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Arsberättelse i skeppsbyggeri och maskinväsende år 1907.
Af ledamoten A. von Eckennann.

(Forts. från 6:te häft. 1907, sicl. 480.)

Ryssland .
Oaktadt de oerhörda förlusterna under sista kriget kommer dock den ryska flottan, sedan de före, under eller omedelbart efter kriget påbörjade fartygen nu inom kort blifva fär·
diga, att utgöra en afsevärd af tidsenlig materiel bestående
s tyrka. H vad som därtill icke minst är att beakta, är den
-erfar en het, som under kriget vunnits ocb bvilken delvis kunnat
komma till användning å äfven und er byggnad varande fartyg.
Slagskepp ej tillhörande Svarta hafsflottan äro till antalet Slagskepp.
fem, nämligen den sedan kriget väl bekanta och därefter reparerade »Cesarevitch », »Slava», »Imperator Alexander Ih och
'-le un~ler byggnad varande »Andrej Pervasvam p och »Pave l h.
A dessa senare, hvilka väntas blifva färdiga under loppet af nästkomma nde år, har med ledning af under kriget
vunnen erfarenbet afsevärda ändringar från de ursprunglig a
ritningarne vidtagits.
Deplacemen tet har ökats med cirka 800 tons till 17 400
tons och äro hufvuddime nsionerna följande:
............. . .
140,2 .meter,
längd.. ... ... ..... .. ... ... .... . .
bredd ....
))
24,5
· · ·· · · .. ·· · ············ ..... ........ .. ...... .. ..... ..
))
8,23
<ljupgåe11de ......... ..... .. .. ..... ... ......... ... .... .... ... ... .. . .... ..
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Don synnerligen starka bestyckningen utgöres nf fyra 30,5
cm. kanoner parvis i torn för och akter, samt däremellan i
kasem att och i dubbeltorn i hörnen af densamma, i allt fjorton 20,3 cm. kanon er. Uti en öfre kasematt betlnuer sig det
af 7,5 cm. kanoner bestående lätta artilleriet.
En egenhet hos dessa fartyg är den fullständiga sidabepansringen utefter h ela fartygets längd och ända upp till kasematten. Denna pansarsky ddets utsträckning har dock endast
kunnat ske på bekostnad af det undre bältpansarets tjocklek,
hvilkets maximum är 215 mm. , aftagande till 115 mm. mot
ändarne, och är detta således jämförelsevis svagt. Det öfre
bältet bar en tjockl ek på 127 till 80 mm. och skyddas 20 cm.
kasematten af 165 mm., de grofva tornen af 20U mm. och de
med elsvåra af 178 mm. pansar. Det öfre pansardäcket skulle
enligt ursprungliga plan en erhålla en tjocklek af 38 mm . och
det undra af 76 mm., m en lär en reducering hafva företagits
för att tillåta anbringancl et af 31 mm. plåt å själfva öfre däcket. För skyddandet af undervattenskroppen har förutom det
å >>Cesarevitch, använda sys temet en d el pansarväggar anbringats. Anordningar äro äfven vidtagna till förekommaode
af slagsida, då vatten på ena siclan inkommer i dubb elb ottens
cell@r. Antalet propellrar 2 och är beräknade farten 18 knop
med 17 600 hästkrafter, m en återstår att se, huruvida icke genom all den extra belastniug, som under byggnadstiden tillkommit, densamma kommer att nedsättas.
Förslag föreligger om byggandet af slagskepp enligt
»Dreaduought»-typen med deplacementet ökadt till 21800 tons
och skulle bestyckningen komma att bestå af tio 30,3 cm. samt
för öfrigt 12 cm. kanlllner . Dessa fartyg afses skola erhålla
turbinmaskineri och farten blifva 21 knop.
PansarJ:.J-ysAf de tre äldre , som återstå af deuna typ, undergå
sare.
>>Rossia» och »Gromoboj» för närvarande genomgående repa-

ration. Under byggnad äro fyra, nämligen »Rnrib , »Bajan,,
»Pallada» och >>Admiral Makarofh, af hvilka den förstnämnde,
som levereras af Vickers i England , redan börjat sina proftu-
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rer. ,Rurib , som blifver Rysslands hittills största kryssare ,
har ett deplacement af 15200 tons, samt i öfrigt följande hurvuddimeusioner:
149 meter,
längd .
22,8
bredeL
djupgående
7,1)
maskinkraft 19 700 h ästkrafter , fart 21 knop. D ess bestyckning utgöres af fyra 26,4 cm., åtta 20,3 cm ., tjugo 12 cm. och
tolf lättare kanon er samt två torpedtuber. Största tjockleken
af gördelpan sa ret är 162 mm. samt är pansarskydd et för de
grofva kanonerna 18-l mm.
Denna klass, beståe nde af ett 80-tal fartyg, kan för närvarande sägas bilda kärnan af den ryska flottan. Af desamma
äro 20 >>ocean jagare, m ed ett. deplacement om 560-625 tons,
en fart af 2ö a 27 knop och en bestyckning af två 7,5 cm.,
fyra till sex 67 mm . samt fyra maximkulsprutor; tre stycken
däckstuber för 65 cm . torpeder.

Jn,gare.

Stor uppm ärksamhet ägnas för närvarande åt utveck· Undervatlingen af deuna del af fi"\rsvar et och experimenteras med flera t en sbåtar.
olika typer, äfven r yska. Senast beställda äro fyra »Lakebåtar» och tre af Gertnaoivarfvets i Kiel konstruktion. Då nu
under byggnad varand e undervattensbåtar blifva färdiga torde
antalet i Östersjöu be6utliga sådana komma att uppgå till öfver
tjugo .
Såsom bekant tir, förlorad e Ryssland under kriget de l\Iinfartyg.
båda minfartygen ''Am tu » och »J enisej ». I stället för desamma byggas två nya med samma namn bvilka nn nalkas
sin fullbordan.
Längden är ...... ......... ... .. .... .. ... .......... ...... .. .. . . 97,8 meter,
))
bredelen .. .............. ..... .... ... ...... .... ...... .. ..... .... . 14,0
djupgåeudet ... ... .. ...
. ... .. .. . ... ... ... ...
4,4
»
med ett deplacement af cirka 2900 tons . Farten 17 a 18
knop med 4700 hästkrafter fördelade på två propellrar. Dessa
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fartyg erhålla en armering, bestående af tolf 12 cm. och 7,5
cm. kanoner samt medföra 360 minor, h vilka me d stor snabbhet kunna utltiggas. JV[in- och maskinrum äro skyddade af
26 mm. pansardäck.

Förenta staterna.
Slagskepp.

Då de slagskepp, som före utgången af detta år väntas
färdiga , blifvit levererad e, skall den ame rikanska nationen med
stolthet kunnA. p åvisa, att dess slagskoppsflott a sedan början af
förra året nästan fördubblats till antalet, och mångdubblats
beträffande stridsvärdet. Icke mindre än 12 slagskepp, och
alla afsevärdt kraftigare än sina föregångare, hinna nämligen
under denna tid speriod blifva fullbordade.
Dessutom påbörjades under år 1906 ytterligare 3 dylika
fartyg m ed ett deplacement om cirka 18000 tons hvardera,
och synes man med de två slagskepp, hvilka kongressen innevarande år beviljat, ämna söka slå rekordet, h vad deplacement beträffar. Detsamma uppgifYes nä ml igen vid full belastning komma att uppgå till 22429 tons .
Dessa fartyg , »Delaware» och »Utah» , få följ a nde hufvuddimensioner:
längd i konstruktionsv attenlinjen .. ... ... ... ..... ... .... .. 166,-! meter,
26,97
. . ... . . .. . ... .. ... .. .. ... . ... .
bredd.
S,!JG »
. . ... ... .. .
djupgåend e vid full belastning .. .
ement
proftursdeplac
ett
med
är
farten
kontraherade
Den
.
knop
om 20 320 tons 21
Bestyckningen utgöres af 10 stycken 30,5 c m. och H
stycken 12,7 cm. kanoner tillika med ett 10-tal mindre pjäser
och 2 stycken torpedtuber.

Tornens för det grofva artilleriet placering framgår af
ofvanstående skiss.

-
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D en förd el, som vinnes genom denna uppställning är
den , att samtli ga grofva kanon er kunna afgifva bredsi des eld,
men densamma köp es ock på bekostnad af eldgifningen rätt
för öfver, i det vid sådan stäfeJd endast två af toru en kunna
användas. Det torde ock kunna ifrågasättas, huruvida icke
vid skjutning rätt för och a kter öfver skottlossningen från det
bögre belägna tornet m åste inverka störande på det lägre.
Försök säges emellertid hafva blifvit gjorda för att utröna
detta förhållande och lära desam ma h a fva utfallit tillfredsstä lland e.
D e 14 stycken 12,7 cm. kanonerna uppställas fem på
hvarj e sid a och fyra i h ör nen af de bf>da bred sides-kasematterna. Huruvida dessa båda fartyg erhålla turbinmaskine ri är
ännu icke kändt, men är så att antaga.
En egenhet, värd att omuämuas är de båda masternas
pla cering å hvardera sidan af fartyg et, med hvilken anordning afses en lättare afläsning af signaler. De så uppställda
masterna äro utförda i form af gall erverk för att d~irigenom
erhålla större motståndsförm åga vid beskjutning. ;~fven är
det att märka att skorstensmant larue i sistnämnda syfte erhålla till ej så rmga höjd öfver kasematten ett 127 mm . tjockt
pansarskydd.
I ä nnu högre grad än hvad som nämnts beträffande Pansarkrys·
sare.
slagskeppen bar numerären och effektiviteten af pansarkrysicke
att
det
i
ökats
sare inom den amerikanska örlogsmarinen
mindre än 7 st. kraftiga fartyg af nämnda typ under ifrågavarand e tidsperiod färdigbyggts . Härtill kommer ock att under förlidet år arl>etet på börjats å ytterligare två pansarkryssare med ett deplacement om c:a 16000 tons hvardera .
I motsats till det forcerade nybyggnadsarb etet af större
krigsfartyg har alltsedan år J 902 ett mä rkbart stillestånd ägt
rum beträffande anskaffand et af to rpedfartyg. Af sådana äro
emellertid nu fem stycken aubefallda till byggnad och lära
dessa erbålla. ett depl acement om 600 tous och en fart af 28

Jagare.

-
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knop. Propell ermask ineriet torde komma att utgöras af ångturbiner, bvarjämte el'ter engelskt mönster för pannornas eldmng endast flytande bränsle lär vinna användning.
undervatEnligt tillgängliga uppgifter bafva innevarande år upptensbåtar. repade jämförande försök utförts mellan un<'lervattensbåtar af

Lake- och förbättrad Holland-typ, men har däremot ännu ingenting bestämdt försports rörande elen nybyggnad af fyra dylika båtar, som afses.

Å de nyare krigsfartygen komma sjukrummens storlek
:Sjukvårdsfartyg.
att betydligt inskränkas, ocb komma i stället särskilda sjukvårelsfartyg att byggas. Desamma äro afsedela att tilldelas
eskadrarne och upptaga sådana sjuka, som hafva behof af
längre behandling, intill dess att de kunna transpo rteras i land.
Däremot blifva de å skyddad plats i fartygen belägna förbandsrummen betydligt större, så att de blifva för sitt ändamål m1cler strid i möj ligaste mån lämpliga.

l
Japan.
Ehuru Japan efter t illintetgörandet af Rysslands stormaktsställning i Ostasien icke torde hafva att befara ett försök till densammas återupprättande, fortsättes med oförminskad energi elen vidare utvecklingen af dess sjöförsvar, för att.
med samma framgång kunna upptaga striden med en ännu
starkare motståndare, om så skulle erfordras.
Att den inhemska industri, som därigenom uppstått, på
Japanerna
uyggasjälfva ett förvånansvärd t sätt visat sig kunna fylla de stora kraf, som
slagskepp. ställas på densamma, därpå har man ett slående bevis vid betraktandet af pågåeude nybyggnaderua på egnfl varf af de
båda slagskeppen »Satsuma» och »Aki». 'rill den förra lades

kölen den 15 maj 1905 och till senare den 15 mars 1906,
och båda hafva nu gått ar stapel efter respektive 18 och 14
månader samt väntas blifva fullt färdiga efter en byggnadstid af tre år_
Enligt äldre uppgifter ~;.kulle dessa fartyg bliEva lika med
följande hufvudclimensioner:
146,2 meter,
längd
25,5
bredd
8, 4 >>
. .. .. ... ...... ... .... .. ... ... . .. . _.. .. .. .
djupgående
.. .. ... . .. ... .... .. ... .. .. . ... 19200 tons.
deplacement .... .. .. ..
Det bar emellertid sedan visat sig att »Aki» blifver 3,7
meter längre, med en deplacementsökning af 600 tons, hvilket står i samband dels med en äfvenledes föresJugen ändring af
bestyckningen, dels med fartygets förse ende med turbiner af
Curtis-systemet på 25000 hästkrafter. »Satsuma» erhåller kolfmaskiner på 18 900 hästkrafter och är dess beräknade fart 18,5
knop mot 21,5 knop, som »Aki » är afseeld att uppnå.
Bestyckningen å den förre utgöres · af fyra 30,5, to lf 25,4
och tolf 12 cm. kanoner, då å den senare 12 cm. kanonerna
ersättas med åtta 15 cm. med åtta stycken 7,6 cm. pjäser.
Båda erhålla fem torpedtuber.
Vid konstruktioner af de två nyaste slagskepp, som byg- Ny slaggas, har gifvetvis den stora erfarenhet, som under kriget vun- skeppstyp.
nits varit en allt bestämmande faktor, hvarför dessa fartyg erbjuda ett speciellt intresse.
Mycket om desamma är ännu ej bekant, men nog för
att cläraf se att japanerna skapat sin egen slagskeppstyp och
att därvid kompromissen mellan artilleri och fart utfallit till
det förras förmån .
Hufvuddimensioner sägas bliEva:
längd ............. --·· · ... _, ............... ....... --·--··· ·-·· .......... _. __ 146,2 meter,
»
bredd ·-·· .. ·---- ... -..... __ ........... -.-· .... --.- .... _.. --.-- ....... -- 26,2
8,5
djupgående --- ..... ·-· ..... _...... ·-- ·-- ... ·-· ... ·-- ... ·-- ... ... ... ...
deplacement --· ·-- ...... ·-- ··- __ ... ·-- ........... _........ -............ 21000 tons.
Bestyelmingen uppgifves till tolf 30,5 cm. i sex dubbel-
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torn, tio 16 cm. i kasemntt samt tolf 12 cm. kanoner, dessutom fem torpedtuber.
Såsom var att förvänta erhålla dessa fartyg turbinmaskin eri , h vilket lär bli f va på 26 500 hästkrafter och är den beräknade farten 20 knop, således 11 12 knop mindre än den slagskeppet »Aki» väntas uppnå; artilleri och pansarskydd bar
således i väsentlig grad ställts i främsta rummet.

Häraf framgår att hvacl först farte11 beträffar denna praktiskt taget (»Fy lgia» uppnåc1de under proftur 22,8 knop) kan
anses lika. I bestyckning är »Fylgia» afsevärdt öfverlägsen
och hvad angår pansatskydd bar »'l'one» endast ett 76-38
mm . pansardäck då ~Fylgia» förutom ett sådant på 50-37
mm . har sitt 100 mm. sidopansar.
En jämförelse mellan dessa båda fartyg utfaller således
på det mest eklatanta sätt till »Fylgias » förmån, och som japanerna ej gjort sig kända för någon bristande konstruktiv förmåga utan äfvon i detta afseende väl följt med sin tid, måste
häraf den slutsatsen clr·agas, att »Fylgia» är ett synnerligen
väl konstrneradt fartyg, hvilket oj häller af någon öppet vågat
bestridas.

PansarkrysD e två nyaste fartygen af denna typ skola i storlek och
sare.
styrka komma utt öfverträffa Englands »Invincibl e»-klass, on>

de uppgifter, som förekommit rörande desamma, besannas.
De erhålla i så fall följande dimensioner:
längd...... ......... ........ ............................. ........... .......
164,7 1n et.,
bredd .............................. ....... ................... ........... .
24,5 »
djupgående ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... .. ...
8,1 »
deplacement ............................... ............................. 18650 tons.
Farten uppgifves till 25 knop meJ ett turbinmaskineri på
-14 000 hästkrafter och skulle bestyck ningen utgöras af fyra 30,6
cm., åtta 26,4 cm. samt tolf 12 cm. kanoner.
Tvifvelaktigt är emellertid, huruvida den senare uppgif·
ten kan vara tillförlitlig, då två grofva kalibrar icke bi behållits å de nyaste slagskeppen.
PansarFöljande uppgifter rörande den under byggnad varande
c1äckskrys- kr.yssaren
~Tone» af denna klass kunna hr.fva ett särsl{ildt ins are.

tresse på grund af dimensioneroas nära öfverensstämmelse med
vår pansarkryssare »Fy lgia».
>>Tone ».
Längd.................. 123,5 meter.
Brec1c1...... ...... ...... 14,8
Dju}Jgåencle .. .. .. .. .
5,1
Deplacement ...... 4100 tons.
Maskinkraft .. .. ... .. 15000 in el. hkr.
Fart..................... 23,o knop.
Bestyckning......... 2-15,2, 10- 12 oeh 27,6 cm.

' Fylgia»,
lli'l,n meter.
14,84
»
5,16

4100
tons.
medium uneler 5 tim.
prof 12444.
medium. uneler fi tim.
prof 22,G7 knop.
8-15, 14-5,7 och 33,7 cm.

Nybyggnad pagar äfven af de två kryssare af denna 3:c1je klass
klass »Yodogawa» och »Mogami», den förre på 1250, elen se- kryssare ..
nare på 1350 tons deplacement. Farten blifver respektive 22
och 23 knop . »Y odoga wa» erhåller kolfmaskineri på 6600
hästkrafter, då »Mogami >> får Parsonsturbiner på 8 000 bästkrafter. Bestyckningen blifver densamma näm ligen två 12
.cm. jämte fyra 7,6 cm . kanoner. Kommandotornen bafva ett
pansarskydd af 51 mm . tjocklek.
En sådan på 36 knop läi' vara under byggnad i England och synes man dvakta resultaten med densamma, innan
ytterligare nybyggnader företagas.

Jagare.

Hittills hafva japanerna icke visat benägenbet att offra Unclervatmycket på denna del af försvaret.
tensbåtar.
Det gångna året har i afseende å å ngturbinens använd- Ångturbinens
nmg för fartygsd rift att uppvi sa en storartad utveckling. Näutveckling.
stan a Ila mariner bafva nämligen i större eller mindre grad
följt Eng lands exempel, hvarvid särskildt torde vara att beakta den snabbhet, med hvilken Frankrike efter närmandet
till England accepterat systemet för sina nyaste slagskepp.
Stora och välgrundade betänkligheter kunna visserligen

-JO -

för fartyg af denna typ anföras i första hand i afseende på
manöveregenskaperna, beroende på de jämförelsevis små propellrarnes ringa bladarea och turbin ernas svaga igångsättningsmoment, allt i förh ålland e till farty ge tis stora fartmoment
Att »D readnought» ej lär man öv rera väl har i det föregående vid tal om detta fartyg r edan framhållits, men får man
doek ej förbise, att detsamma i så väsentlig grad representerar det nya och opröfvade. De svä fvancle uppgifter, som härom meddelats, tyda dock äfven på fel eller otillräcklighetee
bos rod era nordningarne .
Tagas samtli ga medverkande faktorer i betrakta nde kommer man till den slutsatsen, att med de fartygshastigheter och
omloppstal, hvartill man på maskinteknikens nuvarande ståndpuukt kommit, samt med svårigh eterna att komma längre i
kolfångmaskinernas fulländning, detta nya framdrifningsmaskiueri väl försvarar sin plats äfven å de stora fartygen, dock
här likväl under föruts ättn ing af fullt effektiva roderanordningar, sakkunuing man övrering och kanske mest enhetlig sammansättning af förband en . Detta senare torde rtfven vara nödvändigt, för att den större fartygshastigheten skall kunna göra
sig f u Ut gällande.
Trån ga farvatten, såsom våra skärgårdar, er b j ud a naturligen und er alla förhållanden särskilda synpunkter och betinga
synnerligen noggrannt tillgodoseende af alla manöveranordmugar.
Kunna ångturbinerna således numera anses hafva definitivt eröfrat äfven de största krigsfartygen, så komma di:ire mot åtminstone tillsvidare systemets många goda egenskaper
ej till sin fulla rätt å mycket små fartyg vid mindre kraftbelopp. Så torde t. ex. å våra 2:dra klass torpedbåtar i närvarande stund kolfångmaskiner vara att föredraga.
I tek niskt afseende karaktäriseras det gångna årets arbete
hufvud sa kligast af turbindetaljern as fullkomning till största
m öjliga effektivitet och pålitlighet. Det stö rre teoretiska och
m era grundläggande arbetet har ege ntligen varit hänvisadt till
propellrarnes formgifning och dimensionering, i hvilket afse-
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ende ett omfattande och helt visst fruktbärand e arbete i stor
sti l är att anteckna på flera platser .
Mänga gamla fördomar särski ldt i uppfattningen af slipens betydelse hafva visat sig oriktiga, då däremot relat ionen
mellan periferihastigh et oc h vatten tryck, propellerytornas bearbetning m. m . framträdt som huf vudfaktorer. Försö k utförda
bland annat i Navy 'rank i Washington hafva visat att en
hög verkningsgrad hos propellem kan vinnas äfven vid slipförhåll a nd en ä nd a npp till 40 procent.
Ett praktisk t resultat visar den af Germaniavarfvet i Kiel
byggda tyska torpedbåte n »G. l 37 » om 570 tous, hvilk en ,
försedd med Parso nsturbiner samt med sam ma pannsystem
m en J.Ded 50 tons större deplacement än Schickaus torpedbåtar af samma ty p med kolfå ngm aski ner, gentemot de senar es
fart om knappa 30 knop uppn ått en ha stigh et under 3 timmar af 33,os knop samt en högsta hastigh et af 33,n knop vid
9UO hvarf per minut; ett resultat tydande på en sy nn12rli gen
lyckad propellerkonstruktion .
Beträffande ång förbrukningen , hvilken vid lägre fa rter
gifver mindre tillfredssällande r es ultat, har und er året framsteg om och jämförelsevis sm å funnits att uppvi sa, och kan
säkerligen ytterligare mycket komma att vinn as i framtid en .
Em ell ertid tord e en i detta afseende ofantli g stor fördel bos
turbinerna böra p å pekas, nämligen att de icke äro utsatta för
den ofta öfverraskand e ökning i å ngförbrukningen, som de
snabbgående kolfm askinerna redan efter blott några få mån aders slitning uppvi sa; så t. ex. konstaterad es vid de första
j ämförande profturerna med tyska torpedb<Lten »S 125>> och
en systerbåt med kolfmaskineri , att vid marschfart den förres
ängförbrukning var mer än 30 procent större, då däremot vid
senare utförda prof turbinbåtens ängförbrukning var oförä ndrad , und er det att kolfångma skineriet pfL grund af slitning
t'ått sin ängåtgång ökad, så att densamma ställde sig i båda
fallen i det närma ste lika.
Utan tvifvel befinner sig turbinfrågan för närvarand e i
ett utvecklingsstadium af den mest vidtgåend e betydelse. A tt
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Parsonssy stemet ännu tager ledningen är en naturlig följd af
den stora erfarenhe t., som ligger bakom detsamma s användning. 'fill närvarand e stund hafva icke mindre än cirka 16ö
fartyg, innefattan de de under byggnad varande, blifvit försedda
med turbiner af denna konstrukti on , represente rande sammanlagdt det betydliga kraftbelop pet af 1675 000 bästk rafter och
detta alltsedan 1894, då den lilla 4-!,5 tons försöksbå ten »Turbinia » uppträdd e och väckte berättigad t uppseend e. Ingen
kunde likväl då ana, att man 1-± år senare skulle få se ett
fartyg som Cunardlin jens expressån gare »Lusitania » om 41000
tons deplaceme nt framdrifv as af ett 70000 hästkrafte rs turbinmaskineri .
Äfven andra konstrukti oner hafva dock vunnit erkännande och användnin g. Främst bland dessa Curtis-tur binen m ed
ett flertal anläggnin gar och torde äfven ?:oell-turb inen snart
tränga sig fram i första ledet. Det är äfven att hoppas att
vår välkända svenska turbinfirm a »de Lavals ångturbin » kan
komroa att taga upp konkurren sen för marinänd amål , då den
hunnit samla nödig erfarenhe t rörande installatio ner ombord
å fartyg.
Bakom denna täflan märker man dock en tendens till en
sammansm ältniug af de olika systemen i för hvarj e särski ldt
fall lämpade typer. Hvilket system eller hvilken kombinati on
af hastighets zoner och tryckzone r m. m. som under vissa förutsättning ar är att föredraga , torde i framtiden , då de viktigaste patenten utgått, endast blifva en räknefråg-a. I utförandet och detaljanor dningarne kommer dock naturligen alltid att
förefinnas många olikheter beroende på patenträtt igheter samt
koustrukt örernas personliga erfarenhe t och uppfattnin g.

Öfvergåen de till de märkligar e företeelse rna inom bandelsflottor na på skeppsbyg geriets och ma skinväsen dets områden under år 1907 må till en början anföras några siffror ur
En gl. Lloyd s beträffand e årets skeppsbyg geri verksam bet.

Den 30 juni 1907 voro vid engelska varf under byggnad
501 ångare om 1236230 ton s och 63 seglare om 14088 tons
mot 5~3 ångare om 1395 807 tons och 46 seglare om 13 649
vid samma tid i fjol. Af detta tonnage , som för närvarand e
hygges i England, äro 366 fartyg om 803 991 tons afseelda
för England sjttlft, samt cirka 54000 tons för dess kolonier.
För Sveriges räkning voro i England und er byggnad 7
fartyg om 17 390 tons, för Norge G om 22 4-!0 tons och för
Danmark l om 2090 tons.
Intressant är fö ljande tabell, som visar storleken af de
fartyg , som voro under byggnad på engelska varf under juni
månad detta år.
T onnage.

Antal.
Ångw· e.

Seg lare.

22
5-l
Under 100 ton s
39
131
500
100l
38
500- 1000
60
1000-- 2000
98
4000
200089
4000- 6000
l oljefartyg
10
. 6000- 8000
9
8000-100 00
5
10000-12 000
2
15000
120002
15000-2 0000
3
20000 och därutöfver
Af tabellen framgår hum snabb tillväxten af i synn erhe t
jätteångare är i våra dagar.
Hvad de privata skeppsvad ven utanför England beträffar,
Främst kommer Tyskäro de ock i lif:lig verksamh et.
land, so m sista yeckan j juni innevaran de år had e und er byggnad 93 fartyg om tillsamma ns 278763 tons (dessutom å engelska varf 8 fartyg om 35350 tons), därefter Förenta staterna,
Italien, hvars hand elsflotta för närvarand e befinner sig i en
nästan feb eraktig tillväxt, Frankrike och så Japan, som hade
under byggnad blott 13 ångare men dessa tillsamma ns r epre·
senterade nära 60 000 tons.
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angi fver Eng l. Lloy d
H vad de noreliska varf ven betr äffa r,
såsolll vara nd e und er bygg nad:
Sver ige :
Göte borg s elistr ikt
H elsin gbor gs och
Malm ö elistr ikt
Stoc khol m .........
Nor ge ... ........... .
Danm ark ···· ·· .. .. .

Datu m.
22 juni

27
18
15- ·19
27

Ånga re.
An t. Tons .

7

286U

2

226:!
150
29931
1739 1

l

38
12

Sum ma.
Segl are.
An t. Tons . An t. Tons .
2860
7

2
l

2
l

255
2900

40
13

2262
150
30186
20291

sven ska varf ven beAf denn a öfve rsikt fram går, att de
nsam t läge jäm nför dt mecl
finn er sig vara i ett myc ket ogyn
äffa nde krig sfart yg visa t,
gran nlän dern as. De hafv a dock betr
äfve n med myc ket stora
att de m ed h eder kun na gå iland
så stor utstr äckn ino·b mås te
uppg ifter ; hvar för baud elsfl ottan i
på elen lång a leve rans tid,
häm ta sitt tonn age utifr ån, torli e bero
ga sig vid alla störr e farsom de sven ska varf ven nöJg as betin
geno m ost'tkerheten i våra
tygs best älln inga r och som alltf ör ofta
till det orim liga. Här i
arbe tare förh ållan den utstr äcka s ända
om den sven ska skep psmås te tydl igen en ändr ing vinn as,
a full nytt a af det upps ving ,
bygg nads indu strie n skal l kun na drag
ja sig.
hvar åt vår sjöf artsn ärin g nu kan gläd
gger iet nu gör sig mes t
psby
skep
Den sträf van, som inom
farty g. Vid börj an at
gälla nde, går ut på bygg ande t af stora
icke min dre än 103 ånga re
år 1907 funn os enlig t Eng l. Llo_yd
er. Af dess a tillhör~ 26
orn 1000 0 brut to-to ns eller däru töfv
voro Ham burg ---A meri kaTysk land , blan d hvil ka de stör sta
oria» på 2-±600 och »Amelinje ns expr esså ngar e >>Au gust a Vict
de snab bast e »Ka iser \Vilrika>> på 2220 0 brut to-to ns sam t
Lloy d och mäta nde 19-100
helm Ih, tillh öran de N ordd en tsch er
»De msc hlan d» på 1660 0
tons sam t Ham burg -Am erik alinj ens
räku ing är ett farty g
brut to-to ns. Und er bygg nad för tysk
två på 17 000 tons för Ham om 29 700 tons , två på 1812 0 och
0, två på 17 000 och en
burg -Am erik alin jen sam t en på 2800
d.
på 2700 0 tons för Nor ddeu tsch er Llov
min dre än 5-± af dess a
ej'
t
kifte
årss
vid
Eng land ägde
, af hvil ka 21 tillh örde
»haf svid unde r» på öfve r 1000 0 tons

då stör sta »Ad riati e» och
Whi te-S tarli njen , som i:ifven hade de
0 tons . Ock så Eng land
»Baltic» om resp . ::::4000 och 2390
re - fastä n kans ke reökar i år sitt anta l af dyli ka jätte ånga
Tysk land .
lativ t tage t ej i lika stor skal a som
g om 1000 0 tons
Före nta state rna äger 11 dylik a farty
»Mim1esota» mäte r 20 700
eller mer a och den stör sta af dem
Dan mar k 2, sam t Belg ien
tons , Holl and äger ö, Fran krik e 3,
och Rys slan d hvar dera l.
atlan terå ngar ne unDen ökni ng i storl ek och fart , som
följa nde öfve rsikt ,
af
sas
derg ått und er sena ste årtio nden , utvi
angi fver stor1878
med
hvil ken för fyra särs kild a år från och
ka kun na anse s som typi
lek, fart m. m. för de ånga re, hvil
af farty gens utve cklin g.
ska, då det gälle r att gifv a en bild

Atlan terå- ngar e af 1878

1892
)) 1899

>

Deplac.
To ns.

Hkr.

Fart
Knop.

Pris
Kr.

Längd
m.

Bredd

Djupg.

111.

111,

138
172
202

13,7
17,5
19,9

1G,2 9900 5100
11,o 16740 18000
12,0 24400 36000

16 3,6 mill.
20 8,2 ,
23 13,4 >

2G,s

11,2 43000 68000

25 25,5

Cuna rc1ån garen »Lus itania »....... ....... ....... 231,8

»

knop erfo rdra s allts å
För att öka farte n från 16 till 20
3
al och omk ring 1 l 4 gång
nära fyra gång er störr e häst kraf tant
bel kost nad. · Den na ökstör re depl acem ent sam t mer än duL
ring på hvar je · resa af l
ning i fart har till följd en tidsb espa
farte n från 16 till 26 knop
dygn och 10 timm ar. För att öka
1
häst kraf tant al, 4 / 2 gång er
erfo rdra s nära 14 gång er så stor t
e kost uad. Däri geno m
stör re depl acem ent och 7 gång er störr
i tiden för resa n.
inbe spar as 2 dygn och 23 timm ar
ämn d i föreg<'tende •Lus itani a >.
Cun ardl inje ns ånga re »Lu sitan ia», omn
färd ig och bete ckna r denårsJ:.erättelse, har helt nyli gen blifv it
i atlan terli njer nas snar t
sam ma tills vida re det sista reko rdet
ånga rnes storl ek och lyx.
sagd t vanv ettig a täfla u ifråg a om ocea
else med dela ts röTill hvad som i före näm nda årsb erätt
sse omn ämn a någr a upprand e »Lusi tani a» , tord e vara af intre
öfve r Atla nten .
r
gifte r betr äffa nde farty gets först a reso
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. >'Lusitania» har på sin audra utresa slagit världsre kordet ifråga om den snabbaste hlrden öfver Atlanten . Natten
till den 11 oktober anländ e näm li ge n »Lusitania» till NewYork (Saody Hook) från Queenstown efter att hafva gjort resan me llan dessa platser på J dygn och 19 1/ 2 timmar. J\ledelbastigb eten und er resan uppgifves till 23,\Jo knop och den största hastigheten , som upp nåddes under tredj e dygnet, till 2-±,76
knop. Härm ed bar visserligen atlanterrekord et slagi ts, me n
har fartyget dock än uu ej uppfyllt h varken bestämm elserna i
Cunardbola2:ets
öfverenskomrnelser med eno·elska
reaerino-en
,,
b
b
b
. om en medelfart öfver Atlanten af :!4,50 knop, eller det mellan bolaget och firman J. Brown a fsl utad e koutraktet m ed en
garanti af 25 knops oceanhastigh et Dock torde intet tvifvel
råda, att >> Lusitauia» kommer att uppfylla dessa villkor und er
den rikli ga tid , som för uppfyllandet af bes tämmelserna stadgas, näm ligen ett seglationsär; detta i m än som personalen
binner få lämplig sammansättning och hunnit blifva förtrogen
med det kolossala fartyget.

först sägas hafva fått i ett i år vid Oskarhamns mek. verkstad byggdt fartyg )Orion» af detta slag.
Dimensionerna äro:
längd öfverallt .............. .. ... . .... ........ ................. .. . ·-· 38,6 m eter ,
bredd ...... ...... . ... ... ... ... ... ... .. .. . ... ... ... ... .. . .. . ... ... . .
9,0
»
djupgående .. .. ... ... ... ..... . ... . . .. .. .. ... . .. .. . . ... .. . ... ..
3,18
»
lastdryghet ... .. .
.. . ... .. . .. . ..
300
tons.
Fartyget är byggdt af stål en!. Germa ni sc he Lloyd, lwario-euom assurans täckes öfver fcr fart på Medelh afvet. Last"
rummet,
h vars rymd uppgår till 434 kbm. befinner sig midskepps, och akter om detsamma är maskinrummet beläget. I detsamm a är en 50 hästkrafters Bergsunds fotog enmotor placerad för dril'vandet af propellern , hvilken n är
så önskas, kan kopplas från axeln. Med en hastigh et af
cirka 260 hvarf i minuten beräk nas den kunna frarndrifva
fartyget med en fart af 4 a 5 knop i t immen utan seo-elb].~ ä lp ·' fartvo·et
blir sålunda fullkomligt
oberoende af vindn
.; o
.._
förh åll anden och all bogseringsbjälp . Enligt beräknin g skall
fartyget med full last och framdri fnt af en dast segel under
gynnsamma förh :'iJ!anden uppnå en fart af 11 a 12 knop. I
maskimummet är ä fv en placerad en 8 hästk ra l'ters benzinmo~or , drifvande en dynamo för alstrande af elektrisk ström för
fa rtygets belysnin g sa mt ä däck placerade elektramotorer för
hvarjeh anda ändamål såsom pumpar, vin schar, segelsättnin g,
ankarsp el m . m . Härigenom vinnes en snabbhet i lastning
och lossning, fullt jämförlig m ed den, som kan åstadkomm as
på ångfartyg, äfv ensom en manövrerin gslätthet, som möjliggör
.en m ycket liten besättniug.
1\lan har nämli gen beräknat att fartyget med dessa maskin ella hjälpkrafter skall lätt kunna manövreras af 5 man
jämte kapten och styrman. Fartyget är riggat som tremastad
slättoppare med alla storseglen och focken på levanger , alltså
i kryss skötande sig själfva.
Inredningen är syn nerli gen praktisk och bekväm samt
upptager salong och h y tter för befäl och tre passagerare samt
besättnin g. ))Orion» är afsedel hufvudsakligast för fraktfart

SnabbsegSom allmänt bekant kunn a fraktseglare icke prestera nålande frakt - gon nämnvärd snabbbet ell er reo-elbu uden bet i fart och e]· hälf
.
b
artyg.
ler kunna desamma förses med de bekväma och tidsbesparan-

de last- och lossnin gsano rdnin ga r , som äro nödvändiga för ration ell fraktfart. Då emell ertid ån2:fartvo·sdriften
ställ er sibo· re._.,
uh
lativt dyr, har det önskemålet alltmera bör]·at trän o·a i för'"' föregrund en, att kunna åstadkomma en segelfartygstyp, som
nade ängfartygets förd elar så långt detta låter sig göra, med
segelfartygsd riftens relativa billigh et. D et har varit våra dagars moderna far tygstek nik förbehållet att bringa detta problem till sin lösnin g.
Redan sedan en del är tillbaka hafva sålun.da flerstädes
i utl and et i stor utsträckning snabbseglande men dock lastdryga segelfartyg, som förs etts med hjälpm askiner för såväl
±ramdrifning so m lastning och lossning m . m., kommit till
stor användning icke blott för kustfart utan äfven för storsjöfart. Sin första användning kan detta system här i Sverige

Tidskrift i Sjöväsendet.
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med trälas ter från Stock holm och Gefl e till
Danm ark och
Tyskl und samt returl aster af korn till svens ka hamn
städe r.
»Liss>.

Reda n innan några försök med »Orion >> hunni
t utföra s
har detta fartyg fatt en efterf ölj are i motor seglar
en »Liss • ,
tillhö rig Stock holm s transp ort- och bogse rings- aktieb
olag. Som
en egend ömli ghet kan för detta fartyg anteck nas,
att själfv a
skrofv et utgör es af under vatten skrop pen från en
af våra allra
äldsta pansa rbåta r »Fänr is», hvilke n urspr ungli gen
drefs med
handk raft och först seder mera försåg s med ångm
askiu . Fartygets längd är öfver stäf 29,G meter , dess bredd
6 ,32 meter
och dess regist erton nage· 10G,G1 tons. D etta har
likal edes en
Bergs unds fotog enmo tor om 50 bästk rafter och
är afsedd att
allena st m ed segel kunna nå en bastig het om cirka
7 knop.
>)Liss» h ar en besätt ning af kapte n, styrm an och
5 man
samt har dragi t en byggn adsko stnad af 70 ,000
krouo r. Fartyget skall gå i trade på östers jöham nar, Ham
burg, Li.i.bec k,
o. s. v. samt befara kanal vägar ue tillVä ner-o ch
Vätte rha n:nar .

ta ga sin början nästk omma nde år a!'strs va ra afslut
adt und er
år 19 10, och draga en beräk uad kostn ad uppgäende
till 2,063 ,000
krono r. Af baud els- och sjöfar tsfo nd en har Malm
ö stad för
ändam ålet erh ållit ett bidra g af 300,0 00 krono r.
Dock ans dim ensio ner bli[va :
län gd i da2:en
158,00 meter ,
» i botten
155,00
bredd i dagen ...... .... .. .... . ... .
27,5G
»
i botten
17,00
djup på tröske ln
l)
7 ,25
Såsom mera för fra mtid en tord e vara att betrak
ta de
plan er, som äro å b ane, att erh åll a en mod ern docka
i n ågon
af de norrlä ndska kusts tädern a .
Stock holm i oktob er 1907.
))

))

))

l

l

!
)

Sven sk a
Med den h astiga till växt i storle k, särski ldt längd
en, som
clockfö rh ål- ägt rum und er de senar e åren
beträf fande såväl örlogs - som
landen .
h.a ndels fartyg har dockf örhåll anden a i

Sverig e allt mindr e och
mindr e kunn at fylla förev arand e behof. På grund
däraf h a
ansträ ngnin gar gjorts att åtmin ston e tillgo dose
de mest trä ngande behof ven genom att förl ä nga dels Lindh
olmen s do cka
i ~öteborg, dels krona docka n i Stock bolm , i bårla
fallen genom
samar bete mella n flottan s och hande lns samt indus
triens representan ter.
De ofvan nämn da nu afslut ade förlän gning arne belöp
a sig
för Lindh olmen s docka till 8 meter , näml igen
från 117 till
125 meter , och för Galer varfsd ockan såsom i föregå
en de årsberätt else omnä mndt s till cirka 36 meter eller
från 89,07 till
125 meter , allt räkua dt vid en böjd motsv arande
kölblockens
öfverk anter.
En fullt tidsen li g torrdo cka af ännu större (1imen sioner
komm er att anläg gas i Ma lmö. Arbet et därme
d , so m skall
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Årsberättelse i bestyckning och beväpning
för år 1907.
Afgifven den 4 december 1907 af lec1am.oten C. C. Engst1·öm.

Under tillverkning som kanoner i reserv är för nä rvar ande ett antal 12 cm. ss. kanoner med lavettage. SJälfva
kanonerna äro lika med förut. tillverkade 12 cm. ss. k. M/ 94,
men lavettagen, som komma att benämnas 12 cm. lave ttage
M/94 B, skilj a sig från lavettagen Mj94 däruti: att de försetts
med oberoende siktliuje med uppsättningsrattar för la vettagens
.båda sidor, sidoriktningsratt på högra sidan och tv änne teleskop kikare, allt så anordnadt att Jwarj e lavettage kan upp ställas och an vändas !war so m hälst där ett lavettage af äldre
modell stått uppställt.
A nordningen med s. k. oberoende siktlinj e, som redan
finnes införd hos oss å 57 mm . kanonmaterielen M/ 92, inn ebär, att då uppsättningen skall in ställas på ett visst afstånd
sker detta genom att kanonen bibringas en afståndet motsvarande elevation svinkel und er det att siktlinj en förbl ir oförändrad . Anordningen bidrager sålunda till att kanonkommendören kan ostörd af äfven hastigt växlande afstånd oafbrutet
hålla siktlinjen på målet, h varigenom större eldhastighet bör
kunna förväntas.
Oafsedt den reserv som ligger i att hafva dubbla organ
för höjd- och sidoriktningens utföraod e har man äfven å dessa
lavettage möjligheten af att kunna uppdela kanonkommendö-

k

l

rens funktion på två personer, hvaraf den ena endast skulle
sidorikta, den andra höjdrikta och affyra, hvilket spörsmäl
länge varit aktuellt inom marinartilleristiska kretsar. Det finnes många skäl som tala för en sådan fördelning af skyldige
heter, kanske dock mer vid större kanoner.
Und er profskjutning befinner sig för närvarande den först
tillverkade 75 mm. ss. kanon M/ 05. Två stycken dylika äroafsedda för jagaren W ale. Följande data gälla för den 50 kal.
länga kanonen, hvars bakladdniugsmekanism i hufvudsak liknar 37 mm. kanon en. Kanonen består af ett kärnrör och en på
detsamm a sittande mantel, i hvilken bakladrlningsmekanismen
sitter. Framom manteln är ett mindre låsband, försäkrande
de påkrymta delarne till kärnröret. Häfarmen , hvarmed mekanism en öppnas, ligger, då mekanism e n är stängd, horisontel
med ett handtag på hvar sida om vridningspunkten . Kärnröret är försedt med 28 stycken högervridna kilformiga reffior;
vridningsvinkeln vid reffiornas början är O och ökas sedan
till cirka 6 grader, som uppnås ungefär l ,5 meter från mynningen . H ela kanonens längd är obetydligt under 4 meter.
För öfrigt gäller nedanstående data:
mm .
Kaliber.. ................. .. ... ..... .. .. ... .. . ...... .. .................... . 75
Laddningsrummets volym ... ... .... . ... ..... . ....... . ...
3,49 dm. 3
Lopp ets volym.. .... .......... ........ .. ... .. .. ..................
18,04 dm. 3
Loppets tvärsnitt ...... .. .. ............ .. .......... .... .. .. .. ... . 45,6 cm. 2
Kanonens vikt med mekanism .......... ... .. .. ... .. .... 975 kg.
Proj ektilens vikt.. .. ..... ................. ..... ... ........
6,5 ,,
Krutladd ningens vikt cirka.......... .... .. .. .. ............. ..
1,5 »
Utgån gshastighet .......... . ... ......
760 meter.
Ammunitionen utgöres af en enhetspatron af eirka 11,5 kg.
vikt. Krutl addningen, Inrartill nobelkrut i rör kommer att användas, inneslutes i en patronhylsa, i hufvudsak liknande en
förstorad 57 mm. patronhylsa, doek är ännu ej afgjordt om
liknand e antändningsanordning skall användas eller orn särskildt skruf:läge skall apteras i hylsans botten.
Lavettaget är af piedestal-typen, sido· och höjdriktningen
utföres m edelst rattar men endast å vänstra sidan om kano-
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11en. Endast en s. k. oberoende siktlinje med teleskopsikte
fmnes, äfvenledes till vänster.
Dessa för \Vale afseelda kanoner tillverkas at nya aktiebolaget Stockholms vapenfabrik, hvilken fabrik äfven bar under tillverkning 4 stycken för jagaren Ragnar afsedela 76 mm.
kanoner. Dessa kanoner blifva lika med de förstnämnda;
lavettagen skilja dock i en del detaljer beträffande siktanordningen, blfu~cl annat d i:Lruti att siktet är försedt med en parall ellt med kärnlinj en sittanJe sidosättningsskala, hvarigenom
inställningen af sio osättningarne underlättas.
Jagaren Sigurd skall däremot bestyckas med 4 stycken
76 mm ., kanon er tillverkad e vid Aktieuolaget Nordiska Artilleri verkstäderna . Kanon erna blih-a lika med r1em från vapenfabriken, men lavettagen före te en hel del olikheter, af bvilka
de H\rnämsta äro, att afkoppliugsbara manöverrattar finnas å
lavettagets bägge sidor och att två s. k. oberoende siktlinjer,
hvardera med kikaresikte, finnas .
För de und er byggnad varand e l:a klass torpedbåtarna
har vidare fastställts korta 67 mm. k. M /96 D . Dessa äro 3-±
kal. låuga, väga inelusive mekanism 218 kg. Till Jem kommer att användas vanliga 57 1pm. projektiler m en mindre hylsor, förut ei använda ombord i våra fartyg . U tgångshastigheten är bestämd till 560 m eter, rekyllängden är till minskande af påkänningarna å däcket ökad till 500 mm. Mekanismen blir lik 37 mm. k. l\f/ 98 B, men luvettaget är förändradt. Den rundgående rekylmanteln är nämligen ersatt af
en metallsläda, i hvilken kanonen , som på sidan är försedd
med styrlister, rekylerar. Kikaresikte apteras till vänster och
skulderstycket blir af liknande fonn med det å 47 mm. kanonen, o. v. s. af I-Iotchkiss modell, hvilk ot m åste betecknas som
ett stort framsteg. Totalvikten aE kanon och lavettage blir
cirka 460 kg.
U n der året har äfven en ny revolvertyp (Browing) den
fjärde inom fiottan fastställts under ben~imning Revolver "M/07.
Den är automatiskt verkande och rymmer 7 stycken patroner.
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Föl' den gäller följande data:
Kaliber ... .. ...
.. .. ....
9 mm .
Revolverns vikt .......... .. ... ... ... .. ........ ... .. ....... ...... .. cirka l kg.
Patronens vikt
11,5 gr.
))
Kulans vikt
7
Kulans ut.gångshastighet . . . .. .... .. . .. .
» 320
m.
Jämförda med föregåend e typer ligger kalibern nästan
miclt emellan oe äldre och den nyare typen, under det vikten
är lik a med de äldre modellernas.
))

))

Bland föruättringar å befintlig materiel nu under pröfning må anföras, att under ku steskadern bar pröfvats en konstruktion med kikaresikte apteradt till 57 mm. ss. k. M/89 B.
Den är afsedel att tillåta inställning af såväl upp- som sidsättning från en plats till vänster om kanonen, hvilket i förening
med kikaresiktet bör bidraga till ökad eldhastighet. Hela
apteringen är för öfrigt planlagd så, att den utan allt för stora
kostnader kan anbringas å befintliga 67 mm. k. M/ SH B. Den
består af en cirkelböjd uppsättniugsståug med ett rörligt bufvud, å hvilk et kikaresiktet och siktskåran tillhörande reservsiktlinien äro apterade. Stangen röres medelst ett ratthjul i
·ett påsatt beslag, d en har uppsättningsskalor å såyäl bak- som
vfinstra sid::;.n . En framåtgående roterande arm angifver sidoin ställningen . Reservsiktlinjens korn befinner sig å samma
plats där n uvarande kornet sitter.
Efter utförd profning har den inom kusteskadern tillsatta
kommissionen afgifvet ett utlåtande, i hufvuclsak som följer.
Anordningens tyugd nödvändiggör kanonens ombalansering, skalorna böra ändras, reservsiktlinjen bör bildas af nattsiktena, som sålunda kunna användas såsom reserv både c1ao·
b
-och natt. Belysningen af skaloma var tillfredsställande. Vidare anföres, att utförda skjutningar hafva visat att anordning en är solid och stadig samt bibehåller sig uneler pågående
s kjutning. Kikaresiktets stora öfverlägsenbet med hänsyn till
träffsäkerheten gent emot sikte och korn har jämväl framträclt.

-
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En del under tillverkning varande 57 mm. ss. kanoner
få här besln·ifven kikareanordning.
Under året har pansarbåten Oscar II levererats och dess
artilleri profskjutitc;;. Från rapporten må följand e framhållas .
Någon skada å vare sig kanon er eller lavettage har ej

då fr ämre 21 cm. kanonen skjuter under största möjliga
riktning akter öfver, böra skjutluckorna å 15 cm. torntaken vara
stängda;
då främre 15 cm. kanonerua skjuta rätt för öfv er under
hög elevation blir uppeh ållet i stridstornet riskabelt, om ej anordningar vidtagas för utestängande af krutgasen ;
då aktra 15 cm. kanonerna skjuta rätt akter öfver under
hög elevation blir uppehåll i högste befälbafvarens torn möjligen försvåradt .
Vid undersökning efter utförd skjutning af kullager och
rullbanor förmärktes inga intryck.
Mot tornvridningsanordningarna förekommo däremot en
del anmärkningar.
De utförda pröfningarna af langningsanordningarna och
dessas resultat framgå af närstående tabell:
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För utrönande af inverkan af gastrycket vid närb elägna
kanontorn utplacerad es såväl personal so m hön s och bar erfarenheten gifvit vid hand en följand e :
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Kommissionen anför beträffande dessa: att resultate n af
d e gjorda lan guin gsö fnin garna äro sy nbarli gen , hvad beträffar
l ö cm. langni ngen, ej tillfredsställande, dock får kommissionen
framh åll a, att dessa öfningar ej kunnat gifva n ågot exakt uttryck för langningsanordniugamns verkliga kapacitet, då perso nal en, so m utfört desamma, ej huuuit bibringas tillräcklig
öfning und er den korta tid expedit ionen varat.
Ett förhållande, som i h ög grad inverkar h ämmande på
arbetet i tornkammaren, är det begränsade utrymmet därstädes.
Såsom ett allmänt omdöme om 15 cm. tornen och till
desamma närmast hörand e langningsanordningar och langningsrum får kommissionen såsom sin åsik t fra mhåll a, att bristen
på utrymme därstädes helt säkert kommer att medföra en afsevärd begränsning af eldhastigheten, äfvensom a t t den kontraherad e langningskapaciteten af 4 skott i miuutou per kanon
är väl liten .
Kornmissionen gjorde iifven anmärkn ingar mot att 21 cm.
kanontorn en skakade väl mycket i synnerb et vid vissa farter
och att te mperaturen i n ågra af krutdurkarna vari t väl hög.
Frå n profskju tnin gen vid pausarkryssaren Fylgias leveranstur må anföras :
att ingen skada uppstod vare sig å kanoner eller lav ettage;
att en del torn gin go väl trögt att vrida för hand;
att fartygets vibration er ej varit hinderliga för kanonernas inriktaude.
Någon profning af amm unitionshissarnas kap acitet medhanns ej umler profturen; under påföljande expedition utröntes den ocb befann s som följer.
I förliga 1ö cm . tornet 4,2 skott per minu t, då en hiss
användes;
i förliga 15 cm . torne t 7 ,7 skott per minut, då båda bissarna an vändas;
i styrbords 15 cm. torn 6,'.) skott per minut, då båda hissarna användas .

Yid pröfning af 57 mm. hissarnas langningshastighet har
utrönts, att på en tid af 5 minuter 27 lådor a mmunitiou till
57 mm. kanonen kunna upplangas från förli ga 57 111111. durken till backsdäcket.
l

\.

Inom området för projektil- och pansarplåttill verk ni n ge n
är ingenting inom ramen för denna årsberättelse att särski ldt
nu omuäwna . De pågående försöken med häftiga sprängäm 11en som laddning i projektiler äro nätlJ! igen a [ h emlig natur.
Så äro ock de försök som u t föras för auordnande af eldlednin g å Yårn pansarbåtar. ),..fståndsin strumeu t frå n Barr &
'Stroud och från Zeiss äro und er pröfning, så ock mi ndre instrument för användning i torn ocl1 si kthufvar såsom FuessBerlin s och major Gcrards, tiEvensom nya högljudande tele [onapparnter från L . M. Ericsson.
För kontraliering af kikaresiktlinjernas paralellism har
siisom prof anskaffats siktkontrollin st rument frå< J Zeiss.
lLn af pansarbåten Oscar II:s 15 cm . kanoner bar fören genomblåsningsapparat från Bofors, bvilken med
med
setts
god t resultat profvat s und er sommare n oeh är afsikten att med
dylika app arater i första hand förs e f-lottans dubbelkanontorns
kanoner.
N iigra electrical dotters a[ Percy Scotts konstru;: tion äro
.slutligen inköpta för pröfnin g .
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Från sistlidne sommars skjutningar kan följande af intresse anföras.
Tabell I, utvisande resultaten und er skjutskolorna 1901
- 1907 vid skjutning med tubkanon.
Kurs f ör 3. klass
sjömän
År

Antal [;:;
~
skott
~
pr l .t::
o r+,
....,., (!)

g lf

1nan

1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907

l

24
24
24
24
49
61
62

1--1

rt-

'

Kurs för 2. kl ass
sjömän.

'O.__.
~ ~

Antal ~
~
skott ö ~(D
"' <D
~
o ~: p..
7;'"'
pr
CD
~ CD
o;=:;:
man ~~~
ct-~
eT~ -

38
38
31
37
41
52
60

45
40
51
21
14
13
12

21
47
21 l 45
21
35
44
24
66
48
104
55
100
57

_._...
u

,...,

..,

(!)

"'~
~ s

O
c<eT~ct-~

47
31
26
20
13

År

Kurs för 2.
kl. sjömän

1

""ct-

n1an

11

42
3G
39
39
95
157

11

-:.:•)

33
36
36
40
49
65
62

~

eT~-

48
86
53
28
16
22

l
,[

9

13
15
12
lO

l

7,20
6,oo
5,98
7,G2
7,13

7 90
;T')

J'.fed el- M:eclel- :Medel- M:erlel- J'.fec1elträff
tid pr
t id pr po äng ti cl pr
skott procent skott pr skott skot t

51
72
53
34
50
27
16

Kurs för l.
kl. sjömän

7,17
7,18
f:i,60
7,os
7,20
7,24

637:')

1901
1902
1903
1904
1905
190?
1907

27
24
27
25
56
68
85

38
38
31
36
44
56
58

46
47
50
22
14
15
11

:36
37
37
51
42
52
52

lO
12
12
13
12
10
10

7,17
6,75
6 ,~8

7,2-1
7,17

7,51
7,.r'')

29
42
52
45
46
47
16

·X·) Träffprocent.

lO

-

4
4
4
5
4
4
4 l

l

-

rt-~

Medelsvåra kanoner

Kurs för l. Kun; för 2.
kl. sj ö män kl. sjömän

22
30
35
44
26
54
35

Medelsvår a
kanon er

1--1

\

träff tid pr tl-äff tid pr träff tid pr p:g pr tid pr p:g pr tid vr
pro c. skott pro c. skott pro c. skott skott skott. l skott skott

8
16

J'.Ied el- J'.fe cleltal sko tt träff
pr man proc en t

Lätta pjäs er

~ (!)

M e d el- ~ Meclel Meclel- ~ M e clel- Yledel- ~ llfedel Mede l iMedel- Medel- ~ Medel-

1901 43
13
33
1902 39
13
34
1903 37
14
36
1904 54
15
39
1905 49
15
45
1906 51
54
14
40
12
11907 55
·r.) Träffpro cent .

År

Antal 'O
~~
.., (!)
skott 8~~
"' ~
g..... ~
~~
t' ;
pr
<D
O c<-

Tabell II, utvisande motsvarande resultat vid skjutning
med kanon.
Kurs för 3.
kl. sj ö män

Tubkanon

l

Kurs fö.r ~- klass
S]oman

;-;) Artiii eriklass 187.
"') skeppareklass 74.

Kulsprutor och lätta kanon er

Följande tabell utvisar ett sammandrag för nämnda år.

18
25
52
52
44
60
15

I nästföljande tabell, hvilken liksom de nyss anförda äro
uppgjorda inom Högste Befälbafvarens stab har försök till jämförelse mellan våra och engelska skjutningar gjorts. D et synes af den att de engelska skjutningarna äga rum vid i regel
stor fart och inom snäfvare afståudsgränser, af hvilka dock
minimiafstånrl ct är afsevärdt större ti n vårt. Vidare må anmärkas, att engelsmännen skjuta med 1/ 2 a 31 4 str. l., således
med afsevtirdt större utgångshastighet än hos oss, hvarjämte
deras målyta är större. Förhållandena äro därföre inkommensurabla och kolumn ens »Reducerad träffprocent» Yärd en derföre ock missvisand e, beräkn ade som c1e äro blott genom reducering af erhållen träffprocent på grund af förh ållandet mellan res p. målytors storlek utan kännedom om medelträffpunktens eller missande skotts lägen.
H vad som däremot bör vara jämförbart är tiden per minut och kauon . Om därföre' vår und erlägsenh et beträffande
träffsäkerheten ej är så påtaglig, så utvisar däremot tab ellen,
att vi äro ofantligt und erlägsna beträffande skjuthastigbet Och

-
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detta sam man band tord e eJ vara ur vägen påpeka, att det
vill sy nas som först i år bos oss något a fsevärdt fra msteg på
detta område gjorts. Ty af tabellen II framgår tyd ligen att
med eltiden per skott und er åren 19U4-HJ06 varit ganska
oförändrad och nästan mindre än föregående år. Och dock
kom just mod eru materi el 1 myck enh et till skjutskolan år
1904.
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Jag har ofvau sagt, att just tid per skott bör vara jämförbar, ty på bägge hållen h ålles ammunition en i beredskap i
omedelbar närh et till kanon en och spela därföre olika langningsanordn ingar ej någon roll. Däremot vill jag h ålla före,
att så gör engelsmänn ens metod att tillåta obegränsad skjutning under vi ss tid, ej som ho s oss ett visst antal skott, som
därjämte är alld eles för knappt. Tabellen utvisar sålunda för
15 cm. kanonen ntt vid gunlayers test m edeltal skott per minut uppgått till 6,G och vid närmaste likuande förhål lan de hos
oss uppn åtts endast 2,3 a 3 ,6 skott, en differens som är för
stor för att endast påskrifvas riktningsan ordningarna s konto .
Nej, orsaken torde hnfvudsakli gen bero på ovillighet att för
därm ed för enade kostnad er öka antalet skott som får skjutas
med verklig ammunition och på mi ss uppfattning af tubkanonskjutningen s förm åga af insats till d et slutliga målets uppn ående.
Enligt mitt förm enand e är tubkanon-sk jutning utmärkt för utbildand et af goda riktare, för eldledningsö fnin gar sam t, inti ll en viss
grad, för öfniug i m ateri elens betjänande. Men den kan aldrig
utöfver en bestämd gräns bidraga till utvec klin g af skotthastigheten ; vill m clll uppclrifva denna faktor till högsta möjliga
m åste skjutöfnin garna ofta bedrifvas m ed skarp ammunition .
Utan tillfälle härtill kunna vi ej h äller bruka våra kanoner.
Och beiysande i detta hän seende är JU bestäm melse n i gällande ;skjutinstruk tion , näm ligen, att m ed svår kanon und er skjutskola s kjutes blott en serie för !war 5:te man, so m sk j uti t
vissa öfningar inom kurs för l :a kl ass sjömän; man kan därföre kn appt fordra någon större skju thastighet från våra svåra
kanon er .
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t för de en~e l
Se vi åter efter skot thast ighe ten per minu
dess a i gunl ayer test-sk]u tska 19 . och 23 cm . kano nern a uppg å
välri ktad e 23 r~m . .sk~tt
niug arna till 3,8 resp. 3,0. Såled es 3
måst e ~1 äpn~. Iy.va rr ar
p er minu t, inför hvilk a pres tand a vi
n eJ ang1 fven l t~bel
mots vara nde siffra för vår 21 cm. kano
thas tighe t sa fe0 h hvad som o·ör denn a enge lska skot
l
datt den är ett med eltal af. en bety
· k
riner·bet
en. en acl 1· su
'
·J
nom
aka g?cla Jall , hvil et
lig mäng el skju tning ar och ej någr a enst
äftet af Jo~rnal of the
brill iant bely ses af följa nde ur janu arih
ad~ tabe ll öfve r r esult aRoy al U nitecl Serv ice Insti tutio n hämt
er mom enge lska flotta n
ten af gunl ayer test m ed svår a kano n
ar 1906

~r

10~ ~9

1211 1271 139 1341 108
Anta l f artyg som skjut it 109 1 1391 136
1
031 11137 11241 ~296 ~1711~961~13
Anta l kano ner ....... . .... 84611010 11211
5133
2527 28312 732 13562 4789 a996 a748 4L>74
Anta l tra"f'far. ... · ... · ...... · 2052

;:::l :.::::.:~ ~~;1~·~~~~~. 4389 5:6 16249 570'1"2416863 7:8 7GG4 :::; :::

2909 3418 2977>2682 2074 10321 916 Fl era bamm ar• a"n t 1·='"<ff car ~ 'J337
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Träffct1' per kano n pe1·
minn t:
12 inch och 10 inch VJ
0.33 0.38 0.53 0.47 0.58 0.81
och VII .. .. .. ... .. .. .. .. . O.o0 0.23 0.2a 0.3o.
0.31 0.35 0,70 O. n 1.40 2.841
9,2 in ch ...... ... ... ...... .. . 0 .17 0.32 0.23 0.221

Ll 0.8a

2.411 2.63 2.6öi 4.1.J1 5.68
l.n l l.o51 1.511 1.81
1.60 1.93 2.02 l 2.47 2.28 3. 73 4.96
4,7 inch och 4 inch O. F . 1.83 1.68 1.821
n ej anta let kano .ner af ol~ka sl~g,

6 inch O. F. ancl B

Häri uppt ages visse rlige
r 6 mch k.~hb e r finmen anta ges att för lwar je kano n af öfve
så utgö ra de anfo rda talen
u as 4 st. af 6-4 incb s kalib er,
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per minu t ett med eltal
träff ar per 12, 10 och 9,2 inch kauo n
betec knan cle.
äro
n
ltate
från cirka 200 kano ner. Resu
lsmä nnen s skju tVilja vi däriö re söka uärm a oss enge
tsko lan med pjäs erna s
hasti g het måst e skju tning en vid skju
, m er än förd ubbl as och
egen amm uniti on högs t bety dligt ökas
därs täde s.
skju tning med svår a kano n er inför as
tank en , att vi äro
Fram för allt böra vi söka få bort den
vårt folks skjut upp
a
någo t slags troll karla r som kunn a drifv
m hufv uclsa klige n tubhasti gh et till nöja ktig grad enda st geno
erhå ll er verk lig öfnin g
kano nskj utnin g och utan att det ofta
uniti on.
och trän ing i skju tning med skar p amm
instr nktio n sskju tUnd er somm aren har utför ts en s. k.
skju tning på låug t håll
niug afseeld att visa sprid ning en vid
i hvilk en kano ner af
hos kulb anor na från ett farty gs bred sida
.olika kalib er ingå .
a, elen skju tand e
Som mål tj ä nstg jorde en m indr e klipp
m eters afstå nd därif rån,
pans arbå ten låg till anka rs p å cirka GOOO
arbå t för obse rvati on af
tvärs ut från måle t låg en andr a pans
neds lage n.
s upps ättni ngen
Efte r tvän ne insk jutni ngss kott bestä mde
Utva lda kano nes.
drad
till 6 J 00 mete r , som sede rmer a ej förän
vid lwar j e kaning
affyr
kom m endö rer verk ställd e riktn ing och
pjäs, a lltså
er
p
2 skot t
ilon i babo rds bred sida och afios,;ades
läsk-skot t skull e om edel8 st. 15 cm. och 2 st. 21 cm. skott . Som
ett löst skot t per kabart före insk jutni ngen s börj an afsk jutas
väl att därig enom
var
else
non. Afsi kten med denn a bestä mm
p åfölj ande skot ten skull e
värm a upp kano nern a, så att de bägg e
härv id att svar tkrut ssnm tkunn a blifv a jämf örba ra, men förbi sågs
Skju tning en visad e ocks å
sen föro rena r lopp en i bety dand e grad .
de 2:a, hvar före neda natt alla 1:a neds lage n föllo korta re än
andr a skot tet med
från
näm nda resu ltat enda st äro häm tade
dligt mins kar värd et af
hvar je kano n, ett förh ållan de som bety
.
gen
de resu ltat, som härle dts från skj utnin
n befa nns ligga p å
Med elträ ffpu nkte n för 15 cm. neds lage
d uppg i ck till 160 m.
5989 mete rs afstå nd, neds lagsy tans läng
3
Tirlsk1·i{t i Sjöväsenclet.
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15 cm. kano nerna
50 proc. sprid ninge n i längd mella n de olika

varan de värde
beräk nades till 82 unde r det skjut tabel lens mots
på ett affade
inträf
ag
nedsl
s
är 48 meter . 21 cm. kano nerna
m. ifrån
200
nära
stånd från pansa rbåte n af 5 806 m., alltså
15 cm. kano nerna s mede lträff punk t.
a:
De officiella resul taten äro sålun da fra m ställd
beakt ansett
äga
sig
visar
ing
ärmn
l. Kano nerna s uppv
ning på
skjut
vid
läge
agens
värdt inflyt ande på de första nedsl
långa afstån d.
nerna visa2. Sprid ninge n mella n de olika 15 cm. kano
de sig vara ohetydlig.
l visad e
3. Skilln adan mella n de båda kalib rarna s dagfe
sig vara afsev ärd (närm are 200 m.)
blifvi t
4. Instru ktion sskju tning ens resul tat torde hafva
cm .
21
med
säkra re, om större skott antal kunn at medg ifvas
kano nerna .

Sälls kapet s
Efter föred raget s upplä sning uppst od enlig t
proto koll följan de disku ssion :
med olika
Leda moten Brom an påpek ade svåri ghete rna
eriet då i så fall
sido- och höjdr iktare på det mede lsvår a artill
affyr nings anovillkorligen skulle kräfv as särsk ilda elekt riska
ordni ngar, komplicera nde mater ielen .
de sämr e
Ville unde rstryk a föred ragan dens uppfa ttnin g att
engelde
med
skjut resul taten vi uppn å i vår flotta, jämfö rdt
i
äfven
, som
ska, mind re bero på mate rielen s unde rlägs enhet
än på brista nde
år anför es i Högs te Befäl hafva rens rappo rt,
r skarp amm uunde
och
sådan
öfnin g i synn erhet syste matis k
Befäl bafva ren
te
Högs
nition . - Ville påpek a hurus om de af
genom sätte t
uppg jorda tabel lerna voro missv isand e isynn erhet
att reduc era träffp rocen ten efter taflan s storle k.

6 sekun der
L edamnten Nordenfelt'"') ansåg iugal unda att J
tre förede
väl
men
tat,
resul
per skott var någo t öfver drifv et
goda.
re
mind
såsom
gåend e årens tider af 45, 46 47
raget påOrdfö rande n uttry ckte sitt intres se för de i föred
från
lånat
na oss
p ekade synp unkte rna, ett bevis på att vi befin
re goda "'skju tde_t 1~ål, vi hopp as kunn a uppn å. Vår mind
nstill o· å n a som
skicklighe t beror så väl på otillr äcklig am m unitia
B:: tabel ler
H.
i
De
.
därpå att öfnin garna ej äro tillräckliga
från vår
tat
resul
uppg jorda jämfö relse rna gälla å ena sidan
rna
ninga
af skjut
skjut skola och å andra sidan ett mede lresu ltat
rels€n blifver än
på hela engel ska fiottun, hvari geno m jlimfö
adt.
påpek
t
blifvi
mer vilsel edand e än förut
erfare n?en,o m . vår otil lräck liga öfnin g erhål les ej nog
laddrlätta
unde
het Vls a v1s de konst rukti oner som kunn a
nerna oberoenni ng m. m. Så ladda s t . ex. de enge lska kano
a detal jer i
d~ af höj"driktnit~g hvari de ligga. Mång a sådan
att lösa.
oss
för
tår
åters
de
af seende a mate nelen s fullko mnan

"

de beroe nde på före*) Hade upplä st föredr aget och är hans yttran

siffran 16 (sista siffran i
g.aende talare ns framk astade fråga angåe nde
att siffran 16 i jäms.~st~ kolumne~) å tabell en sid . .29. Han påpek ade
är öfverdrifvet <>od
ej
n
kolum
a
samm
1
42
f~:e,se me? Siffran 29 och
siffrorna när~a s t
väl
men
iel
mater
d
använ
i
ad
skilln
r
~~ar m~n Jämfö
R ed.
ofver Siffran 16 mindr e goda.
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Några ord om rekryteringen af
sjömanskåren.
Allt för väl kändt är det., hurusom under senare åren
rekryteringen blifvit svårare; särskild t har detta varit fallet vid
rekryteringen af flottans sjömauskår.
En del å.tgärder bafva äfven blifvit vidtagna för att göra
anställningen vid sagda kår begärligare, och med år 1908 inträder en löneförhöjning, som väl äfven tillkommit med fästadt
afseende därpå.
Ännu bar dock ingen förbättring inträdt, snarare motsatsen, ty antalet vakanter vid sjömanskåren är för närvarande oroväckande stort. Särskildt i ögonen fallaune är det ringa
anställning- innevarande höst.
förnvad
antal ' som tao·it
J
b
Då landets första försvarslinje utgöres af flottan ligger
det så mycket större vikt uppå att dess bemanning är fulltalig och välöfvad; nu är den iclce fulltalig, och den dolt som
_
finnes är fot·ceraclt öfvad.
synpunkter,
några
framhålla
söka
nedan
här
Jag skall
som måhända äga ett visst samband med rekryteringen. Jag anser nämli a en att rekrvteringen af en kår måste i rätt afse"
"'
värd grad bero på de förhållanden, som inom densamma äro
rådande och de omständigheter, under hvilka den arbetar; äro
dessa icke tillfredsställande tränger detta ut bland hela folket
och hämmar otvifvelaktigt rekryteringen af kåren.
Man bör ju sålunda söka ställa så till att kårens manskap trifves i tjänsten.

Just i de forcerade öfniugarna ligger enligt mitt förmenande ett af bindren för att manskapet skall trifvas med tjänsten. Ett jäktaude från skola till skola efter det nuvarande
systemet slappar intresset, och den förvärfvade kunskapen blir
icke af beståndande värde.
Bristande tillfälle till tjänstledighet efter genomgången
skola eller efter sjökommendering är häller icke uppmuntrande.
Det ofta återkommande ombytet af befäl och underbefäl,
hvilket under nuvarande förbållanden blir nödvändigt, verkar
ofördelakti gt på känslan af samhörighet mellan dessa grenar
af bemanningen, just den samhörighet, som skänker trefnaden
i tjänsten; utan den ernås ej häller de resultat af arbete n och
öfn in gar, som man gärna vil l se. Det torde också numera
höra till undantagen att se en fullt helgjuten fartygsbesättning,
som af verkligt intresse deltager i allt, som rörer dess fartyg .
Vidare förekomma s. k. inspektior1er, därvid särski ldt må
frambållas de, som af vederLärande kår- eller kompanichefer
förrättas i land på söndagar.
Dessa betraktas allmänt af manskapet såsom onödiga och
ofta hindrande i ett eller annat afsoende, och jag måste ansluta mig till samma uppfattning, ty nog kunde vällämpligare
tillfälle beredas att under veckan se kompaniets eller stationens manskap samladt än just på söndagen, då allt annat folk
fritt elisponerar öfver sin tid.
Kan någon nytta af de nuvarande inspektionerua påvisas?
Söndagsdivisionerna ombord med åtföljande långa inspektioner och gudstjänst betraktas alld eles på samma sätt; jag
skulle därvid vilja säga att cle äro mora onödiga, då ju besättningen dagligen bl:',ses till di visioner och dessutom ständigt är
under vederbörande befäls ögon.
I detta sammanhang torde böra nämnas kyrkoparader.
Själfva ordet , kyrkoparad » är om man så vill ganska
betecknande, ty innebär det föga mer än ))närvaron af trupp
för att synas».
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Att besöka kyrkan torde väl lämnas åt den enskild e att
be.stämma, utan hänsyn till det tomrum , som möjlig en kunlle
bhfva en följd af parade ns inställa nde.
'rvång är ingalu nda medlet att skapa vördna d för religionen , ej häller bidrag er det att ingjuta den grad af religiös
anda, som kännet ecknar både en verklig sjöman och en god
soldat.
Har man t. ex. hört en sjökad ett eller en ung matros
beröm ma en predik an?
Svaret torde blifva: Ja, därför att den var - kort.
Exemp let talar för sig själf, men jag har velat framdr aga
dedet, enär det förefal ler mig som om rätt många glömt att
sådan.
varit
ras uppfat tning en gåug
Allram inst får tillvaro n af kyrkap arader vara beroen de af
vederb örande kårche fs person liga religiö sa tänkes ätt; det bar
t
all tid verkat skadlia
n·
En jämför else mellan flottans och armens kasern er särskildt med afseeno e på allt, som bidrag er till trefnad en 'inom
dylika etablis sement , utfalle r särdele s ogynns amt för fiottan,
speciel lt för sjöman skåren i Carlskr ona.
Det hela är för smått. Större samlin gsrum saknas , de
litet m. m.
s. k. dagrum men äro för mörka, market enterie t för
i jämmindre
än
och
nde
tilltala
~:ed ett ord, d~t hela är icke
rnsort.
garniso
samma
i
forelse med öfnga truppfö rbands
Det s. k. örlogsh emmet , som kommi t till stånd inom
Carlsh ·ona stad, må hafva bvilka förtjän ster som hälst, men
förmår ingalu nda afhjälp a kasern ernas bristfä llighet er. Dessutom kräfve r det en, om ock ringa, afgift.
Då numer a landet rundt storart ade kasern etablis sement er
till million ers värde uppför as för vår arme, då torde det icke
synas obillig t att äfven flottan finge någon förbätt ring i sina
inkvart eringsl 'örhålla nden. Om än i en framtid ett stort antal
fartyg komme att bållas ständig t rustade , så framst år lika oafvisligt behofv et af tidsenl iga kasern er för allt det mansk ap,
desom kan komma att förlägg as till flottans station er eller
pöt.er.

Äfven torde här böra frambå ll as de mindre gynnsa mma
förhåll andena med afseencle å spisnin gsanor dninga r o. d. som
.
för närvar ande äro rådand e i sjömao skåren s matinr ättning
Den servis, som nu au vändes , verkar icke snygg, en omstän
afdighet, som i och för sig borde vara tillräck lig för dess
i
ring
föränd
de
gripan
genom
en
skaffan de, i all synner het som
er
däröfv
,
station
olms
detta afseend e redan skett vid Stockh
mansk apet uttryck t sin stora tillfred sställel se.
Utan att här vilja på något sätt bestrid a eller kritise ra
till
d e uppgif ter rörand e näring svärde n m. m. som väl ligga
undericke
dock
jag
kan
grund för nu gälland e spisord ning,
låta att bär omnäm na det förhåll andet, att portion erna i vissa
fall förefal la rent af minim ala.
Den, som tjänstg jort i sjöman skåren s kasern er, torde sent
glömm a de klagom ål, som i sådant hänsee nde framko mmit,
och som man måst afvisa med stöd af spisord uingen eller dysylikt. En revisio n af spisord ningen i kvanti tativt hänsee nde
nes sålund a önskvä rd, om än icke nödvän dig.
Beford ringsut siktern a äro för närvar ande ogynns amma och
ojämn t fördela de på olika yrkesg renar, hvilket numer a afskräc
tjänst,
flottans
åt
sig
ägna
ker undero fficers sönern a från att
hvilka förr tillförd e sjöman skåren dess bästa materia l. Olikheten å flot-tans station er i detta afseend e är likaled es icke tilltalande , och inverk ar särdele s ogynns amt på discipl inen.
Såsom önskem ål för vinnan de af mera lätthet vid rekryteringe n skull e jag på grund af hvad ofvan anförts vilja framhålla:
l.

En mindre forcera d utbildn ing och öfning splan.
Bortta gandet af inspek tioner å söndag ar samt kyrko-

2.
parade r.
3. Införan det af rättigh et till tjänstle dighet på visst antal dagar efter komme nderin g i visst antal månad er (delvis
förhåll and et i Carlskr ona).
4. Förbät trade kasern förhåll anden.
5. Ändrin gar i spisord ningen .
6. Jämna re och mera likarta de beford ringar till underofficer skorpra l å båda station erna samt
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7. Borttagandet af lega att utbetalas vid kontrakts underskrifvande, bvilket är staten mindre värdigt och i allmänhet
tillför sjömanskåren mindre goda element, för att ej säga dess
sämsta.
·
Hufvudorsaken till rekryteringssvårigheterna torde dock
vara att söka i elen hänsynslösa agitation mot allt militärt, mot
allt tvång, som tidsandan medför, men som ocb:å karaktäriseras af den gränslösa ovederhäftighet, hvarmed den bedrifves.
Krig är måhända det enda medlet, som kan stäfja denna
nutidens rörelse, hvilken alltså med alla tillåtliga medel bör
bekämpas, men äfven andra åtgärder måste vidtagas, så att
vi ej vid ett krigsutbrott stå med blotta minnet af den sjömanskår, som flottan en gång ägt.
Ca riskrona i december 1907 .

G. Bergman .

.l

l

l

Hur bör kasteld mot fartyg i rörelse ledas
från en sjöfästning vid dager och
vid mörker?

När Kungl. Örlogsmannasällsällskapet uppsatte ofvanstående ämne, som ett af 1907 års täfiingsämneu, fanns det icke
i Sverige några bestämmelser för ledning af sjöfästningars
kasteld mot mål i rörelse i egentlig mening. Senare har emellertid chefen för Kungl. kustartilleriet på gruud af honom gifvet bemyndigande anbefallt till efterrättelse bestämmelser för
»n oggrann eldgifning med kastpjäser» mot såväl rörligt som
fast mål.
Då emellertid dessa bestämmelser fordra för ett kastbatteri: dels anekaffandet och handhafvandet af ett flerta l instrument, dels vidtomfattande anordningar för meddelandens
öfverförande, samt dels en alltför stor och synnerligen väl öfvad personal, så anser jag, man bör sträfva efter en i sin belhet enklare ledning af kasteld mot mål i rörelse, och skall jag
i det följande redogöra för ett förslag härtill.
Den härför erforderliga materielen kon11ner jag i regel
endast att omnämna och icke att i detalj beskrifva, enär liknande materiel redan finnes i användning eller med lätthet
kan anordnas.
Kasteld mot mål i rörelse ledes från en observationsstation, h vilken bör vara högt belägen med vidsträckt utsikt öfver
eldområdet Kan eldområdet icke öfverses från en observa-
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tionsstatio n, måste flera anordnas, så att hela eldområde t behärskas.

(se anm.). På undersida n af löparen är fästad en vertikal
(mot beskjutnin gsplanen riktad) ståndare, uti hvi lkens spets,
som lätt stöder mot beskjutnin gsplanen, kursvisare n är anordnad.

Vid en observationsstation finnes:
a) ett skjutbord med ti ll bebör, samt
b) direkt telefonför bindelse till batteriet.
a) Skjutborde t består af:
l) underlaget med fästanordn ing för beskjutnin gsplanen,

2) beskjutnin gsplanen med tillhörand e mw.-skala , 3) a/ståndsmätaren med kursvisare .
l) Unelerlaget utgöres af ett bergfast bord eller på berggrund gjuten betongpel are försedd med tapp för afståndsm ätaren och fästanordn ing för beskjutnin gsplanen.
2) Beskjutnin gsplanen består af en för niagnetism känslig
metallplat ta, på h vilken är ingravera d eu karta i skalan l: 10000
öfver kastbatter iets eldområde , och äro de ytor, som beteckna
vatten, där fientliga fartyg kunna uppträda, iuruiade i fyrkanter med 100 m:s sidor. Särskilda cirklar (röda) äro utritade
på de afstånd, å h vilka om byte af lad d ni ng skall äga rum för
att alltid få största nedslagsh astigheten . Samtliga rutor äro
numrerad e och i midten försedda med ett litet hål för en rörlig mm.-skala. Beskjutni ngsplanen har vid den punkt, som
utmärker observatio nsstatione ns läge, en urtagning för afståndsmätarens tapp.
Inrutning en å beskjutnin gsplanen är gjord på det sättet,
att cirklar äro uppritade med batteriets läge å beskjutnin gsplanen som medelpun kt och hela 100-tal meter som radier.
Hvarje cirkelring är därefter delad i segment genom uppritande af radier på ett medelafst änd af 100 meter och på sådant sätt, att segmenten i bredvidlig gande cirkelring ar falla
zig-zag.

C)_

3) Afstånclsrnätaren är en »Stangs orograf» med afståndsskalan uppgjord i samma skala som beskjutnin gsplanen l : 10000

Kursvisar en, hvilken är nykonstru erad och den för ledningen af kasteld mot rörligt mål viktigaste delen af instrumentet, skall närmare beskrifvas (se fig.). Den består af tvänne
släparmar, en kort (BC) och en ungefär dubbelt så lång (DE),
samt en >Jisararrn (FG) af samma läugd som den längre släparmen. Den kortare släparmen (BC) är i närheten af B försedd med ett Lål (B) samt midt ernellan H och C med en
magnetisk klack (I). Vid H är armen rörlig kring ståndaren s
spets (A). Den långa släparmen (DE) afslutas i D med en
kuggbåge , hvars medelpun kt är utmärkt medelst etL bål (K).
Midt emellan K och E är armen försedd med en magnetisk
klack (L). Vid K är långa släparmen rörlig kring ståndaren s
spets (A) tätt ofvanför den korta armen (BC). Visararme n (FG),
af samma längd som låuga släparmen (DE), afslutas i G med
en kuggbåge samt är försedd med en i förhålland e till kuggbågen exentriskt (åt G till) belägen tapp (M), kring hvilken
armen är rörlig. 'rappen (M) är fast förenad med en hylsa
(N), som noga passande är påträdd och därefter kan löpa utefter den korta släparmen (BC) vid B. Härvid gripa visararmens och långa släparmen s kugghjul (G och D) i hvarandra
på sådant sätt, att visararme n faller i den långa släparmen s
förlängnin g, när denna befinner sig rätt öfver den korta släparmen. En fjäderano rdning håller städse de båda omtalade
Amn. >Stangs orograf> mäter med känd vertikal bas liksom Madsens afståndsmä tare men har, i motsats till denna senare, afståndsska lan likformigt indelad, fastän hänsyn är tagen till jordrundnin gen och refraktionen. Detta medför den (för den föreslagna eldlednings metoden) stora
fördelen, att om en orienterad karta (beskjutnin gsp lan) finnes utlagd under afståndsska lan, så utmärker löparen det inmätta målets läge å kartan. Instrumente ts rörelser i vertikalled och horisontalled sker medelst
tvänne lättskötta rattar. >Stangs orograf• är pröfvad af Kungl. Marinförvaltning en.
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kugghjulen tryckta mot hvarandra. Visararmen är försedd
med en mm.-skala med O-punkten vid spetsen. Vid obse-rvationsstationen finnes äfven en rörlig mm.-skala (hörande till
beskjutningsplanen). Denna löper i en med atläsniugsegg försedd hylsa, hvi lken har en tapp, som passar uti hålen i de
olika rutorna å beskjutningsplanen .

(A), och deu långa släparmens magnetiska klack (L) efter en
ändå mindre båge. D. v. s. den långa släparmen (DE) bildar
en viss vinkel mot den korta (BC), hvarvid den långa släparmens kuggbåge (D) vrider visararmens kuggbåge (G), så att,
på grund af konstruktionen, spetsen (F) af denna arm in!"aller
på förlängningen af den cirkelbåge, som å beskjutningsplanen
utmärker målets bana. Visararmens spets (F) förutsäger äfven
nu i detta i fall en punkt i målets bana, om detta fortfarande
bibehåller samma rorvinkeL

Skjutbordets klargöring och funktionering.
Beskjutningsplanen upplägges på underlaget, så att tappen för arständsmätaren infaller i den härför gjorda uttaguin gen i beskjutningsplanen, hvarefter denna inlägges i fästanordningarna, medelst hvilka densamma orienteras. Afståndsmätaren uppsättes på tappen och justeras. Afståndsskalau
är därefter parallell med beskjutningsplanen på ett afstånd af
5 cm. Den vid afståndsskalans löpare fästade vertikala ståndaren (A) stöder lätt mot beskjutningsplanen med sin spets
(A), vid hvilken äro fästade de tvänne släparmar (BC och DE),
som med sina magnetiska klackar (I och L) ligga an mot och
dragas till beskjutningsplanen.
Om man med afståndsmätaren nu följer ett mål, som
framgår efter en rät linje, så kommer äfven spetsen af den
vid löparen fästade ståndaren (AJ att å beskjutningspbnen röra
sig efter en motsvarande rät linje. Härvid komma äfven de
båda släparmarnas magnetiska klackar (I och L) att med friktion löpa fram efter samma räta linje. D. v. s. den långa
släparmen (DE) faller rätt öfver den korta släparmen (BC),
och därmed faller äfven visararmen (FG) i släparmarnas förlängning. Visararmens spets (F) förutsäger alltså en punkt i
målets bana, om detta fortfarande håller samma kurs.
Om man sedan med afståndsmätaren följer ett mål, som
framgår efter en cirkelböjd linje, så kommer äfven ståndarens
spets (A) att å beskjutningsplanen röra sig efter en motsvarande cirkelbåge. Härvid löper den korta släparmens magnetiska klack (I) efter en något mindre båge än ståndareus spets

'l'eorier, som ligga till gruncl för konstruktionen af
kursvisaren .
När en sjöstyrka beskjuter fästningsverk förutsättes , att
densamma i regel manövrerar på sådant sätt, att de enskilda
fartygen hälla räta kurser' eller ock gira med en för hvarje
gir bestämd rorvinkeL Ett fartygs inmätta bana å beskjutningsplanen kommer således i regel att bestå af räta linjer och
delar af cirkelbågar.
Mätes mot ett fartyg, som håller rätlinig kurs, så inses
enligt föregående beskrifning, att de tre armarna till sina riktningar sammanfalla samt utvisa målets kurs. Antages sedan
att fartyget lägger roret en viss vinkel och fortsätter att gå
rundt på en cirkelb åge, så beskrifver ståndarens spets (A} på
beskjutningsplanen en cirkel n1ed t. ex. radien R. Omedelbart efter det ståndarspetsen (A) afviker från sin rätliniga bana
gör äfven den korta släparm ens magnetiska klack (I) sammaHP.
ledes och beskrifver en cirkel med radien R 1 =
(L}
klack
Likaså lämnar den långa släparmens magnetiska
den rätliniga banan och beskrifver en cirkel med radien
R~-KL~. Emedan släparmarna äro förlängda respekR2
tive stycket IC = HI och LE= KL , så ligga armarnas spetsar
C och E på cirkellinjen, som bar R till radie. Vi hafva således tre punkter i fartygets bana å beskjutningsplanen nämligen, ståndarens spets (A}, punkterna C och E. Utan större

VRj-

=V
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svårighet skulle man nu efter ögonmått kunna förutsäga en
ungefärlig punkt i målbanan, men för att underlätta detta finnes visararmen. Dennes rörelser är, såsom af den föregående
beskrifningen framgår, beroende af de båda släparmarnas inbördes rörelse. För att visararmens spets (F) vid olika värden
på R städse skall befinna sig på samma cirkelbåge som ståndarens spets (A), punkterna C och E, så måste alltid vinkeln
v 2 ). Vi llafva därvid cos v 1 =H I: R och
V= 180°- (v 1
cos v 2 =KL: R samt v= v1 - - v 2 . Om nu erfarenheten visar, _
att korta släparmen lämpligen bör hafva en längd från H till
C af 2 cm., så är Hl=l cm. och KL=2 cm. Om vi nu
låta R erhålla olika värden, från minusgränsen R= 2 cm. (då
visararmen sammanfaller med långa sliiparmen) till plusgränsen (då alla tre armarna sammanfalla till sina riktningar) ocb
uträkna förbållandet V: v, så varierar detta mellan 2 och 3.
För att förbållandet mellan V och v i hvarje läge skall vara
det rätta, måste radierna till de båda i hvarandra ingripande
kugghjulen vara om vänd t proportionella mot respektive armars
vridningsvinklar V och v vid hvarj e tillfälle. Om långa släparmens kugghjul (D) är koncentriskt med radien r, så måste
visararmens kugghjul (G) vara exentriskt med en radie r 1 = 1/ 3
r, då de tre armarna falla i samma riktning, hvarefter radien
r, så småningom skall öka till r 1 = 1 / 2 r, då vi sararmen vridit
sig till sitt max.-läge (120°, sammanfaller med långa släpa~·men).
På grund af att r 1 är variabel, så måste en fjäd eranordning
hålla hjulen tryckta tillsamman, såsom förut nämnts.
b) Den direkta telefonledningens apparater vid observationsstationen och batteriet äro försed da med hjälmar.
Vid batteriet finnes för bvarje pjäs en särskild kasttabell ,
som upptager laddning samt höjd- och sidoafläsning för h varje
numrerad ruta å besL{jutningsplanen. Dessa kasttabeller äro
så uppgjorda, att batteriets träffar äro teoretiskt jämnt fördelade inom hvarje ruta.

+

Följande personal erfordras vid observationsstationen.
Arbetet vid observationsstationen utföres af 3 man.

l!.··r 1 leder batteriets eld per telefon. Han handbafyer
beskjutningsplanen med rörliga mm.-skalan, en klocka med sekundvisare, en tabell för kasttiden samt för ändring af sidoafläsningen för träffarnas förflytt ning och telefonhjälmen (samt
utför, när Yanan det meclgifver, samma arbete som n:r 3.
Därvid börjar n:r l sina mätningar, när ungefär halfva kasttiden förflutit, sedan n:r 3 började sin mätning).
N·r 2 mäter in målets bana. lian hanclbar afståndsim ätaren.
"...V:r 3 uttager målets förflyttning under kasttiden för det
ifrågavarande afståndet. Han handbar en klocka med sekundvisare och en tabell för kasttiden.
Utförandet af eldledningen vid observationsstationen.
)/:r

2 håller afståndarens bårkors noga inriktaclt på må-

let och följer detta med tillhjälp af de förut nämnda rattarna.
Sedan
N:r 1 kom menderar projektilslag per telefon.
batteriet meddelat, att projektilen iir ansatt förutsäges en träffpunkt och kommenderas n:r på den ruta, inom hvilken den
förutsagda punkten faller t. ex. 4873 (se anm.). Vid lwarje
pjäs slås i kasttabellen upp J873 och den för denna ruta angifna laddningen samt höjd- och sidoa(iäsningen tages.
N:r 3 slår upp motsvarande kusttid, så fort n:r l förut4813 , samt mäter på visararmen oupphörligt mårutan
sagt
lets Yiig under denna tid samt utropar vägsträckan uttryckt i
mm. för bvarj e gång.
Y: r 1 anbringar den rörliga mm.-skalans tapp i den kommenderad e rutans -+813 hål samt inställer mm.-skalan på det af n:r 3
utropade mm.-antalet, som angifver målets väg under den ifråga·
'\'arand e kastticlen på beskjutningsplanen, och inriktar skalans
O-punkt (ändpunkten) mot den sig närmande afstånclsmätarens
Anm. När n:r l förutsäger en ruta Järmast intill de röda cirklarna, som utmärka afstånd där ombyte af laddning bör göras, skall n:r
l alltid, om tiden det medgifver, välja den ruta, som ligger närmast
utanför (från batteriet räknadt) och icke den, som ligger närmast innan/ör röda eirkeln. En större anslagsenergi erhålles därigenom.
4
Tidshift i Sjönisendet.
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fram till den
stånd aresp ets (A). När stånd arens spets (A) når
l »salfv a,.
n:r
rörlig a mm.-s kalan s kant, O-pun kten, komm ender ar
motsv arand e
Stånd arens spets (A) komm er således efter en tid
D. v. s.
kastti den att befinn a sig i den föruts agda rutan 4tl73.
vatnå
na
ktiler
proje
när
sig
att målet i verkli ghete n befinn er
e
arand
motsv
n
tenyta n på den plats i terrän gen, för hvilke
skjute lemen t tagits vid batter iet.
göres
Falla icke träffa ma lämpl igt i förhå llande till målet
gas
iaktta
kunna
rna
träffa
När
korre ktion på följan de sätt.
med
es
inmät
n
hvilke
väljes efter ögonm ått en mede lträffp unkt,
Om nu st<mnfstån dsmät aren, hvare fter instru mente t fastlåses.
komm enclarens spets (A) icke faller ungef är i midte n af den
(på lämpl igt
derad e rutan 4873, så flyttas beskj utning splan en
rutan 4873
att
så
ngen,
ordni
sätt) mede lst skruf varna till fästan
målet på
fter
hvare
komm er midt under stånd arens spets (A),
nytt följes medel st afstån dsmä taren.
farDet nu föreslagna sättet för kastel dens lednin g mot
under
som
dager
tyg i rörels e gäll er såväl vid kastn ing under
astare , hvar.:
mörk er. Vid mörk er hålles målet belyst af strålk
lampa n, som
jämte den i afstån dsmä taren befintliga elektr iska
upply ser hårko rset, tände s.
skall
I det föregå ende bar nu frågan om »huru kastel den
tristisk
artille
ledas mot fartyg i rörelse» endas t behan dlats rent
t
helhe
i sin
tekuis kt, och detta emed an lösnin gen af fråga n
att man till
ännu ligger i sin linda. Det är därfö r viktig ast,
t-tekn iskt,
ristisk
artille
rent
att börja med söker lösa frågan
e kan
lättar
sedan
hvare fter den taktis ka lednin gen af kastel den
ska
»takti
om
inran geras som ett mome nt i den stora frågan
eldled ninge n vid försva ret af en kustfä stning ».
a den
Innan jag slutar denna afhan d ling, måste jag påpek
sig gälsnart sagdt otroli ga brist på företa gsamh et, som gjort
Sedan ar
lande vid lösnin gen af denna behan dlade fråga.
och untser,
haubi
nde
rbryta
1896 hafva vi haft 24 cm. pansa
uppiva
negat
den
der denna tid af 12 a 13 år hafva de haft
ligga
rade
giften att förhin dra fartyg att inom pjäse rnas eldom
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haver i, skulle
stilla'''). I 1:egel endas t mot ett fartyg , som gjort
kraft för att
dessa h au bitser få utslun ga all sin maga sinera de
försva rets
gifva dödss töten. Den regeln måste väl emell ertid
så skall
r,
kräfve
det
na
llande
målsm än fastslå, att när förhå
äfven
att
dt,
ordna
så
allt,. såväl perso nal som mater iel, vara
klas.
all umeb oende försva rskraf t kan utvec
och
I den nu behan dlade frågan måste därfö r allt o-öras
dad och
pr öfvas, så att man snara st möjli gt erhåll er en fullä~
fartyg i
mot
ng
leL:ni
i .. praktik~l~ enk~l metod för kastel~ens
kastvåra
sig
t
ogJor
r~relse. Forst da har man helt tillgod
rna.
pJäser s stora försva rskraf t vid sjöfäs tninga

A. G. H. W

lsefull och väl värd
*) Denna uppgif ten torde vara ytterst betyde

beting at.
de uppoff ringar som haubit sbatter iets anskaf fning

Red.
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P 2 och 2 1 '2 månader, 2 pansarbåtar unrler 7 månader, 4 torpedbåtar af 1:a klass och -t af 2:a i 3 månader.

,_

Handelsflottan. Norges handelstfotta uppgick i början af
1907 ti ll 1 ,79-t ångfartyg på sammanlagdt 761300 tons och
ö,77G segelfartyg på 796260 tons.

Meddelanden från främmande mariner.
(Afslutaclt den " / ' 1908.)

Norge.
Budget. Marinbudgeten för nästa termin är af departementet uppförd till 6,686,000 kronor, däraf 1 1 2 milJ. till fullbordande af den ena jagaren och till fortsättning af arbetena
på den andra jagaren och undervattensbåten. -Jagarna komma antagligen att löpa af stapeln en i år och en nästa år.
Undervattensbåten, som bygges i Kiel, skall Yara färdig 190~1.
Några nybyggnader föreslås icke under den kommande terminen. Marinens regleringskommission bar visserligen föreslagit
påbörjandet af en ny pansarbåt, men departementet, som icke
vill framliigga sitt förslag till nybyggnadsplan för stortinget,
förr än en fullständig utredning rörande densamma hunnit
verkställas, anser, att intill dess så skett mga nya krigsfartyg

böra byggas.
M.ate1·ielen. Kanonbåten Sleipner anses numera otidsenlig som kadettfartyg. I dess ställe föreslås ett anslag af 1-±,öOO
kronor till inredning af kanonbåten Fritbiof, afsedel att rymma
cirka 30 kadetter. Emellertid lär Sleipner komma att anYändas som kadettfartyg äfven under år 1908. så att Frithiof för
detta ändamål skulle tagas i bruk först 1909.
- Följande fartyg afses utgå på expedition under året:
1
kanonbåtarna Sleipner, Fritbiof och Yiking i respektiYe. 2 ~,

Danmark.
Damnark köper undervattensbåt. Försvarsministern framlade i folketinget den 18 jan. förslag till bevillning af -±60,000
kronor för anskaffande af en undervattensbåt. Utgifterna för
dess anskaffande skola betäckas af de medel, som influtit af
r edau sålda gatnla krigsfartyg, bland b vilka märkas pansarfartyget Helgoland samt pansarbatterierna Rolt Krake och Lindormen. Båten, som lär komma att användas i Öresund, skall
köpas i utlandet.

Ryssland.
~Materielen.

Med stöd af i föregående häfte omnämnd
~rder om f-l:lttans indelning bar kejsaren bestämt att befintlig
fartygsmatenel från och med den l (14) april 1908 skall på
följand e sätt uppdelas.
I baltiska Hottan bildas:
I) en aktiv (tott a bestående af en af clelnir.g linjefartyg:
CesareYitj, Slava och kryssaren Bog<lLir; en div·i sion (diYisia)
eskade1jagare med a ,·isofartyget A sia som chefsfartyg och i öfrigt innefattaude -t grupper (divis ion i) jagare på resp. G, 8, 9
och 1 l båtar med 3 i reserv; en division (divisia) toTpedbåtar
med avisafartyget Lejtenant Iljin som chefsfartyg om 3 grupper (divisioni) hvaraf 1 :a gruppen i unefattar de 9 hamubåtarne,
den 2:a torpedbåtarne n:ris 214-- 220, 222 och 223 och den
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3:e de 10 båtarna n:ris 1--10, hvilka framdrif vas med gasolinmotorer· och en undeTvattensbåtafdelning med skolfarty get
Ghabaro'vsk som chefsfart yg beståend e af 7 undervat tensbåta r.
U. En första reserv innefatta nde en afdelning kryssare :
Aurora, Diana och kanonbå ten Grosjash i; en division (devisia)
torpedbåtar om 4 grupper (divisioni) nummer båtar om resp.
10, 10, 9 och 12 stycken.
III. En andra reserv innefatta nde öfriga fartyg.
- I Stilla hafvet hålles en aktiv flotta, som omfattar de
två kryssaru e Askold och Schemtj ug, en brigad, nu tvl't grupper eskaderj agare och en undervat tensbåta fdelning .

Den första af fyra på Creigtho ns varf i Petersbu rg byggda
110-tons underva ttensbåta r af Lake-typ gick af stapeln den 11
decembe r. Den har erhållit namnet Sudack och tilldelats
Svarta hafstlotta n.

Personalen. Konteram iral Schensno vitj har utnämnt s till
yno-re flaggman i Baltiska flottan.
"' _ Efter en längre teoretisk och praktisk kurs och examen i underva ttensbåta rs skötande hafva följande officerare
och ingenjör er erhållit rätt att benämna s undervat tensbåtso fficerare: konteram iral Schensno vitj, kapten af 1:a rangen Bchlemischeff, 3 kaptener af 2:a rangen, 5 kaptenlö jtnanter, 31löjtnanter och 3 underlöj tnanter jämte 10 fartygs- och 9 varfsingenjöreJ·.

Tyskla nd.
Jl,{aterielen. Pansarkr yssaren Prinz Heinrich skall efter
på varfvet i Kiel undergån geD reparatio n använda s som artillerisko lfartyg.

- De under byggnad varande slagskep pens och pansarkryssam es 28 cm:s kanoner skola erhålla en längd af 50 kaliber (till skillnad mot de äldre som endast är 40 kaliber långa).
- Pansarkr yssaren Friedrich Carl lär inom den närmaste
tiden komma att undergå en grundlig reparatio n; bland annat
lärer dess 14 Di:i rr-panno r komma att ersättas med pannor af
förbättra d typ; i allt kommer reparatio nsarbete na att uppgå
till omkring l 1 / 2 mil!. kr. Friedrich Carl skall sedan enligt
förljudan de afgå till Ost-Asien för att ingå i därvaran de kryssareskad er och aftösa flaggske ppet Fi:itst Bismarck , som likaså
är i bebof af reparatio n.
- De mindre kryssarn es deplacem ent bar under de senaste åren alltjämt ökats, så att tontalet för närvaran de uppgår till 3800 på de under byggnad varande Ersatz Greif och
Ersatz Jagd. På grund af det ökade tontalet möjliggö res insättande t af större och starkare maskine r, hvarigen om farten
beräknas kunna uppgå till 26 knop. Ännu tyckes man ej benägen att öka artilleri- eller torpedbe stycknin gen på nyssnämnda fartygsty p.

Pro{turer. Slagskep pet Hannove r uppnådd e vid en den
6 sistlidne decembe r företagen proftur en fart af 19,2 knop
med 22492 indik. hästkraft er. U n der ett uthålligh etsprof den
11 decembe r, som pågick under 24 timmar, uppnådd es en
medelfar t af 16,9 knop. I medeltal indikera des 12153 hästkrafter, med en kolförbr ukning af 0,83 kg. per timme och indikerad hästkraft .
Haveri. I medio af januari grundstö tte i Kielerfjo rden
den nya pansarkr yssaren Scharnh orst och erhöll en svårare
läcka i botten af skrofvet. Tre eldrum fylldes med vatten,
men tack vare ögonblic klig stängnin g af de vattentä ta skotten
u ndveks en katastrof . Kryssare n, som gled af grundet, kunde
med egen maskin återvänd a till hamnen.
Diverse. På sydsidan af ön Helgolan d kommer att anläggas en för mindre krigsfart yg afsedel hamn.
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Förslag har väckts om utvidgning af Kieler-kanalen så
att två större örlogsfartyg utan svårighet må kunna passera
förbi hvaraudra.
-- För åstadkommande af signalförbindelse mellan örlogs- och handelsfartyg bar Reichs<\Iarine-Amt utarbetat en
särskild signalbok, som den l januari 1908 trädde i kraft.
Däri förekomma alla viktigare signaler, som kunna ifrågakomma att afgifvas melhn handels- och örlogsfartyg, och afgifvas
dessa under dBger merl. vanliga signalflaggor enligt internnc
tionolla signnibokens bestämmalser och under mörker med korta
och långa ljustecken enligt l\Iorses system. Fördelen med
denna nya signalbok skulle särskildt bestå däri, att Yi<l närYaro af utländska fartyg de tyska handels- och örlogsfartygen
kunna signalom med lwarandra, utan att signalerua kunna
tydas af de främmande fartygen.

England.
Materielen. Dreadnought som i slutet af december återvände till Portsmoutb efter en proftur på närmare t\·å månader, lär därmed ändtligen hafva afslutat sina många prof.
Denna sista expedition hade närmast till uppgift att ytterligai.·e
utröna fartygets styfhet vid eldgifning bredsides, de för andra
gången nyersatta propellrarnas egenskaper samt värdet af en
nyinstallerad styrmaskin. Samtliga dessa försök tyckas hafva
utfallit till full uelåtenhet. Fartygets svängningsradie är ytterst
liten; hälften så stor som kryssarnos af Spartiate-klas:;en. Dessutom har fartyget dokumenterat sig som ett särdeles godt sjöfartyg.
- Drearlnought skall , efter att hafva undergått en del
minrh·e reparationer, afgå till Sheerness för att ingå som Haggskepp för bemtlottan. För närvarande har högste befälhafvaren, viceamiral Bridgeman, sitt befälstecken blåsande på slagskeppet Victorius.
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- Kölen till slagskeppet S:t Vincent sträcktes i Portsmouth den 30 sist lidne december, några veckor senare än som
ursprungligen var bestämdt, och väntas fartyget vara klart till
tjänstgöring om två år. Byggandet af slagskeppet Colliugwood
lär komma att påbörjas i början af februari månad i Devonport. Firman Vickers, Sons och 1Iaxim har erhållet i uppdrag att bygga det sjunde fartyget af Dreadnought-kbssen,
hvilk et som tidigare meddelats skall erhåll a namnet Hot!ney.
Engelska flottan äger visserligen redan ett slagskepp med detta
namn, men kommer antagligen detta fartyg på grund af sin
ålder att utrangeras, innan den nya Rodney blir färdig.
30,5 cm:s kauonerna pä S:t Yincent-klassens fartyg
komma att erhålla en längd af 50 kaliber. Hitintills ha nu
nämnda kanoners längd uppgått till ..J.5 kaliber.
Pansarkryssaren Gomwall skall omändras till kad ettfartyg.
Ångfartyget Isla har dockats på varfvet i Sbeerness
och skall förses med tankar för att · tjän10tgöra som oljefartyg
för undervattensbåtar.
- Torpedbåtsförstöraren Swift, byggd bos fi.rrnan Cammel, Laird & O:o i Birkenbead, löpte den 7 december af stapeln. Längd 105,2 m., bredd 10,4 m. , djupgående 3,2 m, deplacement 1829 tons, indikerade hästkrafter 30000; bestyckuing: -! st. l 0,2 c:ms kanoner och två torpedtuber på öl' re d il ck;
turbinmaskiner af Parsons typ med fyra propellrar, 12 Express·
pannor; fart 3() kuop. Swift konuner antagligen redan på nyåret att börja med sina proftnrer.
-- l :a klass torped bätarna 11:ris 19 och 23 sjösattes i början af december.
- Den utanför Berry Heacl sjunkna och sedermera borgade torpedbåten 99 skall utrangeras som krigsfartyg.
To1·peclvapnet. Tillfölje artilleriets alltjämt ökade porte
måste torpeden för att ej bli oanvändbar på de större afstånden genom en förbättrad konstruktion erhålla härför lämpad e
egenskaper. Genom att öka torpedens kaliber skulle man s~t-
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ledes dels kunna gifva torped en större laddnin g, dels äfven
öka luftkär lets volym, hvarig euom banans längd och ka nske
konäfyen hastigh eten blefve större. Så har nu Whiteh ead
staa
struera t nya torped er med 50-55 om:s kaliber ; Föreut
terna hafva en kaliber storlek af 53 cm., under det att Frank·
rike och Englan d redan gått in för att pröfva 60 crn:s torpeäro
der. En bana på 5000 m. och en hastigh et af 36 knop
af
on
strukti
kon
numer a minim ifordri ngar, som uppstä llas vid

proftur er. Under ett fullkra ftsprof som
uppnåd des följand e resulta t:

Ofning ar m. m. Under mars månad komma manöv -

rer med de förenad e Kanal- och Atlante r-Iiotto rna samt Hemtorflottans N o re-di vision med tillhöra nde kryssa reskad rar och
under
att
,
fartyg
100
g
omkrin
pedbåt sflottil jer, samma nlagdt
amiral Beresf ords befäl äga rum i Nordsj ön och möjlig en äfven
i svensk a och norska farvatt en.
- Hemflo ttans Nore-d ivision komme r under året att ökas
ble,
med Dreadn ought samt de tre nya pansar kryssa me Invinci
e
hörand
ttan
Hemflo
till
ga
Inf:lexible och lndom itable. Samtli
med
och
från
hafva
jagare, torped båtar och unclen attensb åtar
af
elen l januar i 1908, efter att förut hafva stått under befäl
för
en särskil d konter amiral ställdts under högste befälhu fvaren
Hemfio ttan. För att ständig t hålla denna flottilj i full stridsbereds kap skola 3 torped båtsför störare från hvarde ra af Portsatt
mouth- och Devon port-tlo ttiljern a station eras i Portlan d för
som
ottan,
vid behof ersätta sådana fartyg i den aktiva kanaltl
för längre tid · behöfv a utgå för att reparer a.

Personalen . Till följand e högre befälsp oster hafva utnämnt s:
station sbefälh afvare i Portsm outh - amiral Fansha we;
station sbefälh afvare i Devon port - viceam iral Fawke s;
chefer för station erna i Kina och Austra lien - viceam iralerna Lambt on och Poore, resp.
Pansar kryssa rne Minota ur och Sbanno n hafva
slutet af novem ber och i början af decem ber utfört en del

Proftu rer.

8 timma r

pågick

l

uk- Hvarf i miIndiker ade Fart i knop. Kolfö,h
ning i kg.
nu t en.
fter.
hästkra
per incl. hkr.

········ l

Minota ur
Shanno n ...

torpede r.

-
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........l

27 856

l

23,01

l

0,72

28 000

l

22,42

l

0,95

129,5

l
l

113,7

l

De båda kryssa m e ha att uppvis a en del olikheter i konstrukti onen, hvilken torde vara auledn ingen till de något olika
sig
resulta ten. Intetde ra af fartyge n lär hafva dokum euterat
yg.
som något särdele s godt sjöfart
- I decem ber utförde s ytterlig are proftur er med oceanfrån
jagarn a Ghurk a och Tartar . De redan kända resulta ten
Cozsac ks och Mohaw ks proftur er medde las samtid igt.
Meclelh astig·
.M:eclelhastig- h et uneler 6 Högsta upphet under 6 löpning ar på nådda fart
uneler en
timmar s
>m ätta milöpning .
forcerin g.
l en •.

Cozsac k ... ··· ······ ··· ···· ···· ·····
G burka .. .... .... .... .. ... ......... ..
Mohaw k ..... ... ........ .. .... ..... .
Tartar

'

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

l

33,10
33,91
34,25
35,36

l

33,15
34,oo
34,51
35, Gs

l

l
l

33,65
-

35,29

l

3 7,O<l

l

De i föregåe nde häfte omnäm nda
och
hamnb yggnad sarbete na i Rosyth hafva nu tagit sin början
0
200,00
cirka
med
g
bassän
en
skola bestå i anlägg aodet af
lång
m.
1800
en
samt
kvadra tmeter s yta och 11 meters djup
ankaj liksom äfven en intill bassän gen liggand e torrdoc ka,
vändba r äfven för de största fartyg. Arbete na beräkn as kosta
omkrin g 100 mill. kronor och väntas vara afsluta de 1915.
- I Dower skola två torrdoc kor byggas , af hvilka den
och
större skall få en längd af 290 m., en bredd af 33,5 m.

Hamna r och dockor .
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ett djup af lO m. I amiralitetshamnen skall anläggas en mindre hamn, särskildt afsedel för torped- och undervattensbåtar.
Följande fyra fyrskepp i KanaSovereign•, »East Goodwin»,
•Royal
-len och vid Thumes
samt \Vest-I-Iinderfyrskep »Tongue~ och »Outer Dowsiug» pet mellan Dower och Ostende skola utrustas med undervattenssignalapparater . - Likaså bar amiralitetet bestämt att dylika apparater skola insättas på ett 20-tal krigsfartyg, i och för
försöks finställande.

Underva.ttenssignalering.

Ett int-ressant experiment. Slagskeppet Colosse på 10000
tons deplacement, som byggdes år 1888 och utan bestyckning
kostade närmare 12 mill. kr, lär i början af februari komma
att sprängas i lnften. Den stora katastrofen på franska slagskeppet Jena orsakades ju som bekant af själfantändning af kruLl!lpkommen stegring af
en hastio-t
tet i durkama på burund af
o
.
temperaturen i fartygets inre. Engelska amiralitetet har dätför beslutat, att Colosse, som numera är föråldrad oeh icke
utan stora kostnader skulle kunna moderuiseras, skall användas till en del experiment. I fartygets inre skola kylapparater
anbringas och dmkarna skola fyllas mod stora förråd krut.
Fartyget skall sedan föras ut i Irläudska sjön och genom konstlade medel kommer så temperaturen att så småningom höjas för
att undersöka kylapparaternas effektivitet. Består fartyget profvet och icke springer i luften, kommer fartyget det oaktadt
att med fullt krutförråd afsiktligt sprängas. 1\lan önskar nämligen utröna , h vi l k en vorkan en sådan explosion i durkarna
åstad kommer . - Colosse lJlir det fjärde större fartyg, som under de sistrl. 36 i't ren af amiralitet offrats till liknande dyrbara
experiment.
Den ö decemlJer kollid ernde nattetid i Portsmontbs hamn slagskeppet Prince George med pansarkryssaren
Sbannou, på grund af att den förstuänmda slitit sin bojkettiug.
Prince George erhöll bland annat en läcka under vattenyt.au

Haverier.

-
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och torde för dess reparation åtgå cirka 3 månaders tid. Sbannon erhöll endast lättare skador.
- Jagaren Express kollioerade i början af december i
Lamlash med verkstadsfartyget Aguarius, hvarvid dess bordoch den ena propellern afbruten.
läuo-niuu
.;
o akterut blef intrvckt
bo
Amiralitetet bar utfärdat en order, gående ut
på att under vissa omständigheter särskildt nattetid förbjuda
a llt tillträde till vissa engelska hamnar i såväl in- som utlandet. Ordern är föranledd däraf, att amiralitetet anser sådana
förhållanden kunna vara rådaude, exempelvis under manövrer
ell er krigsöfniugar, att det vore förena(1t med en viss risk att
löpa in i hamnarna. Om ett annalkande fartyg upptäcker strålkastarljus, bör det i allmänbet närma sig hamnen med stor
försiktighet samt alltid ställa sig till noggrann efterrättelse de anvisningar, som eventuellt lämnas af officeren i en enkom för detta
ändamål afseeld patrullbåt rörande tid och väg, som bör tagas ,
ankafplats etc. I händelse af tjocka får furtyg ej på någr9
Yillkor söka inkomma i hamnen utan att dessförinnan ha erhållit tillstånd. Om inloppet till en hamn af nyssnämnda anledning således är stängdt, tillkänn:agihes detta genom att på
någon väl synlig plats anbringas nattetid tre röda lanternor
rätt öfver hvarandra och om dagen på samma sätt tre röda
yäfkulor. Hanmen tillhörande lotsar skola vara väl förtrogna
med ofvannämnda bestämmelser.
-- Arbetsstyrkan på varivet i Portsmou~h, som i januari
1905 räknade 86-±0 man, är nu uppe på 9218, alltså en ök·
m ng af 608 man. I Devonport och Chatbam är ökr.ingen
resp. 586 och bG-± man.
- Cunardlinjens stora ångare Manretania och Lusitunia
med afsikt att vid krigstillfälle kunna tjänstgöra såb,·o·udes
.
Jbb
som auxiliärkn-ssare. För den skull äro maskiner och stynnrättning placer.ade helt och hållet under Yattenlinjen och skyddas dessutom af omgih'ande kolboxar. Som bestyckning skola
de i kri bo-s tid erhi'dla ln-ardera t\· å 15 cm :s kanoner.

Diverse.
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Frankrike .

ral Thierry), Gueydon och Jeanne d'Arc; repetitör kryssaren
Cassini;
3:e divisionen: pansarkryss ame Desaix (konteramir al Philibert) och Kleber samt kryssame Chasseloup- Laubat, Isly,
d 'Estrees och Surcouf; dessutom 6 jagare.

Materi elen. Högsta marinrådet föreslår till bestyckning
på de till byggnad projekterad e slagskeppen 4 st. 30,5 cm:s
kanoner, l~ st. 24 cm:s, 18 st. 10,2 cm:s och 8 st. 4,7 cm.
kanoner samt 4 torpedtuber . Farten lär komma att bli 20
knop.
Jagaren Fanfare sjösattes i le Havre den 20 sistlidne
december, undervatten sbåten Germinal (Q 53) i Cherbourg elen
7 i samma månad .
- Slagskeppen Devastation , Formidable och Amiral
Bandin komma att utrangeras som krigsfartyg, likaså torpedbåtarna 66, 90 och 199 samt kryssaren Milan; de två förstnämnda torpedbåtar na komma att användas som mål vid artilleriskj utningar.
- Byggandet af undervatten sbåtarna, tillhörande Pluvioseklassen, har tillsvidare uppskjutits, till dess försöken med
Opale äro afslutade. Den tekniska kommitten uttalar som sm
önskan att placera en andra löjtnant på dessa båtar.

Eskaderindelning. Under innevarande år kommer Frankrike att till Medelhafve t förlägga två eskadrar, bägge med befälstecken hissade. Den ena, fullt bemannad, skall bestå af
två divisioner slagskepp på 3 fartyg hvarclera, 3 pansarkryssare och 3 mindre kryssare samt 6 jagare; den andra eskadern
med reducerad besättning, likaså af 6 slagskepp och 3 pansarkryssare samt i reserv dessutom 4 slagskepp och 3 kryssare.
- Divisionsind elningen vid Medelhafses kadern är ändrad
därhän , att l:a divisionen skall bestå af slagskeppen Patrie,
Republique och Democratie, 2:a divisionen af S:t Louis, CbarNordeskade rn kommer att erhålla
lemagne och Gaulois. följande sammansätt ning:
l :a divisionen : pansarkryss aren Leon-Gamh etta (viceami·
ral Jaureguiber ry), amiral Aube och Dupetit-Tho uars; repetitör kryssaren Forbin;
2:a divisionen: pansarkryss ame Marseillaise (konterami-

Gnisttelegrafering. Särdeles lyckade försök med gnisttelegrafering ombord å franska fartyg hafva på sista tiden utförts.
Från slagskeppet Republique och pansarkryss aren Jules Ferry,
som befunna sig vid kusten af Algier, hafva långa meddelanb
.J
den utbytts med Eiffeltornet i Paris samt äfven med betvdliut
Brest,
af
närheten
i
Sein
du
Ras
såsom
stationer
lägre belägna
ett afståml af omkring 1600 km. Man antager att härvid användts fullkomligt nya metoder och apparater.
Telefon till undervattensbåtar. Marinminis ter Thomson
order om att alla franska undervatten sbåtar skola
gifvit
har
förses med en för ändamålet särskildt konstruerad telefon. Från
undervatten sbåten kan man, då någon olycka inträffat, släppa
upp till vattenytan en boj , hvartill är fastgjord en telefontråd.
Bojen utvisar följaktligen den plats där båten befinner sig och
är bojen dessutom förseeld med en telefonappa rat, med hvilkens tillhjälp man således kan meddela sig med båtens besättning. Flera försök äro anställda i Kanalen med denna nya
apparat och skola de enligt förljudande hafva utfallit mycket
gynnsamt.
- U n der öfningarna med torped- och undervatten sbåtar
i Cherbourg och Dunkerque den 12- 14 sistlidne december lära
försök med undervatten ssignalering hafva ftirsiggått; resultaten
äro dock ej kända.

Proftur. Slagskeppet Verite företog den 10 januari ett
fullkraftspro f, h varvid fartyget utvecklade :w 433 hästkrafter
och uppnådde en fart af 19,26 knop eller l,26 knop utöfver det
kontraktera de. Under ett 24-timmars prof utvecklades i medeltal 11 272 hästkrafter med en kolförbrukn ing af 0,69 kg. per
hästkraft och timme.

-
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Have ri. Pansarkryssare n Dupleix förlorade under hemresa från Atlanten på grund af en bräckt maskinaxel sin ena
propellar. Efter reparation i Oherbourg förlorades u nder en
21-tim mars proftur ånyo en propeller. Det visade sig att äfven
denna axel ägde be nägenhet för att bräckas, hvarför alla tre
propelleraxlarna ersattes med nya.
Pansark ryssaren Marseille var som bekant utsatt för ett
liknande missöde vid sitt öfverresa från Amerika.
Diverse. Byggandet af undervattensbåten Q 73 af Lnubeufs typ påbörjades den 3 januari och voro arbetena afslutade den 18 i samma månad.
-- Sjöministern har beslutat att torpedfartygen skola i
stället för den nu brukliga svarta färgen erhåll a en grå färg
(»to ile mouillee foncee >> - - mörkt, fuktad t linne), b vilken färg
enligt utför da försök visat sig synnerligen lämplig för att skydda
fartyg för upptäCkt såväl dag som natt.

ltalien.
Budget. För nybyggnader under år 1908-1909 uppgår
anslaget till 36 1/ 2 mill. lire, däraf 6 mil!. för slagskeppet A på
19 000 tons och 11 mil l. som ett första anslag för pansarkryssame Amalfi och Pisa.
- Den nya flottlagen upptager till uybyggnad 1 slugskepp på 19000 tons med 24 knops fart och 6 kryssare på
3 000 tons med 28 knops fart förutom en del torpedbåtar.
Materielen. Det första af de nyss nämnda 4 slagskeppen,
till h vilket endast 260 000 lire för det kommande året är anslaget, har nu påbörjats.
- Kustpansarfartyget Affondatore, kanonbåten Archimeda,
specialfartyget Rapido och tre mindre torpedbåtar bafva utrangerats som krigsfartyg.

Japan.
Materielen. Reparationen af slagskeppet Mikasa är nu
afslutad och har fartyget under sistlidne januari månad påbörjat sina profturer.
- Kryssaren Soya (f. d. Varjag) har nu afslutat sina
profturer, h vilka lära utfallit till belåtenhet. Amiral Arai, som
har ledt arbetena med fartygets upptagning i Ohemulpo, upplyser, att trots kostnaderna för detta arbete (P/4 mill. yen) och
reparation (l 1/2 milJ. yen) måste företaget fortfarande betraktas såsom lönande.
- Japan, som hittills byggdt jagare på endast 386 tons
och därunder, börjar nu i likhet med de flesta andra länder
att öka deplacementet. Enligt Revue Maritime skola 4 stycken
oceanjagare vara planerade, hvilka skola hafva en längd af 91 ,5
m ., bredd 2,62 m ., fart 34 knop , indik. bästkrafter 18600 och
deplacement 890 tons ; samt vidare 3 jagare med en längd af
73 m., bredd 6,9 m., fart 30 knop, indik . hästkrafter 7200 och
deplacement 460 tons; bestyckningen skall utgöras af 6 st. 76
mm:s kanoner. Båda typerna erhålla Miyabara-pannor och
Ourtis-turbiner. Af Oceanjagarne är redan en under byggnad
i Sasebo.

Förenta staterna.
Budget. För inn evarande år begär sjöministern, och får
med all sannolikhet äfven beviljadt, anslag till byggande af 28
uya fartyg för en sammanlagd kostnad af 69,3 milJ. dollars;
nämligen, förutom de fyra i föregående häfte omnäm nda slagskeppen af Delaware-typ om hvardera 9,5 mill. dollars , fyra
kryssare af Ohester-typ, h vardera om 2,5 mill. dollars, tio torped båtsförstörare om hvardera 860000 dollars, fyra undervattensbåtar om hvardera 380000 dollars , ett ammunitionsfartyg
för 1,7ö mill., ett reparationsfartyg för 2 mill. och fyra kolTirlslc1·ift i Sjöväsendet.

5
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ångare för 1,75 mil!. per styck, hvarjämte två gamla kryssare
skola omändras till ströminer ingsfartyg för en summa af tillsammans 500000 dollars. - Amerikan ska flottan är, som synes, stadd under en kraftig utveckling . U n der de sista fyra
åren har sammanla gda deplaceme ntet af slagskepp en ökats med
150 proc. och af pausarkry ssame med ända till 500 procent.
Materielen. 2:a klass slagskepp et T exas har utrangera ts
som krigsfarty g.
- Alla till A tianterflot tan börande fartyg, som äro försedda med undervatte nstorpedtu ber, äro numera utrustade med
6 torpeder per tub. - Undervatt ensbåten 'rarantula är tilldelad 2:a undervatt ensbåtflot tiljen, h vilken således består af Outtleficb, Viper och 'rarantula samt tendem Hist.
Proftur. Det nya slagskepp et Nebraska har under en
proftur på 6 timmar uppnått en hastighet af 18,9 knop.
Diverse. På varfvet i Puget Sound skall anläggas en docka,
hvilken kommer att kosta 2 mil !. dollars och väntas blifva färdig om 4 år. Dockan, hvars längd skall blifva 243 m., skall
kunna rymma äfven de största fartyg.
- Enligt en af marindepa rtementet offentligg jord skrifvelse har manskape ts skjutning ar med handvape n att uppvisa
ett mer än dubbelt så god t resultat under det sistförflut na året,
jämfördt med föregåend e års.
- Den hvita amiralsfla ggan bar afskaffats. Hädanefte r
kommer högste befälhafva ren öfYer en sjöstyrka att föra den
blåa och öfriga flaggmän den röda flaggan .
- Slagskepp et Connectic ut har försedts med en motorbåt, den första i sitt slag på de amerikans ka örlogsfart ygen.
Båten, hvars maskin utvecklar 75 hästkrafte r, är 12 m. lång
och 1,7 m. bred samt gör en fart af omkring 20 knop.
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litteratur.
En bok om vår flotta, af E. Selander, H u go Gebers förlag. Pris ö kr., bunden 8 kronor. Boken är tillägnad storfurstinnan Maria P a vlovna.
Detta arbete som vi härmed anmäla för våra läsare kom
ut till julen, hvarföre en recension blir något post festum, men
anse vi att dess förtjänste r äro sådana att det ej bör obemärkt
förbigås.
. Bol~en fy ller lyckligt sin plats bland öfr:ig liknande upplysnmgslt tteratur, som utkommit för att göra flottans fordomtida förtjänste r samt dess nuvarand e uppgift och betydelse
känd för Sveriges folie
Författare n framställe r i raska och koncisa drag först en
historik i sammand rag af Sveriges sjökrigshi storia, därpå beskrifves nutida sjömilitär a stridsmed el samt genomgås Sveriges
nuvarande sjökrigsm ateriel, personalo rganisatio n samt örlogshamn ar. I sjätte kapitlet tecknas något utförligare vissa särskilda bilder från vår sjökrigshi storia. I ledig stil får läsaren
bär åter göra bekantska p med de mest kända af Sveriaes sjöhjältar och särskildt af intresse är teckninge n öfver Ola: Uggla
och hans strategisk a manöver 1659, hvarigeno m man lär litet
n.ärm are l~änna denna framståen de personligh et, hvilken genom
srtt märkhga försvar af sitt flaggskepp är väl bekant, men om
hvilken i öfrigt Sveriges bäfdateck nare föga talat.
I de tre sista kapitlen framställa s bilder från nuvarande
flottan" samt dess uppgift. Härvid ha kanske beskrifnin garne
från langresan svällt ut väl mycket, men ligger nog förklaringen i bokens tillägnan.
Någon utförligare recension af arbetet är ej vår mening
att här framställa , ty bör boken läsas. Visserlig_en innehåller
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den vi:il knappast några nyheter J:ör den utbildade fackmannen ,
men det är ju ej för honom den är skrifven, och ju flera af
Sveriges öfriga innebyggare , som kunna förmås att taga del af
densamma, dess bättre, ty flottans nytta för fäderneslan det kan
aldrig för mycket inplantas.
Ledsamt nog är priset högt, men med den utstyrsel boken erhållit, är det väl förklarligt.
Årsbok, utgifven af Sveriges Flotta, förening för sjövärn
och sjöfart, 1907.
Föreningen Sveriges Flotta bar till uppgift att, såsom
dess första paragraf i stadgarna lyder, oberoende af hvarje
partihänsyn väcka, vårda och stärka svenska folkets insikt såväl om nödvändigh eten af en stark örlogsfiotta som om den
stora nationella betydelsen af svenska sjöfartens och sjöhandelns utveckling.
Bildandet af ifrågavaran de förening torde utan tvifvel
kunna betraktas som fulländning en af det oförtrutna upp lysningsarbete , hvilket allt sedan det gångna seklets sista årtionden pågått, för att skingra den oförståelsens och liknöjdheten s
sJöja, genom bvilken den svenska allmänheten börjat betrakta
så godt som allt, hvacl som rörde dess sjöförsvar, dess sjöhandel och förbind elser med yttervärlden , hvilka alla nära nog
utan unelantag gått öfver det fordom uppskattade , men sedermera halft förgätna hafvet_
Till de medel, hvaraf föreningen betjänar sig att vmna
sitt mål, hör utgifvande af, dels en periodisk skrift, utkommande minst hvarje måuad och benämnd Vår Flotta, dels
årsskrifter m. m. Af dessa senare är ifrågavaran de årsbok
den första och utkom i december förra året. Den innehåller
sammanlag dt ett tiotal originalartik lar, hvaraf hälften faller
inom hvardera af de båda hufvudrubri kerna, sjövärn och sjöfart, samt dessutom en del planscher och belysande tabeller.
Afsikten är icke att här skildra innehållet i och än minframhålla en subjektiv uppfattning af den ena eller
att
dre
andra artikelns större eller mindre värde, järnförda med hvar -
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andra. Må det. vara nog att omnämna behandlinge n af de
båda för landet så betydelseful la frågorna om örlogstfottan s
krigsbereds kap samt om utvandrings politik och nationell sjöfartspolitik äfvensom om pansarskepp sfrågan samt om sjömaktens inflytande på finska kriget 1808-1809 , hvi lka uppsatser
torde kunna påräkna ett alldeles särskild t intresse. H vad denna
sistnämnda beträffar, förtjänar den förvisso att i första hand
komma under deras ögon, hvilka i år vid sorgeminne ts sekelfirande öfver Finlands förlust sakna blick för det än vådligare
öde, som då kunnat blifva vårt land beskärdt, om nämligen
örlogsflottan, som nu genom sin blotta befintlighet nödgade
fienden uppge tankeu på det tillämnade beträdandet af den
svenska jorden, icke varit kraftig nog bestrida fienden herr~
.väldet på Östersjön .
I en blygsamt anbragdt liten tabell angående flottföreningars medlemsant al i olika läuder finna vi, att föreningen
Sveriges Fotta innebar andra rummet, om medlemsant al per
million innevånare beräknas samt att föreniugen under sin
blott ett-åriga tillvaro lyckats vinua i allt öfver 6,000 medlemmar. Utan tvifvel skall spridandet af en årsbok af så gediget
och omväxlande innehåll som denna i sin mån bidraga att
bringao denna siffra i ständigt stigande.
Arsboken prydes med ett porträtt af H. M. drottningen ,
som är föreningens hedersordfö rande.

S. B. S.
Taschenbuch der Kriegsflotten för år 1908 har nu utkommit
och är dess uppställniDg hufvudsakli gen liknande dess föregångare.
Denna upplaga är dock utvecklad med silhonetter (schattenrissen ) öfver de flesta krigsfartyps typerua, 51 sidor, och med
denna betydelseful la tillökning torde man utan öfverdrift kunna
säga att det i förhållande till priset ej fiunes någon marinalmanaek som kan täffa med Taschenbuc b.
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Innehåll i åtskilliga maritima och lirig·svetenskapliga
tidskrifter. Dec. 1907--Jan. 1908.
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