen och oss närliggande friim
mande mari uer, ii hon upptogos såsom iinmen i programmet. H \·ad 
då först och friimst skulle bortfalla iir det mesta af den hitintill s 
inlärda infanteriexercisen. Fråga torde iihcn Yara, om rcscn·
b efi:i lct behöfyer någon större kunskap om och skicklighet uti 
elektri:;k bdvsnin2.·, och om man C]. borde fritao·a dem från att ., '--' ' b 
p ersonligen kunna handbah·a densamma; en stii n dig och jeum 
}Jraktik, hvmigenom de skulle kunna uuclorhrtl la sin nvyunna 
skicklighet uti donna rent mekaniska konst, står dem .iL; ej till 
buds. Till dra strålkastares Rkötamle bchöf,·a Yi ä.il fiirfame 
miiu, ~<å att ej en lampa, till följd af oskicklighet hos elen per~<Oll 
som handhatYcr den samma, slocknar J·nst i det kritiska öo·onblicket 

n ' t. ex. just som en ficucltlig torpedbåt gör sin inrusning. .Att hiir 
1.1tförligt redogöra för ll\·art och ett af de öfriga iimncJw torde 
dels blif\·a alltfö r långt, elds iir mcningcu med denna nppsat f; 
egentligen blott att framhålla dc ,r;runde1·. h\·m·cfter re;:;. off. aspi
ranternas utbildning, enligt insiindarens tanke, borde ske. 

*) An111. Detta skulle utgöra en stor förbättring mot nnvarande fö r
hållanden , eniir re8. off. asp iranterna (vanligen) komma till c;kjntsko lan ntan 
att haha på niira håll ens sett" ett skarpt kan on::kott l os~a~ . 
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H ,-ad som dock furdrar en något n i1rmare behandling iit· frå
gan om res. off. aspirantemas n ddgä?"ing. Denna bör afse att 
bibringa dem en så gmndlig kännedom om \' ~n· sjötjcDHt som möj
lio-t Under utrustnino·sdao·arnc och den dcr1lå niirmast följande ;::, • t:' o . 
tiden, lwanmdcr instruktions-officeren har att bibringa sina eleYcr 
de första gmnderna af deras militi1ra tjcn st, bör ingen Yaktgö
ring för dem förekomma. Hela den öfrif!:n delen af resan böm 
de ~o-öra yakt indobdc ]>å :-;å många C[Yarter, att blott 2 aspiranter 0 ' L · 

hafva yakt åt gången. Hiirigcnom Yinncs, dels att res. off. aspi-
rantema ej så m;·cket hindras i sina studier af Yaktgöringen, och 
dels att de under sina yaktn Ycrldigcn kunna erhålla full s_,·sscl
sättning. D enna borde första delen af rc~<Hn uteslutande bestå uti 
yakthafnmclc st:Tmans- och d:o konstapcls-tjcnst samt båt-tjcnst; 
seelermora iifven aJ' backsoHicers- orh Yaktbafyancle offieors-tjcnst, 
detta dock blott under rn mindre del af n 'san. All s;'\dan tjenst 
sknlle sko omedelbart under Yakth. officern. Det skulle clcn·id 
yara liimpligt, att, uneler elen :första tiden, Yakth. aspirant-st.uman
ncn fino·c hålla sio· 118 bn·o·o·an ho,.; Yakth. officern, för att liim o ' b o~bt""l 

sig iakttaga hYad allt som förcfölle under . \·akte1i.. Ordinarie 
Yakth. Rt.\Tman ktmcle under tiden paRsa rodret m. m. De tyå 
aspirantema pi\ qvartcrct skulle tura om att vara Yaktb. styrman 
och vakth. konstapel. Sak samma borde yara förh8llallC1et med 
res. off. aspirantem as baeksofficers- och vakthahande oHiccrs
tjenst. 

Hrs. off. a~<pirn ntema skulle deltaga i all bc::;iittningons ''xrr
cis och i. all a öfni ngnr, utom uti segel-exercis orh instrukt\cmcr. 
"Cnclrr de ticler lwsiittningen ym·c s_n;sc'lsatt dcrmccl, samt om; 
dagar och lörclagM, sknllc aspiranterna hah-a enskild cxcrci ~; eller 
unclrn· is n i ng. 

lnnan fart_,·grts hemkomst skulle upp,·isning och examen för
riitta:-;, enligt dr bc:-;tiimmcl scr som derför \'Ol'll ntfiinlade. 

Betyg i Himplighct för tjenstcn skull e gif,·as rr::;. off. aspi
ranterna af chef, sekond, informations-officer och <j\·artcrchofcr. 

]~es. off. aspirant, som Yid upp\·il"'uing, Yid examen eller uti 

Tidskr. i Sjiir. 18!JU. 5 
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liimplighct ej erhåller godkännande bct,,·g får ej fortsiitta sin kurs 
utan afgår från sin anställning som res. off. nspirant. 

Efter :'lterkomstcn till stationen cmbarkcrn res. off. a::;piran
tema å något af sl.:jntskolans farty!!: och genomgå der ungefär 
ennhanda kurs som nu (således äfyen stnngtorpcd- m. fl. öfningnr) 
men med tillägg nf öfning uti bcYnkningstjcnst samt med till
fiillig minspiirrningsmatcricl. Hiirifrån undnntngas dc ns pirantcr, 
lJyiJka må komma, ntt utbildas för t jrnstgöring vid fn stn minnp
net, och fiir hvilka siirskilda bestiimmdRer torde bliha utfiircladc. 
~ågon \·nktgörin!!: under pågående kurs vid Rkjutskolan bör ej 
ifrågakomma för res. off. aspirantema, tY del s är denna vaktgö
ring vidt ski ljd h ån all nnnnn vaktgöring vid flottan, drlR börn 
aspiranterna hafya >"å stor tid som möjligt för sina studier vid 
skjutskolnn. Bet.vg från clcnnn :<koln böra meddelas res. off. aspi
ranterna efter ungefiir sa mma gnllldcr som nu sker. Slmllc 
res. off. aspirant dcn·id Hndr rkiinnaR, förhå lles som fömt iir om
niimdt. 

Scdan så lunda re::;. off. nspirantema erhålli t dels nödig Ynna 
vid tjcnst('n ombord, dels färdighet uti vapnc11S handt(Tnndc, böra 
dc öh ergå till eskadern för att liirn sig striden. Under sin ut
bildning ombord å långrescfart.'·gct och vid skjutskolan börn res. 
off. aspirantema kunna hafyn inhcmtat minst lika stora teoretiska 
kunskaper, som dc nu göra nnclcr mot"'·amndc del af sin utbild
Jlingstid; dc böra dessutom hafya fiir\'ii rf,·at 1än.!Jt stön ·e rana 
att kommende?"cl manskap iin dc Jlll kunna fö rviirha, detta till 
fö ljd dcraf att dc under nm·a rnnde förhållanden mest kommeJl
dem sina egna kamrater, medan dc enligt detta förslag mest skulle 
(siirskildt nndcr vaktcma) kmnmcndcm undcrlydand('; slutligen 
böm de O\·ilkorligl'n hah·a fötTiirf,·a t sig betydligt stönP 1:an't 
rid ~jensten ornbonl iin de nu ,·id motsyarandc tidpunkt af sin 
utbildning besitta. Till följd hiiraf skulle de, om detta förslag 
antaO'e>' kunna afse:; till att å cskndcn; fartqr förriitta 'cerkli(/ ö _, . <-..> ,_/ 

oj(ice1·stjenst, under cll't att dc mt blott göra en del »aktrrhands
,.;ysslol'». Dc skulle härtill vara ungefär lika viil liimpliga som 
c:1 <>llcr annan af dc reservofficerare, )1\·ilka sistlidne som mar för-
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.:'tt· clc vanli"' officcn;tjcnst å pansarbåtamc, och ln·ilkcn tjcnst 
Ll ,t ,.., 'll f III l' ck en ligt allas sa mstiim ma.ndc utsago f~ir riittaclc tt . n zo:n 1g 
belåte nlwt. Af dessa reservofficerare funnos ncmltgc~1 na~ra,. 
,., 0111 , eftrr ntniim ningen till rcscrvunclerlöjtnant, icke tj cnstgjoOrt 
mC'r iin en högst kort ti~l ;;;åsom befäl ombord å fartyg, och salc~ 
des haft föga praktik i att föra bcfii l. Dncmot vo1·o j n andra af 
dessa reservofficerare ä il förfame hiirnti. 

Xåo·ot hinder för deras ingående i brsiittn ingsli stoma i ~; tiillct 

fi'lr :!:(' :lfficem på Yånt kanonbåta r, om så skulle bchöf,·as, d. v. s. 
om brist på f<tamofficcra rc• sknlk förefinnas, bör derför c.' .i o möta. 
Jk~"a båtars bdiil skall ju vid mobilise ring tnf!:<lS mf'st fran rc
;.;e1yc1 1. Sil Jiinge elylik förstiirknit1g af vå r bcfiilsp: rsonal ej iir 
behiifl i u·, k u 11 n a el e kommenderas u.tö(cer bcc;iittn i ngshstoma. 

U~clcr eskaclel'll bör rcc;. off. aspirante 11 anses och iih·as som 
\'on' han en sta m-officer, cniir det just iir nf vigt att han få r liira 
f.:iinnn sig silsom Ycrkligt bcfiil och ej :-om lärlin~.. Do~k bö~· 
han crhttlla betyg uti liimpliglwt för tjenstcn g1fna af chef, 
~eko ncl , der såda n finnes, och officerare. BLifvcr detta b:tyg god-
l .. 1 f"! clct·sl·l·l·f, .. Js ·tlh bctva "') af kommcn-Glnm1nc e, samman o ras oc 1 u n . ~ < • < < ·' ,., • • •• 

danten å stationc'n hvi lkcn lemnar Stationsbefii lhaha ren afsknft 
af dc'c:sa betyg, medan orginalc tl lenmas t ill rf'~. off. aspirantc•ma 
~ jelf\'('. 
. 1 S · b f"ll f fc·)· t·c·lPt t·cs. off. aS Jliran-Dcrdter sku le tattOJlS e .a ta varen · " < 

tc· ma i nu vanlig ordning till utniinllling till reservunderliijtnanter, 
hnll'(•ftP t' nt niimning skull e följa på Riitt ;.:om Jlll sket·.''':') 

l'allt 

:;ta 
och 
v id 
res. 

*) -l u"t"'" i uppförande O' ifvef:: a lltid a f den ehcf res. ort'. af:: pi-... Jf l lt . L> \.- ,J c o 

lyder undet'; il a ncl ~å l c de~ af Kommendanten. 

**) . lnm. Jfiijliycn bord e dervid den re~. oft'. aspirant, ~o;u ha r hög
bctygs:; umman, om han tillika har högsta medelbetyget tran l <~ 11 gresa 
e:;lzadern i lämplighet, ega r ätt att blifva utnämd t ill unde rl oJtna~t 
l{ongl. Flottan (i ~tammen ). Detta skulle a lltid var-a en f;porre for 
oft'. a,;pirantc rna . 
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Detta förslag afscr egentligen utbildningen endast af det för 
rörliga försnu·et af:;cdda reservbefälet, ej af det som iir afscdt för 
minYapnct. Detta senare rcsel'\'bcfiUs utbildning kan ske antingen 
alldeles för sig från förRta början, eller ock sker delningen först 
efter slntad långresa. J lwilkct fall som helst bör minkårens bc
fiil sj el h ·e h:'irom bcstiimma. 

Det för det rörliga för:;,·mct afsedela rescn·bdiilets reJJeti
tionslcw·ser torde böra nmt t\·cnne, en lctndt- och en .s:jö-kur:-;, 
ll\·ilka skulle ge nomgås efter rc:;p. ci1·ca 5 och 10 år, men med 
riittighet för resen-officer att utbyta lanrlt-kmseJJ mot <'Il sjöknrs. 
Båda knrscma borde mest omfatta ,-crklig bcfiUsföring. Re:;en·
bcfiilcts Yid minYapnct rcpetit ionsknrscr böra bestiimmas af min
blrens bcfiil. 

Emot detta för:;lag bn h·ifnl:mtan flere anmiirkningnr fram
stiilla:-;. En sådan torde bl ifnt , att det ej skulle finnus n n n fiir 
rcset'\'lltl(lc'rbcfälet <t långresefartyget Härp;'\ S\'aras nwd den förnt 
skedela hiim·isningen till dc ford ua cxtrakaclettema, ll\·arjcmte re:-;. 
off. aspiranternas antal der kan minskas från 10 till 6 >1 t), g<:nom 
att genast Yid början uttaga <tt par af dem till minYapn et och 
ntbildn. dessa siir,.;kilclt hela tiden; dessutom blir drt kanske hiidan
cfter 2:ne långresefartyg årligen, ln·an·id rum alltid kan bereda,.;. 
En annan anmiirkning kan framstiillas om att re:-;elTbdiilct,.; hiir 
föreslagna utbildning skulle menligt inYerka på yi\ra ;.;blmoHie('ra

rcs ,·ederbörliga öfning. DcJJna anmiirkuing bc:waras mcdl'll hiin
YisJJing till resen·befiilsinstitutionem; stora yigt och betydd:-;(' fiir 
flottan; man böt· alltid komma ihåg att det just ii r re,.;en·b<'fiill't, 
som har att taga ,-id der :-;tambefiilet ej räeker till. DetJiir JJIU

ste Hclerbörl ig ,·igt iihcn liiggas ,-id ?·esenl.Jefulet.,· riitta nt
biJdning. 

Detta siitt för res. off. aspiranternas ntbildni ng under enhr-t 
lig ledning iinda tills de ii ro fiirdiga att förriittn wrldig officcrs
tjcm-;t iir ii hm att fästa afseende på. Vigten demtaf ii r redan 
en gå ng fön framhållen af en in siindarc i tidsluiJten. 
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T ill spridande af knn,.;kap om reselTbcfiilsinstitutionen bör 

t. ·11 -.:l·tifni1wsböckerna för s]'öbe,·äringen inhäftas ett utdrag ur llll-' . "' " .. 

···iillandc förordningar rörande rcsen·befiilet. Sådant Htdrag ro-
~ande anneens bcfälsrcseryer finnes redan intaget i inskrifnings
böekerna. Möjligen borde sådant ntdrag rörande flottans reserv
bdiii imymmas iifvcn i s.jöfartsböckema. 

Till. slut torde böra påpekas, att res. off. aspiranterna genom 
det ltiir föreslagna utbildning,.;siittct ryckas mera in i flottan än 

1111 iir fallet. Detta kan endast stärka banden mellan örlogs- och 
ltandcl:-flotta, och ju flere och j11 starkare sådana band Yi kunna 
Ht dc,;to biittre. 

Emedan insändaren af denna Hpp:oats gcma r:;cr, att befintliga 
bri,.;ter uti hans förslag hl if,·a för honom påpekade, utsiittcr han 
hiir ,.;itt namn. S. Natt och Daq. 
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Flottan under sist förflutna året. 

r 

Femte Jmfrutltiteln ,·id IS95 11rs riksdag. 

Lika litet som de n:i · t f.. o 1 · . .. · · ~ '1mas orcgaenc e nkschwamc har 189:) 
lirs 1'1 ksmotc ll]lllf ·lit l f" 1 · · b . .. ) c c or wppmngar, hnlka hystes af ck fo-
sterlands,·anncr s )JU · . , tt · .. f.. · • · ' ·l Inse n SJO orsnu·et uto·ö r c•n oumbiidio· Hink 
l nnstaltcrnn för skyddandet af vå rt land. ,... ,... 

VissCL·lio·e n m:irl-tcs i il l l .. . . .,., ' - ~ · nom r ;;:se agcu .;_rafttga mu;atser för att 
söka <lfhJcl]Ja bristc1 .o f · . ' 1 ]M artygsmatcnel; såsom excmrJel j 1 :i 1 .1J.~ tjCDn d lil · ' " -, , . c o .;_a motwner, som fram stilldes i afsigt att afhjellJa den-
na bnst o·cnc m t d f · L 

l 
,... ' upp agan c a mhcmska lån. Fiir dessa motioner 

oe l deras beh·11 ]]' 1- ·11 
l 

' lt tng, IYJ .;_ en resulterade i riksdao·en s ·1fsl·w -~ 
c c· m ::d 18 h af · · · · "' ' · ' b " 

1
, d, '' ' 'a n rcdug_pJrt l ett föregående hiiftc• af tidskriften 
yno· punHe · r 1 l\I · · 

1 f 
"'d . . ' n l \..Ollg · arts proposition till riksdao·en allO'. i5 ·tc 

lU Yll tttdn låu· i f' ·-·] t t']] .. }' b '"' . 

f
.. . . b 01 ,; a ge l no c tg fartygsmateriels anskaffniJJo· 
Ol hnlkcn rcu·eri . · .. ]'J l '"'' 

f
.. o b ng en, 1 nara L'- 1ct med ll\·ad dc• n flireshwit Yid 
oreo·e~endc· ril ·sd .. l l . "' "' . ' . ag, 1\f; \.8( (' ett 1elOJll) af J ') ;>:-) o 000 l· . . tt 
t D l o - ,~. ' "O Il OJ il 

u ga IIIIC et· aren 1896- - 1900 . . . . ' . . l enltghet med ett uppo·th-et pro-
gtabn~, . smnt att dcraf för ;'\r 1896 anvisa : till afslutandc af ]Hn-
sar aten Oden 690 000 J· . .. .11 _ , . . ' .· . ·f ' d· Sctlllt tt a nskaffmnp; af ett rc·coo·n• lse-
ungs art\" o· tre 1 .. 1 1-1 . . . b o b båtm· l;. o• .• , ass:ns mln atar och 2 andra klassens min-

, . ,110,000 kr. eller tJllsammarH:> ') "00 000 ]·. o . ~,± • d. 

•""~tatsutskottet hiim·is·l . · . 't t l o .. .. . . . l _ · ' 1 1 s t ut atande ha ro h er t1ll sitt ytt-
ranc c OJll samma :ir l ··d 189 ' o • • . . l _. .. ' ene e ' 1 -± ars nksdao· och kommer ]>å 
gnmc af h·msYn fll d l "' ska ·j-:· .' · • l . an m ans agRbchof samt liknande ekonomi-

s ,_,t[ bil samma rrsultat som förr_g·åendc år, eller att fo .. l'"'···l·,~ 
riksclao·c n tt o o · ~ · c·' , "' a pa sa siitt bifalla l{ong:l. 1\I<>_·, .. t ,_·· · ~ " " ifrflgavarandc fram-
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ställning, att Riksdagen fö r anskaffning af n_y fartygsmateriel p:\ 
extra stat för år 1896 all\·isar ett belopp af 1,500,000 kr. 

D å ntskottsbctiinkandct var cnhillligt var frågans utgång från 
början gihcn; diskussionen i kamrarna visar att Yiinncrna af högre 
anslag ansågo sin sak hopplö,;; öh-erliiggningarnc företc intet in
tressant och det va r klart att dc afgöranclc debatterna försiggått 
inom utskottet; första kammarens beslut att höjrr niimnda anslag 
till l , 785,000 kronor var ,-ii l mera att uppfatta som en opinions
yttring än som ett för .;;ök att kullkasta utskottets för slag. 

Vid gemensam votering segrade utskottets mening med stor 

majoritet. 
Om öfriga punkter af statsutskottets i allo cnhiilliga uttalan

dr ang. utgifterna under hufvndtitcln, förekom i riksdagen ingen 

niimnvii rd öherläggning. 
Den antagna budgeten för sjöförsvrrret skilde sig blott obe

tydligt från den under föregående år antagna och Yisar - om 
man utesluter anslagen för handeln - att beloppen, am-isade för 
det egentliga sjöförsvaret, ännu ej lyckats komma npp till den 
.·ttmma som anslogs 1892, före mtima riksdagen. 

Hårnedan gih·a Yi en öfvcrblick iih·er den för 1896 antagna 

·~ ta ten . 

O r d i n a r i e a u s l a g. 

l:o) l\Icd bifall till Kongl. Maj:ts gjorda 
framställning nppfördc Riksdagen an
slaget till flottans kårer och stater 

Kronor Kronor 

till oföriindradt belopp af ............... 1,732,05~: 

2:o) :Med bifall till Kongl. l\Iaj:ts fram
stiillni11g uppfördes af Riksdagen an
slaget till bekliidnad åt sjömans- och 
skeppsgossckårema til l samma belopp 
som för år 1895, ell er med . . . . . . . . . . . . 268,100: 

Transport 2,000,152: 
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·Kronor 

Tram;port :?,000,15:2: 

3:o) l enlighet med Kong!. :Maj:ts dcrom 

gjorda framställning uteslöt Riksda

gen det å anslaget till båtsman;;indcl

ningcn under rubriken: »indelning 

och denned jcmförlig anvisning», pll 
förslag: friheter, uppförda belopp af 
:2,600 kronor. 

4:o) Med bifall till Kongl. l\laj:ts dcrom 

gjorda hemstiillan ökade Riksdagen, i 

och för anstiillallCle af daglönare Yid 

flottans Yarf, ~mslaget till flottan~ n:·

byggnad och underhåll med 20,000 

kronor, eller hån 1,:280,000 kronor till 1,800,000: 
5:o) Af Kongl. l\laj:t gjordt för;;lag om så

dan iindring i staten för ~kcppsgossc
:,;kolan, att löncll åt >JkoWiramc ,·id 

o-:kolan höjdes till 1,:?25 kronor om 

året nwcl tre åldcrstilliigg, ln·artdera å 

100 kronor, att utgå efter :3, 6 och 9 

år,; tjenstgöring, samt att i följd häraf 

anslaget till skeppsgosseskolan förhöj

des med 675 kronor, eller frå11 8,780 

kronor till 9,455 kronor, bifölls af 

Hil{sdagen cndaf<t i ~å måtto, att skol

liiramc Yid skolan må ega riitt till ål

derstillägg med 200 kronor efter 5 

:lrs Yiil vitsordad tjcnstgöring och med 

ytterligare 200 kronor efter 10 års 

dil Yitsordad tjcnstgöring, haremot 

anslaget till skeppsgosseskolan npp-

KroJtOI' 

fördcs med oföriindradt belopp af .. . 8, 7 80: 
~~------~~-------
Transport 3,308,932: 
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Kronor 

Transport 3,308,932: -

!):o) Anslaget till lots- och fyrinrättningen 

med lifräclclningsanstaltcrna; se n c dm t 

nncler rubrik: Handeln. 

7:u) Förslagsanslaget till skrifmatcrialicr 

och expenser, Yccl m. m. hade af Kongl. 

l\laj:t föreslagits skola, till jcmnanclc 

af ordinarie anslagens slutsumma, hö

jas, från förrgående år upptagna be

lopp af 46,9:29 kronor, med 23 kro

nor eller till ±6,95± kronor; mrn 11pp-
togs detta anslag af Riksdagen med 

oföriindradt belopp af .................... . 

B:o) Bctriiffande öfriga, här ofvan ej om

nämnda, ordinarie anslag hade Kong!. 

l\laj:t ej föreslagit någon förändring, 

och upptog Riksdagen i likhet med 

föregående år dessa med föl j ande be-

lopp: 
Departementet och öhcrstyrelscn ........... . 

Karlskrona artillerikåt· .......................... . 

_ \ lderstilliigg ....... .... ................ .......... . 

Pem;ioncring af resen· befäL ................... . 

Katurmmdcrhåll ................................ . 

Båtsmansindelningen ........ .. ........... . .... . 

Ersiittning för vakanta rusthållsnummer .. . 

Lindring i rustnings- och rotcringsbesviiren 

Flottans öfningar ........................ · · · . · · · · · 

tijöbcviiringcns vapcnöfningar samt bekläd-

.J-6,929: -

82,±00: 

293,795: 

32,000: 

6,400: 

419,870: 
26,±00: 

114,000: 

33,300: 

670,000: 

nad .. . . . . .. . . .. .. . . .. .. . .. . .. . . . .. .. .. . .. .. .. 256,500: 

Sjökrigsskolan .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 31,040: 

Kronor· 

tijöh:mtcverkct . ..................... :_:_"_:_: .. ~· :_:_"_:_:"~":_:_' _:_:" __ 6_0_:.,_0_00_: _ _ _ _ _ 

Transport 5,381,566: 
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Kronor 

Transport 5,381,566: 

"Ersättning åt officera re och ingemorer 

Yid flottan under anstiillnino· eller 
i:> 

kommendering utrikes ........... . 
S.jukyård .... ............................. .. . 
Diverse behof ····················· ········· 
Rese- och traktamentspenningar ........ . 

12,000: 
39,000: 
19,175: 
23,500: 

Kr0110r 

Extra utgifter ............................. . 12,500: - 5,487,741: 

H a n d e l n. 

.:Med bifall till hYad Kongl. .1\Iaj :t fö
reslagit, upptogs anslaget tilllots
och fyrinrättningen med lifriidd
ningsmlstalterna till enahanda be
lopp, hvartill inkomsten af titeln 

fyr- och båkmedel beräknats, eller 
till 1,400,000 kronor, med inberäk

ning af i anslaget ingående frihe
ter och ersättningar 409 kronor, 
eller tillsammans, i likhet med fö-

-· rcgåcnde år, till . .. ........... ....... 1,400,409: 
Ofriga anslag upptogos af Hiksclagen i 

enlighet med Kongl. Maj:ts förslag 

till samma belopp ;,om föregående 
år, sålunda: 

Unden-isningsanstalter för ,;jöfart .. ... . 

Nautisk- meteorologiska by r?! n .... .... . 

Ålderstilläo·o· . 13 000 
bi:> .. • • • • • • • .. .. • • .. • • .. • • • • .. • .. .. • ' : - 1,508,559: 

86,150: 
9,000: 

--~S~t-Ul~H~n~a~~~~~~G?',~9~9~6,~3~0~0~:~ 

E x t r a o r (l i 11 a r i e a n s l a g-. 

För gc·nomföranclc af senast beslutade löncreglering 
fiit· flottan hade~ lZongl. l\laj:t föreslagit Riks

dagen att am· isa ett extra anslag af ~W,OOO kro
nor å extra stat, att gemensamt med anslaget 
till aflöning åt flottans kårer och stater reO.o

\'isas, men bifölls detta förslag på det siitt, att 
Hiksclag-en hiirför anvisade ett anslag, att ge

mensamt mccl anslaget till aflöning åt flottans 

Kronor 

k:h-cr och stater redoYisas, af........................ 18,000: -
Kongl. .1\Iaj:ts förslag att 11iksdagcn p?! extra stat 

måtte bevilja ett extra anslag af 12,260,000 kr., 
bifölls af Riksdagen på det sätt, att för anskaff
ning af ny fartygsmateriel på extra stat för år 

1896 anYisadcs .......................................... 1,500,000: 
Med bifall till Kongl. 2\Iaj:ts förslag anvisade Riks-

dagen för anskaffning af artillerimateriel och 
ammunition för fartyg ett belopp af .. ........ . 

I enlighet med Kongl. Maj:ts förslag anyisadc Riks
dagen, för ersättning af nnder föregående år 

förbrnkadt krut ............... .... ........ .. ............ . 
Med bifall till Kongl. Maj:ts dcrom gjorda fram

ställning anYisade Riksdagen till skjntförsök, 
krutprof m. m ........ . ............................ ... .. . 

Till anskaffning af elektriska lysmaskiner för sjöbc
fiistningama \'id Karlskrona am·isades på Kongl. 
l\Iaj :ts förslag ... . .. ..... .... ........ . ........ .. ....... . 

Kongl. Maj:ts förslag att ti.ll minvåscndet bevilja 
100,000 kronor, bifölls af Hiksdagen, som icke 

ansåg tillräckliga skäl föreligga att bevilja högre 
belopp iin för närmast föregående år, endast så 
till \'ida, att till minväsendet anvisades ett be-

lopp af ............ .... .................................. . 

84,900: -

18,000: -

10,000: -

;)5,000: -

76,000: 

Transport l, 7 37,900: 
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Kronor 
Transport 1,787,900: 

löncförhöj1~i~1g åt liiramc Yid Kongl. Sjökrigs-
skolan bevil]aclcc; i enl ighet med Kongl. ::\Iaj:ts 
förslag ett belopp af ........... .. .... .... · ....... . .. .. 1,860: 

Snmma 1,739,760: 

Sammanlagda anslagen för ?u· 1896 tmcler femte hnf
vndtit(>]n li]JIJgå ,:.]Jt,.,P1 t'll , ~ n - l ................. , .. . . .... , 8,73fi,Ot)0: 

l 

.Jemförande tabell öfrer anslagen under ö~e hufrndtiteln 
för nedannli~mfle år· 

Ordinarie Ex t m Sumnut 

anslag. utom ordinarie Snmma för An sia•,. 
" 

till an~hlg för 
t !l hantleln. anslag. sjö försva ret. handeln. 5:e lwfvnd-

titeln. 

1893, Kr. - g-g -g l l l l .308,iJ:jf) l -· 8.656.:200 l_ 1894. 
:J . D .o· 1 - 1,989.110 - 7.3±7.6±1 -,. 5,399 597 48 1,419,-l.J;) !)2 6819,041 1895, 5 .470 341 

- 1,5085:iD - 8.827.000 -
" - 1.730360 7,:209,101 1896 , 5,487,741 

- 1,508.ö.39 - 8.71.'',200 -,. - l ,739,7(j0 7.2:27 ,;)0 1 - - I ,508,ö:jfl - 8,71G,OGO -
l l l l l 

II. 

Flottans militlira 1 per sona. 

Officemre. 

Officemrncs antal vid Konol Flottrtl ' ha · l 01 ,:J • vi " < l' llll( er året l:a 
, ~to ber 1894-30 September 1895 blihit ökarlt med: 

l' nlll Kongl. Sjöluigsskolan utgångna underlöjtnanter 
och minskadt med: · · · · · · · · · lO 

l 
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<ren om afskcd .............................. .. 
r 

dödsfall .. . .... ..... .. ........................ . 

Xon.r;l . flottans permanenta och E ongl. }.Iaj:ts fiattas nya 

1
·escnstate1· hatnt tmdcr året l Oktober 189±-30 Septembe-r 

U395 minskats med: 
p:cnom arsked ......... . ........................... .. 

,, dödsfall ............... ... .................... . 

l 

l 2 

och utg.jorclc antalet officerare Yid dc båda nämnda statema den 

30 September 1895: 
Kommendörer .. .. . . . .. .. . . .. . .. .. . . . . . .. .. . .. . . .. . . . ;) 
Kom.-bpt. l:a graden.... ...... ... ........... ..... . J 

" 
2:a 

Knptcncr 
" 

l 
8 16 

I Kongl. f lottans l'r::se1 ·v 1·ilkorligt tjenstskylclige officerare 

ym·o den ;)0 September l 896: 
Amiraler ... .. ...... .. .............................. .. ... 3 
Kommendörer . .. .. . .. . . .. .. .. . .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. . 3 
Kom.-kap.t. l:a graden.............................. 8 
]\:aptcn(>r.,.._ ... . .. .. ........ ....... ... .. ................ l± 
l'nderl öjtnantcr. .. ~ ..... .. .... . ·'·..................... 61 8H 

~ 

lJ;~~l?Jl. - G.w.Zsk1··o1w :.:,41'tilleri7i!:_1' utgjorde antalet officerare 
Llcn ;30 Scptcmbc'i· l-S9 G: ;' 

...._ Öf\~L'TRtC . .. . .. : .. ...... ................... . ......... , . l 
:\Iajor....... ... . . . . . . .. . . ... .. ... .. . . . . . .. .. . . . . .. . . . . .. . l 
Rapten er ... . ..... . ..... .......... . ................. · · ;) 
J_,öjtnantcr . ....... . . .. . :. ... ...... ........... .... .... .. 3 
1-nclcrliijtnantcr....................................... 3 11 

Följa nde befordringar inom officerskåren hal\·a nndcr smmna tid 

egt n1m, ncmligcn, 
1·id Kongl. Flottan: 

till Kontreamiral l 
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till Kom.-kapt. l:a graden 

" " 
, ]{aptener 

, Löjtnanter 

2:::. 
" 

······································· 
... ······························ ···· 

vid Kongl. Carlskrona Artillerilcär: 

till J\Iajor ............................................ . 

, ]{aptcn ......................................... . 

, Löjtnant ..... . ................................... . 

, Unelerlöjtnanter .. .. .... ..... ..... ....... ....... . 

V nderoffi<'era re. 

l 
l 

l 

Undcroffieeranw~' vid Kon_(Jl. Flottan antal har under året l:a 

Oktober 1894-30 tlcptembcr 189:) ö!Citts med: 

till undcrofficcr:ue af 2:a graden befordrade............... H, 
s::.mt minskats med: 

genom afskcd ...................................... . 

" dödsfall .................... . ........... .. .... . 
11 
3 

Med undantag ::tf de å Kongl. Maj:ts flottas n~·a reservstat 

samt till månadslönarestat öfvcrfl.,·ttacle upptog underofficersper

sonalen den 30 September 1895 följandl' antal underofficerare: 

pä Ca?"ls!crona station: 
Flaggnndcrofficera re·... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hl 

Underofficerare af 2:a graden . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15l lö~l 

znl i:]torldwlms station: 

F laggunderofficerare ................................ . 

Underofficerare af 2:a gr:1den . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 87 256 

Till flaggunderofficerare hah-a under året bcfonlr::.ts 8 un-

derofficerare af 2:a gr::tden, der::.f ;3 på måu::.dslön::.rcstat. 

Till mäna(lslönarestat i)f,·erflyttadc voro elen CIO Sept. 1895: 

Fl::tggunderofficerare... ..... .... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 

l.Tnderofficcrare af 2:a graden .. . . . . . . . . . . . . . . . . 10 17 

Kongl. .1liaj:ts flottas nya reser·vstat bestod cll'n 30 tleptem-
ber 189:) ::tf: 

Underofficerare....................... .................. .. ....... .... ·7 

- 7!) - · 

Kon.9l. Oartskrona artille1·ikär omfattade den 30 September 

tr-:(l:) följande antal underofficer::. re: 

styckjunkare.. ........ . . .. . .. ... ... ... ... .. . ... . . . ... 5 

Srrgeantrr .............. . ... ....... .................... ~ 10 15· 

Gemenskapen. 

Jiatroskompanienw bestodo dl'll 30 Septembrr 1895 af: 

U nderofficerskorporaler ........................... l:'i.J. 

l:a kl::.ssens sjömiin ............................... . 
~:a 

" " ······························ .. 

" " ········ ······· ·········· ······· 

:172 

n± 
670 

Hymde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132 2042 

Eldcwe- och Hwultverkslwmpanierna utgjordes af: 

Eldareafdelnin.r;en: 

l TnderoHiccnJ,;:orporaler ..... .. .. . ... ....... . ..... . 

l:a klas,.;cn s sjömiin .. ... ...... ... .... ..... ......... . 
:!:a 

" ,, ································· 
H:r 

" ,, ·················· ··············· 
Hymde ················································ 

Hand t u e? 1careafilelnin.r;en. 

Underofficer~kmporaler: 

T i rmnermii 11 ··························· ··············· 
tlegr lsömmare ......................... . ............ . 

·vapensmeder ........................................ . 

l:a klass sjömiin: 

Timmcnniin 

Srgrlsömmarc ............................. ·. · · · · · · · · 

Vapcn,.,Jneder. ............................. . . · · · · · · · · · · 

Torpedhandt,·erkarc .............................. · · · 

43 

90 
105 

172 

27 

11 
3 

11 
;~ 

437 

19 

28 
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· 2:a klass sjömån: 

T im 111 cn11ii n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... .... .... . 3 

V apcns1ncdcr ........................................ .. 

;:l:c klass ~:;jömän: 

Timmcnniin 

V apcnsmcdcr .................. ....... ...... . ... ...... . 

JJiinö? ·kompanierna utgjordes af: 

Underofficerskorporaler . . ....... .. ........... . ... . 20 

l:a klass sjömiin .. ....... .... . ..... . . . ...... .. ..... . ()l 

2:a , 
'' 

?il 

.'3:c , " 
88 

H.ymdc () 

Btrtsmanskompanierna ut.!Jjonles af; 

l :a l-dass s jiimiin 

::?:a 
" " 

;~ : c 
" 

, 
Hekrytcr .......... . ............. . .... ...... . .... .. ..... . 

152 
583 
872 

l 

lO 

226 

v arf~;klass . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260 u.; n s 

Skepp.~gosseld'trens styrka Yar den i30 r-lcptcmbcr 1895: 

P å l: a kompaniet, antal g:osRar .. .. .. . .. .. .. .. .. . 15-! 

, 2:a , , .... .............. 15() 310 

t.:'ndcr året hafya afgått : 

genom karlskrifning.. . ..... ... ..... .. ... . ........... 102 

, afsked på mfll,.;mans begiiran............ 31 

, , för dåligt uppförande......... ... H 

" " 
af andra orsaker ................ .. 

A f dc karl skr.if'na haf\·a an stillts på kompauierna: 

vid Cadskromt station .................... .. ..... 65 

15G 

, Stoeklwlms , ......... ....... .. ........ · 37 102 
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Vid Xongl. Ccwlskrona A1·tille1 ·ikår: 

1 :c Konstaplar ........................... . ........ . .. 

2:e ,, 
12 
19 

l:a klass Artillerister .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. 6-! 

Artillerister . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207 

t:ljukvårdare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G 

I-Iornblåsarc .. . . .. . .. .. . . . . . . . . .. .. . .. . . .. . .. .. . . .. .. . 9 

Rytndc .................. ............................ . . _ _ l 

Dcraf: 
Tjenstskyldige i likhet med sjömanskårens 

värfvade stam .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 214 

Volontärer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 

Öfrige. . ........ . ...... . ..................... .. .. .. ... ... 97 

318 

(Forts.) 
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åtskilliga maritimu o~:h krigsyetenskapliga tid-

Kong-I. Krig·~vetenskapsakatlcmirns hatHilingar och tidskrift: '2:2 häft. 

ltlV5. Sekrctcrarcns anförande vid hög·tids<lagen '", 
11 

11'0.->. Täftingsämnen för 

18UG. A fgängna och tillkomna lcdamutcr. Det nya franska fälttjen~tregl. 

Ett och annat rörande förpo~ttjen~tcn . Om fördelningskavalleriets an
vänrlning. 

23 häft. Ett och annat fn\n linska l<riget 1808-1800. :,[ilitärlitteratm. 

2± hhft. Hnfvurlrlmgon af 'l'yskland~ häeordning. Några uppg. om 
18()5 år~ bOI'liring~kla,;s. 

Al'tilleri-'l'i•lskrift. 5:e o. fl:e häft. 1805. Artilleristiska manövcrbo

traktelsce. Undorrättelsce från ft•ämmando länclor. Utdrag ur rapport öf
vcr skjutningar l'id :,ramm skjutfält. 

Nors!• 'J'i!lskrift for Sonesen. l± årg. 2:a häft. Soln·igen mollan Kina 

oeh Japan. Sckstantem< ekscntricitetsfeil. ljloyds föroskriftet' om bonyt

tcbe af oloktri~kt lys pit sJöbo. Et bidrag till navigationens hi;;toria. 'l'or

pcdomanovrer i Franluig. Frommodo krig·skibc. 

14:c årg. 3:c o. ±:c hiift. K og lo bomorkninger angaaendo sooffircrsnd

<lannelsen i VOl' marine. Berotning om krigen~ utbrml i 1~07 og om for

holelsregler i don anledning mod gjengivelso af flere dolmmentor vedkom 

monde ~ofor~varet af 'J'ronclhjom og k;)'sten nrl onfor, samt om oprettclson 

af telegrafer m. m. Sek~tanton~ eksentricitetsfoil. 

Ti•lskl'ift for Soncsen (Dansk). 80 Binrl. fl:o h. :\farinokommissioncn 

107,~. Colli~ion i 'l'aage. Hcconstrnrtion af den norske FJaade. Uan~kc mina· 
Öl'e]~er i iiresun cl. 

Marine 1~mulschan. December 18\J.). Un,;cro KriegsJ1otte. Die !(osten 

rlor Kricg,;ehi ffc <l or en g lisehen :\larino. 

Jannar lf'Vti. Vico-admiral ·wilhclm v. 1\'ickcde. Da~ älte,;tc cleubcho 

H n ch id)Cl' Schi t'fbau . 
.Fcbruat' 1:-i()(i. Dia Blockade in ihrct' Be;r,iehung ;.:m· Sce~tmtegic. llet' 

Wcrth <ler Stcl'llc flir <lic "1\avigation. Ocr Han dos Hafonsl(aber Alexander~ III. 

Jlittheilung·en aus dem Gebieto tles Seewesens. \'ol. XX fll. :\:o Xfl. 

Die Leht·rn bishorigen Kricgo flir l~atHlnng,operationen ete. Obcr rlc11 l~in

tlus~ dc~ \\·a~sercirlmlation au f dia DampfC'rzongrmg bei \Vas,;crroheke~,;eln. 

ltalienisclw Kreuzertypon. Die :\enbauton fiit' clie franzö~icho Flotte. 
,Jahrcsinhalt. 

Vol. xxrv n:o L 'l'ilOOl'iO der Seotaktilc Doutscho Schit'(',;typC'n . J)jp 

englbrhcn Torporlohoots;.:crstörcr. L' n fall e i ner ft•anzösil·het' Pamrt'cli l'i,;ion. 

:\':o !L 'l'hcoric der Seotaktik. Amerikanische Krouzertypon. DOI' Was

:;orrohrkessol von Peterzon mul ;>.Iardonalcl. \Vcllomnessnngen im Atlan· 

ti.schcn Ocean. Ubet' Darupfste.nrruaschinon. Da~ untorsecischo Fahrzeng 

Goubet . Uber den Binftn::<~ der Rclmellfoucrkanonen auf der Gofecht~

wort der Schiffe. Jahresbericht des Chefs de~ Artille-Buroau des Vor. St. 

:\Iaxims 1\Iothoclo :om· ·l~r;.:eugrlllg vo11 Stahl[!:c~rhlitzen au~ einem Stlieke. 

Procee•lings of the t 1nite•l States Nayal Institute. Yol. XXI. :'\:o g_ 

Suggc~tion~ for incrcacing the offiricnre of unr nrw ships. 'l'he battle af 

the Yalu. 'Phc Petl'cls' in~tallation in :\Iant~chnria. Pressuro of smokeles~ 

powdet' gase~ in the bore of gnn;:. The. (li~appearing gnn af1oat. 

Procee•ling· of the Royal Unitell Senieo Institution. Kovembcr 1805 .. 

'.!'ho rotirernont af Piclcl-mal'>'hal H. R H. tho rlnko of Cambridge. Blockade 

in relation to naml ~trategy, by :\lahan. Electrie propulslon and the naval 

service. 
December l8Uö. Snggcsterl lin ed of conyoy in \\'at' time with a sch om e of 

commerce protoction. 
January 18UG. 'Che Chiteal Campaign. Tlw seamen of the Gnar(l 

180:1- 1815. 
Proceeilings of the ltoyal Artillen· lustitutio u. Docembct' l 895 .. 

Balakta va. 
Jatmary 18DG. Kotis on the German Siegc Artillery aml 4 gun ti.elcl,c 

batteri os. 
I,e Yacht. 4 Janviee 1~DG. Les mari1ws de guerre J SU5. L'ecolo sup6~ 

riour de guerre clo la '\Iar.inc. LP cuira,.;,.;(• <l'e,.;carlre allomaml lo Bran 

rlenbnrg. 
11 ,Tanvicr. J/e1·olc Sl tp6riom· d<' ~netTO dc Ja flotte. ];Ci< marine>: cie 

gue t'l'c 1895. 
18 Janvier. JJeS eon,.;trnction~ nom·e;: on lKU.">. Doux nouveam:: rnira:;-

f<C" a.mericain,.;. 
2.j Janvior. :Vlat•inc militairc dc l'ctrangm·. 
l Fevrior. I;c,.; r6formo::: de la marine. La turbim• tle Ija\'al. 

k J<'evrior. l;e ,Carnot", euira,s6 tle 12,000 tonneaux. 

L'Ossel'vatore .!Saralr. Volnme primo 1K9G. Pro Cina. l tnbi prilld

pali di vaporo nelk maehine mari11o. Gl' lll Cl'OciatOl'i e lo nuovo co~truzionL 

nava li italiano. L'c ,·oiu:oiono noll'arC' ~litettlll'a dcllc l\Oraz;.:atc mglc,;t. 




