
1908.
71:a årgången.

Häfte N:r 1



TIDSKRIFT 

SJÖV Ä SENDET 
UTGIFVEN Alo' 

KONGh ÖRLOGSMANNASÅLLSKAPET 

CARLSKRONA. 

71:a år g. 

1908. 

KARLSKRONA 
K. L. Svenssons Eftr: s Bokindu stri ·A.·B. 

1908. 



Innehåll Tidskriftens 71:a årgång. 

Årsberättelse i skeppsbyggeri- och maskinväsende år 

1907 (forts. från 6:e häftet 1907 , sid. 480). A. 

Sid. 

von Eckern1ann . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l. 

Årsberättelse i bestyckning och beväpning för år 
1907. C. C. Engström . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20. 

Några ord om rekrytering af sjömanskåren. G. 

Bergman.......... . ........................................ 36. 

Hur bör kasteld mot fartyg i rörelse ledas från en 

sjöfästning vid dager och vid mörker. A. G. 
H. W....................................................... 41. 

Meddelanden från främmande mariner ... 52, 133, 222, 355, 457. 

Litteraturanmälan.··.··· ........... ...... .... 67, 149, 241, 372, 474. 

Innehåll i åtskilliga maritima och krigsvetenskapliga 

tidskrifter ........................ 70, 153, 247, 305, 376, 476. 

Flottan p n der sistförtlutna året........................... 71, 155. 

Hade amiral Lilliehorn under sjöslaget den 26 juli 

1789 konungens hemliga befallning att mot-

arbeta hertig Carl ? G. Unger..................... 83. 

Årsberättelse i sjökrigskonst och sjökrigshistoria år 

1907. J. Scbneidler.................................... 99, 183. 

Föreslagen deviationsbana i Carlskrona skärgård. 
Carl Leche................................................ 114. 

Luftuppvärmningsapparat för torpeder. Erik Wahl-
berg......................................................... 121. 

Sammandrag af de förändringar i flottans stridsfar

tygstyper, h vilka af sakkunnige anses erfor-

liga......................................................... 128. 



Förteckning å böcker, hvilka under år 1907 influtit 

i Kungl. Örlogsmannasällskapets bibliotek ..... . 

Riktöfningsapparater för kanon. L. Stackell ........ . 

Arsberättelse i min väsende, elektroteknik och spräug-

ämne för år 1907. A. Fallenius ................. . 

Arsberättelse i reglementen, förvaltning samt hälso-

och sjukvård för år 1907. A. Wachtmeister . . . 

Sjöofficersbefordran. P. Dahlgren ...... .... .......... . 

Konventionen i Haag 1907 angående tillämpning 

på sjökriget af Geneverkonventionens principer. 

Gunnar Nilson ... ...... ............................ .... . 

Årsberättelse i ... avigation och sjöfart. K. Posse .. . 

Engelska Hottans artilleristiska utveckling. (Aukto

riserad öfversättning från Marine-Rundschau. 

L. Stackell) .. . ......................................... . 

Dykning å djupt vatten. (Moniteur de la Flotte) .. . 

Berättelse öfver Kungl. Örlogsmannasällskapets verk-

sambet under det förflutna arbetsåret ........... . 

Minnesteckningar öfver: 
Per Erik Ablgren . .. . ....... .. ......................... . 

Alexis Felix Pettersen-Rosensvärcl.............. . .. 

Carl Puke ... .. .... ......... ..... . ............ . .......... . 

Justus Cristoffer Osterman .......................... . 

Om utvecklingen af vår flottas hufvudmateriel un

der konung Oscar II. C. A. Hjulhammar ...... 

Årsberättelse i skeppsbyggeri och maskinväsende år 

1908 . S. Pauli ......................................... . 

Sjöofficers-befordran. P. D .... .............. . ..... .... .. . 

Befälet öfver maskinerna och maskinpersonalen å 

flottans fartyg under expedition .................... . 

Krigsrättsundersökningar till följd af grundstötningar. 

Kungl. Örlogsmannasällskapets täflingsämnen för år 

1909 ······················································ 

Utdrag ur Kungl. Bref och Generalorder. 

208, 

Sid. 

151. 
195. 

251. 

271. 
282. 

297. 
309. 

329. 
350. 

381. 

384. 
387. 
394. 
395. 

399. 

416 . 
447. 

451, 
454. 

472. 

-o 

Arsberättelse i skeppsbyggeri och maskin-
väsende år 1907. 

Af ledamoten A. von Eckennann. 

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

Ryssland . 

Oaktadt de oerhörda förlusterna under sista kriget kom

mer dock den ryska flottan, sedan de före, under eller omedel

bart 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 enhet, som under kriget vunnits ocb bvilken delvis kunnat 

komma till användning å äfven under byggnad varande fartyg. 

Slagskepp ej tillhörande Svarta hafsflottan äro till antalet 

fem, nämligen den sedan kriget väl bekanta och därefter re

parerade »Cesarevitch», »Slava», »Imperator Alexander Ih och 

'-le un~ler byggnad varande »Andrej Pervasvamp och »Pavel h. 

A dessa senare, hvilka väntas blifva färdiga under lop

pet af nästkommande år, har med ledning af under kriget 

vunnen erfarenbet afsevärda ändringar från de ursprungliga 

ritningarne vidtagits. 

Deplacementet har ökats med cirka 800 tons till 17 400 

tons och äro hufvuddimensionerna följande: 

längd.. ... ... ..... .. ... ... .... . . . ............ . . 

bredd .... 
140,2 .meter, 

24,5 )) · · ·· · · .. ·· · ············ ..... ........ .. ...... .. ..... .. 

<ljupgåe11de ......... ..... .. .. ..... ... ......... ... . ... .... ... ... .. . .... . . 8,23 )) 

Slagskepp. 



-2-

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 fjor
ton 20,3 cm. kanoner. Uti en öfre kasematt betlnuer sig det 
af 7,5 cm. kanoner bestående lätta artilleriet. 

En egenhet hos dessa fartyg är den fullständiga sidabe
pansringen utefter h ela fartygets längd och ända upp till kase
matten. Denna pansarskyddets 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 tjocklek på 127 till 80 mm. och skyddas 20 cm. 
kasematten af 165 mm., de grofva tornen af 20U mm. och de 
medelsvåra af 178 mm. pansar. Det öfre pansardäcket skulle 
enligt ursprungliga planen erhålla en tjocklek af 38 mm . och 
det undra af 76 mm., men lär en reducering hafva företagits 
för att tillåta anbringanclet af 31 mm. plåt å själfva öfre däc
ket. För skyddandet af undervattenskroppen har förutom det 
å >>Cesarevitch, använda sys temet en del pansarväggar an
bringats. Anordningar äro äfven vidtagna till förekommaode 
af slagsida, då vatten på ena siclan inkommer i dubbelbottens 
cell@r. Antalet propellrar 2 och är beräknade farten 18 knop 
med 17 600 hästkrafter, men återstår att se, huruvida icke ge
nom all den extra belastniug, som under byggnadstiden till
kommit, 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-ys- Af 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 hur
vuddimeusioner: 
längd . 
bredeL 

149 meter, 
22,8 

djupgående 7,1) 
maskinkraft 19 700 h ästkrafter , fart 21 knop. Dess bestyck
ning utgöres af fyra 26,4 cm., åtta 20,3 cm ., tjugo 12 cm. och 
tolf lättare kanon er samt två torpedtuber. Största tjockleken 
af gördelpansa ret är 162 mm. samt är pansarskydd et för de 
grofva kanonerna 18-l mm. 

Denna klass, bestående af ett 80-tal fartyg, kan för när
varande 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. 

Stor uppm ärksamhet ägnas för närvarande åt utveck· 
lingen af deuna del af fi"\rsvaret och experimenteras med flera 
olika typer, äfven ryska. Senast beställda äro fyra »Lakebå
tar» 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 . 

Jn,gare. 

Undervat
t ensbåtar. 

Såsom bekant tir, förlorad e Ryssland 
båda minfartygen ''Am tu » och »J enisej ». 

samma byggas två nya med samma namn 
sin fullbordan. 

under kriget de l\Iinfartyg. 

I stället för de-
bvilka nn nalkas 

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, hvilka med stor snabb

het 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 levererade, skall den ame rikanska nationen med 

stolthet kunnA. påvisa, att dess slagskoppsflotta 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 tidsperiod blifva fullbordade. 

Dessutom påbörjades under år 1906 ytterligare 3 dylika 

fartyg med ett deplacement om cirka 18000 tons hvardera, 

och synes man med de två slagskepp, hvilka kongressen in

nevarande år beviljat, ämna söka slå rekordet, h vad deplace

ment beträffar. Detsamma uppgifYes nä m l igen vid full be

lastning komma att uppgå till 22429 tons. 

Dessa fartyg , »Delaware» och »Utah» , få följ ande hufvud

dimensioner: 
längd i konstruktionsvattenlinjen .. ... ... ... ..... ... .... .. 166,-! meter, 

bredd. . . ... . . .. . ... .. ... .. .. ... . ... . 26,97 

djupgående vid full belastning .. . . . ... ... .. . S,!JG » 

Den kontraherade farten är med ett proftursdeplacement 

om 20 320 tons 21 knop . 

Bestyckningen utgöres af 10 stycken 30,5 cm. 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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Den förd el, som vinnes genom denna uppställning är 

den , att samtli ga grofva kanon er kunna afgifva bredsi des eld, 

men densamma köpes ock på bekostnad af eldgifningen rätt 

för öfver, i det vid sådan stäfeJd endast två af toruen kunna 

användas. Det torde ock kunna ifrågasättas, huruvida icke 

vid skjutning rätt för och akter öfver skottlossningen från det 

bögre belägna tornet måste inverka störande på det lägre. 

Försök säges emellertid hafva blifvit gjorda för att utröna 

detta förhållande och lära desam ma ha fva utfallit tillfreds

ställand e. 
De 14 stycken 12,7 cm. kanonerna uppställas fem på 

hvarj e sida och fyra i hörnen af de bf>da bredsides-kasemat

terna. Huruvida dessa båda fartyg erhålla turbinmaskineri är 

ännu icke kändt, men är så att antaga. 

En egenhet, värd att omuämuas är de båda masternas 

placering å hvardera sidan af fartyget, med hvilken anord

ning afses en lättare afläsning af signaler. De så uppställda 

masterna äro utförda i form af gallerverk för att d~irigenom 

erhålla större motståndsförmåga vid beskjutning. ;~fven är 

det att märka att skorstensmantlarue i sistnämnda syfte er

hålla till ej så rmga höjd öfver kasematten ett 127 mm . tjockt 

pansarskydd. 

I ännu högre grad än hvad som nämnts beträffande Pansarkrys· 

slagskeppen bar numerären och effektiviteten af pansarkrys- sare. 

sare inom den amerikanska örlogsmarinen ökats i det att icke 

mindre än 7 st. kraftiga fartyg af nämnda typ under ifråga

varande tidsperiod färdigbyggts . Härtill kommer ock att un-

der förlidet år arl>etet på börjats å ytterligare två pansarkrys-

sare med ett deplacement om c:a 16000 tons hvardera . 

I motsats till det forcerade nybyggnadsarbetet af större Jagare. 

krigsfartyg har alltsedan år J 902 ett mä rkbart stillestånd ägt 

rum beträffande anskaffandet af to rpedfartyg. Af sådana äro 

emellertid nu fem stycken aubefallda till byggnad och lära 

dessa erbålla. ett deplacement om 600 tous och en fart af 28 



undervat
tensbåtar. 

:Sjukvårds
fartyg. 
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knop. Propell ermask ineriet torde komma att utgöras af ång

turbiner, bvarjämte el'ter engelskt mönster för pannornas eld

mng endast flytande bränsle lär vinna användning. 

Enligt tillgängliga uppgifter bafva innevarande år upp

repade jämförande försök utförts mellan un<'lervattensbåtar af 

Lake- och förbättrad Holland-typ, men har däremot ännu in

genting bestämdt försports rörande elen nybyggnad af fyra dy

lika båtar, som afses. 

Å de nyare krigsfartygen komma sjukrummens storlek 

att betydligt inskränkas, ocb komma i stället särskilda sjuk

vårelsfartyg att byggas. Desamma äro afsedela att tilldelas 

eskadrarne och upptaga sådana sjuka, som hafva behof af 

längre behandling, intill dess att de kunna transporteras i land. 

Däremot blifva de å skyddad plats i fartygen belägna för

bandsrummen betydligt större, så att de blifva för sitt ända
mål m1cler strid i möj ligaste mån lämpliga. 

Japan. 

Ehuru Japan efter t illintetgörandet af Rysslands stor

maktsställning i Ostasien icke torde hafva att befara ett för

sök till densammas återupprättande, fortsättes med oförmin

skad energi elen vidare utvecklingen af dess sjöförsvar, för att. 

med samma framgång kunna upptaga striden med en ännu 

starkare motståndare, om så skulle erfordras. 

Japanerna Att den inhemska industri, som därigenom uppstått, på 
uyggasjälfva ett förvånansvärd t sätt visat sig kunna fylla de stora kraf, som 

slagskepp. ställas på densamma, därpå har man ett slående bevis vid be

traktandet af pågåeude nybyggnaderua på egnfl varf af de 

båda slagskeppen »Satsuma» och »Aki». 'rill den förra lades 

l 
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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 byggnads

tid af tre år_ 
Enligt äldre uppgifter ~;.kulle dessa fartyg bliEva lika med 

följande hufvudclimensioner: 

längd 
bredd 

146,2 meter, 
25,5 

djupgående . .. .. ... .. .... . .. .... .. ... ... . .. . _.. .. .. . 8,4 >> 

deplacement .... .. .. .. .. .. ... . .. ... . . .. .. ... .. . . . ... 19200 tons. 

Det bar emellertid sedan visat sig att »Aki» blifver 3,7 

meter längre, med en deplacementsökning af 600 tons, hvil

ket står i samband dels med en äfvenledes föresJugen ändring af 

bestyckningen, dels med fartygets förseende med turbiner af 

Curtis-systemet på 25000 hästkrafter. »Satsuma» erhåller kolf

maskiner 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 l f 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 slag

gas, har gifvetvis den stora erfarenhet, som under kriget vun- skeppstyp. 

nits varit en allt bestämmande faktor, hvarför dessa fartyg er-

bjuda 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 » 

djupgående --- ..... ·-· ..... _ ...... ·-- ·-- ... ·-· ... ·-- ... ·-- ... ... ... ... 8,5 
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, dess
utom fem torpedtuber. 

Såsom var att förvänta erhålla dessa fartyg turbinmaski
neri , h vilket lär bli f va på 26 500 hästkrafter och är den be
räknade farten 20 knop, således 11 12 knop mindre än den slag
skeppet »Aki» väntas uppnå; artilleri och pansarskydd bar 
således i väsentlig grad ställts i främsta rummet. 

Pansarkrys- De två nyaste fartygen af denna typ skola i storlek och 
sare. styrka komma utt öfverträffa Englands »Invincible»-klass, on> 

de uppgifter, som förekommit rörande desamma, besannas. 

Pansar
c1äckskrys-

s are. 

De erhålla i så fall följande dimensioner: 
längd...... ......... ........ ............................. ........... . ...... 164,7 1net., 
bredd .............................. ....... ................... ........... . 24,5 » 
djupgående ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... .. ... 8,1 » 
deplacement ............................................................ 18650 tons. 
Farten uppgifves till 25 knop meJ ett turbinmaskineri på 
-14 000 hästkrafter och skulle bestyckningen 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 behål
lits å de nyaste slagskeppen. 

Följande uppgifter rörande den under byggnad varande 
kr.yssaren ~Tone» af denna klass kunna hr.fva ett särsl{ildt in
tresse på grund af dimensioneroas nära öfverensstämmelse med 
vår pansarkryssare »Fylgia». 

>> 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 2-
7,6 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 3-

3,7 cm. 
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Häraf framgår att hvacl först farte11 beträffar denna prak
tiskt taget (»Fylgia» 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 japa
nerna ej gjort sig kända för någon bristande konstruktiv för
måga 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. 

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 w a» erhåller kolfmaskineri på 6600 
hästkrafter, då »Mogami >> får Parsonsturbiner på 8 000 bäst-
krafter. 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 Eng
land och synes man dvakta resultaten med densamma, innan 
ytterligare nybyggnader företagas. 

Jagare. 

Hittills hafva japanerna icke visat benägenbet att offra Unclervat-
mycket på denna del af försvaret. tensbåtar. 

Det gångna året har i afseende å ångturbinens använd
nmg för fartygsd rift att uppvi sa en storartad utveckling. Nä
stan a Ila mariner bafva nämligen i större eller mindre grad 
följt Englands exempel, hvarvid särskildt torde vara att be
akta den snabbhet, med hvilken Frankrike efter närmandet 
till England accepterat systemet för sina nyaste slagskepp. 

Stora och välgrundade betänkligheter kunna visserligen 

Ångturbi
nens 

utveckling. 
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för fartyg af denna typ anföras i första hand i afseende på 
manöveregenskaperna, beroende på de jämförelsevis små pro
pellrarnes ringa bladarea och turbinernas svaga igångsättnings
moment, allt i förh ållande till fartyge tis stora fartmoment 

Att »Dreadnought» ej lär man övrera väl har i det före
gående vid tal om detta fartyg redan framhållits, men får man 
doek ej förbise, att detsamma i så väsentlig grad represente
rar det nya och opröfvade. De sväfvancle uppgifter, som här
om meddelats, tyda dock äfven på fel eller otillräcklighetee 
bos roderanordningarne . 

Tagas samtli ga medverkande faktorer i betrakta nde kom
mer man till den slutsatsen, att med de fartygshastigheter och 
omloppstal, hvartill man på maskinteknikens nuvarande stånd
puukt kommit, samt med svårigheterna att komma längre i 
kolfångmaskinernas fulländning, detta nya framdrifningsmaski
ueri väl försvarar sin plats äfven å de stora fartygen, dock 
här likväl under förutsättn ing af fullt effektiva roderanordnin
gar, sakkunuing manövrering och kanske mest enhetlig sam
mansättning af förband en. Detta senare torde rtfven vara nöd
vändigt, för att den större fartygshastigheten skall kunna göra 
sig f u Ut gällande. 

Trånga farvatten, såsom våra skärgårdar, er b j ud a natur
ligen under alla förhållanden särskilda synpunkter och betinga 
synnerligen noggrannt tillgodoseende af alla manöveranord
mugar. 

Kunna ångturbinerna således numera anses hafva defi
nitivt eröfrat äfven de största krigsfartygen, så komma di:ir
e mot åtminstone tillsvidare systemets många goda egenskaper 
ej till sin fulla rätt å mycket små fartyg vid mindre kraft
belopp. Så torde t. ex. å våra 2:dra klass torpedbåtar i när
varande stund kolfångmaskiner vara att föredraga. 

I tekniskt afseende karaktäriseras det gångna årets arbete 
hufvudsa kligast af turbindetaljernas fullkomning till största 
m öjliga effektivitet och pålitlighet. Det större teoretiska och 
mera 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 sli
pens betydelse hafva visat sig oriktiga, då däremot relat ionen 
mellan periferihastighet och vatten tryck, propellerytornas bear
betning m. m . framträdt som hufvudfaktorer. Försök utförda 
bland annat i Navy 'rank i Washington hafva visat att en 
hög verkningsgrad hos propellem kan vinnas äfven vid slip
förhåll anden änd a npp till 40 procent. 

Ett praktisk t resultat visar den af Germaniavarfvet i Kiel 
byggda tyska torpedbåten »G. l 37 » om 570 tous, hvilken , 
försedd med Parsonsturbiner samt med sam ma pannsystem 
m en J.Ded 50 tons större deplacement än Schickaus torpedbå
tar af samma ty p med kolfångm askiner, gentemot de senares 
fart om knappa 30 knop uppnått en ha stighet under 3 tim
mar af 33,os knop samt en högsta hastigh et af 33,n knop vid 
9UO hvarf per minut; ett resultat tydande på en synn12rligen 
lyckad propellerkonstruktion . 

Beträffande ång förbrukningen, hvilken vid lägre fa rter 
gifver mindre tillfredssällande r esultat, har under året fram
steg om och jämförelsevis små funnits att uppvi sa, och kan 
säkerligen ytterligare mycket komma att vinn as i framtid en . 
Em ellertid tord e en i detta afseende ofantli g stor fördel bos 
turbinerna böra påpekas, nämligen att de icke äro utsatta för 
den ofta öfverraskande ökning i ångförbrukningen, som de 
snabbgående kolfm askinerna redan efter blott några få mån a
ders slitning uppvi sa; så t. ex. konstaterades 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 oförän
drad, under det att kolfångmaskineriet pfL grund af slitning 
t'ått sin ängåtgång ökad, så att densamma ställde sig i båda 
fallen i det närmaste lika. 

Utan tvifvel befinner sig turbinfrågan för närvarand e i 
ett utvecklingsstadium af den mest vidtgående betydelse. Att 
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Parsonssystemet ännu tager ledningen är en naturlig följd af 

den stora erfarenhet., som ligger bakom detsammas använd

ning. 'fill närvarande stund hafva icke mindre än cirka 16ö 

fartyg, innefattande de under byggnad varande, blifvit försedda 

med turbiner af denna konstruktion , representerande samman

lagdt det betydliga kraftbeloppet af 1675 000 bästkrafter och 

detta alltsedan 1894, då den lilla 4-!,5 tons försöksbåten »Tur

binia» uppträdde och väckte berättigadt uppseend e. Ingen 

kunde likväl då ana, att man 1-± år senare skulle få se ett 

fartyg som Cunardlinjens expressångare »Lusitania» om 41000 

tons deplacement framdrifvas af ett 70000 hästkrafters turbin

maskineri. 
Äfven andra konstruktioner hafva dock vunnit erkännan

de och användning. Främst bland dessa Curtis-turbinen med 

ett flertal anläggningar och torde äfven ?:oell-turbinen snart 

tränga sig fram i första ledet. Det är äfven att hoppas att 

vår välkända svenska turbinfirma »de Lavals ångturbin» kan 

komroa att taga upp konkurrensen för marinändamål , då den 

hunnit samla nödig erfarenhet rörande installationer ombord 

å fartyg. 
Bakom denna täflan märker man dock en tendens till en 

sammansmältniug af de olika systemen i för hvarj e särski ldt 

fall lämpade typer. Hvilket system eller hvilken kombination 

af hastighetszoner och tryckzoner m. m. som under vissa för

utsättningar är att föredraga, torde i framtiden, då de vikti

gaste patenten utgått, endast blifva en räknefråg-a. I utföran

det och detaljanordningarne kommer dock naturligen alltid att 

förefinnas många olikheter beroende på patenträttigheter samt 

koustruktörernas personliga erfarenhet och uppfattning. 

Öfvergående till de märkligare företeelserna inom ban

delsflottorna på skeppsbyggeriets och ma skinväsendets områ

den under år 1907 må till en början anföras några siffror ur 

En g l. Lloyds beträffande årets skeppsbyggeri verksam bet. 
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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 närvarande 

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. 

Tonnage. 

Under 100 tons 
100- 500 
500- 1000 

1000-- 2000 
2000- 4000 
4000- 6000 

. 6000- 8000 
8000-10000 

10000-12000 
12000- 15000 
15000-20000 
20000 och därutöfver 

Ångw·e. 

5-l 
131 

38 
60 
98 
89 
10 

9 
5 
2 
2 
3 

Antal. 
Seglare. 

22 
39 

l 

l oljefartyg 

Af tabellen framgår hum snabb tillväxten af i synn erhe t 

jätteångare är i våra dagar. 
Hvad de privata skeppsvadven utanför England beträffar, 

äro de ock i lif:lig verksamhet. Främst kommer Tysk

land, som sista yeckan j juni innevarande år hade under bygg

nad 93 fartyg om tillsammans 278763 tons (dessutom å en

gelska varf 8 fartyg om 35350 tons), därefter Förenta staterna, 

Italien, hvars hand elsflotta för närvarande befinner sig i en 

nästan feberaktig tillväxt, Frankrike och så Japan, som hade 

under byggnad blott 13 ångare men dessa tillsammans r epre· 

senterade nära 60 000 tons. 
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H vad de noreliska varfven beträffar, angifver Engl. Lloyd 

såsolll varande under byggnad: 

Ångare. Seglare. Summa. 

Sverige : Datum. An t. Tons. An t. Tons. An t. Tons. 

Göteborgs elistrikt 22 juni 7 286U 7 2860 

H elsin gborgs och 

Malmö elistrikt 27 2 226:! 2 2262 

Stockholm ......... 18 l 150 l 150 

Nor ge ... ........... . 15- ·19 38 29931 2 255 40 30186 

Danmark ···· ·· .. .. . 27 12 17391 l 2900 13 20291 

Af denna öfversikt framgår, att de svenska varfven be

finner sig vara i ett mycket ogynnsamt läge jämnfördt mecl 

grannländernas. De hafva dock beträffande krigsfartyg visat, 

att de med heder kunna gå iland äfven med mycket stora 

uppgifter; hvarför baudelsflottan i så stor utsträcknino· mås te 
b 

hämta sitt tonnage utifrån, torlie bero på elen långa leveranstid, 

som de svenska varfven nöJgas betinga sig vid alla större far

tygsbeställningar och som alltför ofta genom ost'tkerheten i våra 

arbetareförhållanden utsträckas ända till det orimliga. Häri 

måste tydligen en ändring vinnas, om den svenska skepps

byggnadsindustrien skall kunna draga full nytta af det uppsving, 

hvaråt vår sjöfartsnäring nu kan glädja sig. 

Den sträfvan, som inom skeppsbyggeriet nu gör sig mest 

gällande, går ut på byggandet af stora fartyg. Vid början at 

år 1907 funnos enligt Engl. Llo_yd icke mindre än 103 ångare 

orn 10000 brutto-tons eller därutöfver. Af dessa tillhör~ 26 

Tyskland, bland hvilka de största voro Hamburg---Amerika

linjens expressångare >>Augusta Victoria» på 2-±600 och »Ame

rika>> på 22200 brutto-tons samt de snabbaste »Kaiser \Vil

helm Ih, tillhörande N ordden tscher Lloyd och mätande 19-100 

tons samt Hamburg-Amerikalinjens »Demschland» på 16600 

brutto-tons. Under byggnad för tysk räkuing är ett fartyg 

om 29 700 tons, två på 18120 och två på 17 000 tons för Ham

burg-Amerikalinjen samt en på 28000, två på 17 000 och en 

på 27000 tons för Norddeutscher Llovd. 

England ägde vid årsskiftet ej' mindre än 5-± af dessa 

»hafsvidunder» på öfver 10000 tons, af hvilka 21 tillhörde 
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White-Starlinjen, som i:ifven hade de då största »Adriatie» och 

»Baltic» om resp. ::::4000 och 23900 tons. Också England 

ökar i år sitt antal af dylika jätteångare - fastän kanske re

lativt taget ej i lika stor skala som Tyskland. 

Förenta staterna äger 11 dylika fartyg om 10000 tons 

eller mera och den största af dem »Mim1esota» mäter 20 700 

tons, Holland äger ö, Frankrike 3, Danmark 2, samt Belgien 

och Ryssland hvardera l. 

Den ökning i storlek och fart , som atlanterångarne un

dergått und er senaste årtionden, utvisas af följande öfversikt, 

hvilken för fyra särskilda år från och med 1878 angifver stor

lek, fart m. m. för de ångare, hvilka kunna anses som typi 

ska, då det gäller att gifva en bild af fartygens utveckling. 

Längd Bredd Djupg. Deplac. Hkr. Fart Pris 

m. 111. 111, Tons. Knop. Kr. 

Atlanterå-ngare af 1878 138 13,7 1G,2 9900 5100 16 3,6 mill. 

> 1892 172 17,5 11,o 16740 18000 20 8,2 , 

)) 1899 202 19,9 12,0 24400 36000 23 13,4 > 

Cunarc1ångaren »Lusi-

tania » ..................... 231,8 2G,s 11,2 43000 68000 25 25,5 » 

För att öka farten från 16 till 20 knop erfordras alltså 

nära fyra gånger större hästkraftantal och omkring 13 l 4 gång 

större deplacement samt mer än duLbel kostnad. · Denna ök

ning i fart har till följd en tidsbesparing på hvarje · resa af l 

dygn och 10 timmar. För att öka farten från 16 till 26 knop 

erfordras nära 14 gånger så stort hästkraftantal, 4 1
/ 2 gånger 

större deplacement och 7 gånger större kostuad. Därigenom 

inbesparas 2 dygn och 23 timmar i tiden för resan. 

Cunardlinjens ångare »Lusitania», omnämnd i föreg<'tende •Lusitania >. 

årsJ:.erättelse, har helt nyligen blifvit färdig och betecknar den-

samma tills vidare det sista rekordet i atlanterlinjernas snart 

sagdt vanvettiga täflau ifråga om oceaångarnes storlek och lyx. 

Till hvad som i förenämnda årsberättelse meddelats rö

rande » Lusitania» , torde vara af intresse omnämna några upp

gifter beträffande fartygets första resor öfver Atlanten. 
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. >'Lusitania» har på sin audra utresa slagit världsrekor
det ifråga om den snabbaste hlrden öfver Atlanten . Natten 
till den 11 oktober anlände nämlige n »Lusitania» till New
York (Saody Hook) från Queenstown efter att hafva gjort re
san mellan dessa platser på J dygn och 191/ 2 timmar. J\ledel
bastigbeten under resan uppgifves till 23,\Jo knop och den stör
sta hastigheten , som uppnåddes under tredje dygnet, till 2-±,76 
knop. Härmed bar visserligen atlanterrekordet slagi ts, men 
har fartyget dock än uu ej uppfyllt hvarken bestämmelserna i 
Cunardbola2:ets öfverenskomrnelser med eno·elska reaerino-en ,, b b b 

. om en medelfart öfver Atlanten af :!4,50 knop, eller det mel-
lan bolaget och firman J. Brown afsl utade koutraktet med en 
garanti af 25 knops oceanhastighet Dock torde intet tvifvel 
råda, att >> Lusitauia» kommer att uppfylla dessa villkor und er 
den rikliga tid , som för uppfyllandet af bes tämmelserna stad
gas, näm ligen ett seglationsär; detta i män som personalen 
binner få lämplig sammansättning och hunnit blifva förtrogen 
med det kolossala fartyget. 

Snabbseg- Som allmänt bekant kunna fraktseglare icke prestera nå-
lande frakt- gon nämnvärd snabbbet ell er reo-elbuuden bet i fart och e]· häl-f . b 

artyg. ler kunna desamma förses med de bekväma och tidsbesparan-
de last- och lossningsanordningar , som äro nödvändiga för ra
tionell fraktfart. Då emellertid ån2:fartvo·sdrif ten ställer si o· re-._., uh b 

lativt dyr, har det önskemålet alltmera bör]·at träno·a i för-
'"' grunden, att kunna åstadkomma en segelfartygstyp, som före-

nade ängfartygets förd elar så långt detta låter sig göra, med 
segelfartygsd riftens relativa billighet. Det har varit våra da
gars moderna far tygsteknik förbehållet att bringa detta pro
blem till sin lösning. 

Redan sedan en del är tillbaka hafva sålun.da flerstädes 
i utlandet i stor utsträckning snabbseglande men dock last
dryga segelfartyg, som försetts med hjälpm askiner för såväl 
±ramdrifning som lastning och lossning m . m., kommit till 
stor användning icke blott för kustfart utan äfven för storsjö
fart. Sin första användning kan detta system här i Sverige 
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först sägas hafva fått i ett i år vid Oskarhamns mek. verk
stad byggdt fartyg )Orion» af detta slag. 

Dimensionerna äro: 
längd öfverallt .............. .. ... . .... .. ...... ................. .. . ·-· 38,6 meter , 
bredd ...... ...... . ... ... ... ... ... ... .. .. . ... ... ... ... .. . .. . ... ... . . 9,0 » 
djupgående .. .. ... ... ... ..... . ... . . .. .. .. ... . .. .. . . ... .. . ... .. 3,18 » 

lastdryghet . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . 300 tons. 
Fartyget är byggdt af stål en!. Germanische Lloyd, lwar

io-euom assurans täckes öfver fcr fart på Medelhafvet. Last-
" rummet, h vars rymd uppgår till 434 kbm. befinner sig mid-

skepps, och akter om detsamma är maskinrummet belä
get. I detsamma är en 50 hästkrafters Bergsunds fotogen
motor placerad för dril'vandet af propellern , hvilken när 
så önskas, kan kopplas från axeln. Med en hastigh et af 
cirka 260 hvarf i minuten beräknas den kunna frarndrifva 
fartyget med en fart af 4 a 5 knop i t immen utan se
o-elb]. ä lp · fartvo·et blir sålunda fullkomligt oberoende af vind-n ~ ' .; o ...._ 
förhållanden och all bogseringsbjälp . Enligt beräkning skall 
fartyget med full last och framdri fnt af endast segel under 
gynnsamma förh :'iJ!anden uppnå en fart af 11 a 12 knop. I 
maskimummet är ä fven placerad en 8 hästkra l'ters benzinmo
~or , drifvande en dynamo för alstrande af elektrisk ström för 
fartygets belysning samt ä däck placerade elektramotorer för 
hvarjeh anda ändamål såsom pumpar, vinschar, segelsättning, 
ankarspel m . m . Härigenom vinnes en snabbhet i lastning 
och lossning, fullt jämförlig m ed den, som kan åstadkommas 
på ångfartyg, äfvensom en manövreringslätthet, som möjliggör 
.en mycket liten besättniug. 

1\lan har nämligen beräknat att fartyget med dessa ma
skin 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 synnerli gen praktisk och bekväm samt 
upptager salong och hytter för befäl och tre passagerare samt 
besättning. ))Orion» är afsedel hufvudsakligast för fraktfart 

Tidskrift i Sjöväsendet. 2 
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med trälaster från Stockholm och Gefle till Danmark och 
Tysklund samt returlaster af korn till svenska hamnstäder. 

»Liss>. Redan innan några försök med »Orion >> hunnit utföras 
har detta fartyg fatt en efterfölj are i motorseglaren »Liss• , 
tillhörig Stockholms transport- och bogserings-aktiebolag. Som 
en egendömlighet kan för detta fartyg anteck nas, att själfva 
skrofvet utgöres af undervattenskroppen från en af våra allra 
äldsta pansarbåtar »Fänris», hvilken ursprungligen drefs med 
handkraft och först sedermera försågs med ångmaskiu. Far
tygets längd är öfver stäf 29,G meter, dess bredd 6 ,32 meter 
och dess registertonnage· 10G,G1 tons. Detta har likaledes en 
Bergsunds fotogenmotor om 50 bästkrafter och är afsedd att 
allenast med segel kunna nå en bastighet om cirka 7 knop. 

>)Liss» har en besättning af kapten, styrman och 5 man 
samt har dragit en byggnadskostnad af 70 ,000 krouor. Far
tyget skall gå i trade på östersjöhamnar, Ham burg, Li.i.beck, 
o. s. v. samt befara kanalvägarue tillVäner-och Vätterha n:nar. 

Sven sk a Med den hastiga till växt i storlek, särskildt längden, som 
clockförhål- ägt rum under de senare åren beträffande såväl örlogs- som 

landen. h.andelsfartyg har dockförhållandena i Sverige allt mindre och 
mindre kunn at fylla förevarande behof. På grund däraf ha 
ansträngningar gjorts att åtminstone tillgodose de mest trän
gande behofven genom att förlänga dels Lindholmens docka 
i ~öteborg, dels kronadockan i Stockbolm , i bårla fallen genom 
samarbete mellan flottans och handelns samt industriens repre
sentanter. 

De ofvannämnda nu afslutade förlän gningarne belöpa sig 
för Lindholmens docka till 8 meter, näml igen från 117 ti ll 
125 meter, och för Galervarfsdockan såsom i föregående års
berättelse omnämndts till cirka 36 meter eller från 89,07 till 
125 meter, allt räkuadt vid en böjd motsvarande kölblockens 
öfverkanter. 

En fullt tidsenlig torrdocka 
kommer att anläggas i Ma lmö. 

af ännu större (1imensioner 
Arbetet därmed , som skall 

l 

l 

! 
) 
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ta ga sin början nästkommande år a!'s trs va ra afslutadt und er 
år 1910, och draga en beräkuad kostnad uppgäende till 2,063,000 
kronor. Af baudels- och sjöfartsfo nden har Malmö stad för 
ändam ålet erhållit ett bidrag af 300,000 kronor. 

Dockans dimensioner bli[va: 
län gd i da2:en 

» i botten 
158,00 meter, 
155,00 )) 

bredd i dagen ...... . ... .. .... . ... . 27,5G )) 

» i botten 17,00 )) 

djup på tröskeln 7 ,25 l) 

Såsom mera för fra mtid en torde vara att betrakta de 
planer, som äro å bane, att erhåll a en modern docka i någon 
af de norrländska kuststäderna. 

Stockholm i oktober 1907. 
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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 rva
r 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 tele
skop kikare, allt så anordnadt att Jwarj e lavettage kan upp
ställas och användas !war som hälst där ett lavettage af äldre 

modell stått uppställt. 
Anordningen med s. k. oberoende siktlinj e, som redan 

finnes införd hos oss å 57 mm . kanonmaterielen M/92, inne
bär, att då uppsättningen skall inställas på ett visst afstånd 
sker detta genom att kanonen bibringas en afståndet motsva
rande elevationsvinkel under det att siktlinj en förbl ir oförän
drad . Anordningen bidrager sålunda t ill att kanonkommen
dören 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 
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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 fin
nes många skäl som tala för en sådan fördelning af skyldige 
heter, kanske dock mer vid större kanoner. 

Under profskjutning befinner sig för närvarande den först 
tillverkade 75 mm. ss. kanon M/05. Två stycken dylika äro
afsedda för jagaren W ale. Följande data gälla för den 50 kal. 
länga kanonen, hvars bakladdniugsmekanism i hufvudsak lik
nar 37 mm. kanonen. 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 me
kanism en öppnas, ligger, då mekanism en är stängd, horisontel 
med ett handtag på hvar sida om vridningspunkten . Kärn
röret 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 myn
ningen . H ela kanonens längd är obetydligt under 4 meter. 

För öfrigt gäller nedanstående data: 
Kaliber.. ................. .. ... ..... .. .. ... .. . ...... .. .................... . 75 mm . 
Laddningsrummets volym ... ... .... . ... ..... . ....... . . .. 3,49 dm. 3 

Loppets volym.. .... .......... ........ .. ... .. .. .................. 18,04 dm. 3 

Loppets tvärsnitt ...... .. .. ............ .. .......... .... .. .. .. ... . 45,6 cm. 2 

Kanonens vikt med mekanism .......... ... .. .. ... .. .... 975 kg. 
Proj ektilens vikt .. .. ..... ................. ..... ... ........ 6 ,5 ,, 
Krutladdningens vikt cirka.......... .... .. .. .. ............. .. 1,5 » 

Utgångshastighet .......... . ... ...... 760 meter. 
Ammunitionen utgöres af en enhetspatron af eirka 11,5 kg. 
vikt. Krutl addningen, Inrartill nobelkrut i rör kommer att an
vändas, inneslutes i en patronhylsa, i hufvudsak liknande en 
förstorad 57 mm. patronhylsa, doek är ännu ej afgjordt om 
liknande antändningsanordning skall användas eller orn sär
skildt skruf:läge skall apteras i hylsans botten. 

Lavettaget är af piedestal-typen, sido· och höjdriktningen 
utföres medelst 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 aktie

bolaget Stockholms vapenfabrik, hvilken fabrik äfven bar un
der 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 siktanord
ningen, blfu~cl annat d i:L ruti att siktet är försedt med en paral
l ellt med kärnlinj en sittanJe sidosättningsskala, hvarigenom 

inställningen af s io osättningarne underlättas. 

Jagaren Sigurd skall däremot bestyckas med 4 stycken 
76 mm ., kanon er tillverkade vid Aktieuolaget Nordiska Artille
ri verkstäderna . Kanonerna blih-a lika med r1em från vapen
fabriken, 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 varande 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 kom
mer att användas vanliga 57 1pm. projektiler m en mindre hyl
sor, förut ei använda ombord i våra fartyg . U tgångshastig
heten är bestämd till 560 m eter, rekyllängden är till min
skande af påkänningarna å däcket ökad till 500 mm. Me
kanismen blir lik 37 mm. k. l\f/98 B, men luvettaget är för
ändradt. 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. kano
nen, o. v. s. af I-Iotchkiss modell, hvilkot måste 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 ... .. ... .. .. .... 
Revolverns vikt .......... .. ... ... ... .. ........ ... .. ....... ...... .. cirka 
Patronens vikt )) 

Kulans vikt )) 

9 mm . 
l kg. 

11,5 gr. 
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 lika med de äldre modellernas. 

Bland föruättringar å befintlig materiel nu under pröf
ning må anföras, att under kusteskadern bar pröfvats en kon
struktion med kikaresikte apteradt till 57 mm. ss. k. M/89 B. 
Den är afsedel att tillåta inställning af såväl upp- som sidsätt
ning 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 buf
vud, å hvilket kikaresiktet och siktskåran tillhörande reserv
siktlinien äro apterade. Stangen röres medelst ett ratthjul i 
·ett påsatt beslag, den har uppsättningsskalor å såyäl bak- som 
vfinstra sid::;.n . En framåtgående roterande arm angifver sido
inställningen. 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 ombalanse
ring, skalorna böra ändras, reservsiktlinjen bör bildas af natt
siktena, som sålunda kunna användas såsom reserv både c1ao· b 

-och natt. Belysningen af skaloma var tillfredsställande. Vi-
dare anföres, att utförda skjutningar hafva visat att anordnin
gen 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 

uppkommit. 
För utrönande af inverkan af gastrycket vid närb elägna 

kanontorn utplacerades såväl personal so m höns och bar er

farenheten gifvit vid hand en följand e : 

då främre 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 uppehållet i stridstornet riskabelt, om ej an

ordningar vidtagas för utestängande af krutgasen ; 
då aktra 15 cm. kanonerna skjuta rätt akter öfver under 

hög elevation blir uppehåll i högste befälbafvarens torn möj

ligen 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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Kommissionen anför beträffande dessa: att resultate n af 
de gjorda languingsöfnin garna äro synbarli gen , hvad beträffar 
l ö cm. langningen, ej tillfredsställande, dock får kommissionen 
framh åll a, att dessa öfningar ej kunnat gifva något exakt ut
tryck för langningsanordniugamns verkliga kapacitet, då per
sonalen, so m utfört desamma, ej huuuit bibringas tillräcklig 
öfning und er den korta tid expedit ionen varat. 

Ett förhållande, som i hög grad inverkar hämmande på 
arbetet i tornkammaren, är det begränsade utrymmet där
städes. 

Såsom ett allmänt omdöme om 15 cm. tornen och till 
desamma närmast hörand e langningsanordningar och langnings
rum får kommissionen såsom sin åsik t fra mhålla, att bristen 
på utrymme därstädes helt säkert kommer att medföra en af
sevärd begränsning af eldhastigheten, äfvensom a t t den kon
traherad e langningskapaciteten af 4 skott i miuutou per kanon 
är väl liten . 

Kornmissionen gjorde iifven anmärkningar mot att 21 cm. 
kanontorn en skakade väl mycket i synnerb et vid vissa farter 
och att temperaturen i några af krutdurkarna vari t väl hög. 

Frå n profskju tningen vid pausarkryssaren Fylgias leve-
ranstur må anföras : 

att ingen skada uppstod vare sig å kanoner eller lavettage; 
att en del torn gin go väl trögt att vrida för hand; 
att fartygets vibrationer ej varit hinderliga för kanoner

nas inriktaude. 
Någon profning af amm unitionshissarnas kapacitet med

hanns ej umler profturen; under påföljande expedition utrön
tes den ocb befann s som följer. 

I förliga 1ö cm. tornet 4,2 skott per minut, då en hiss 
användes; 

i förliga 15 cm . torne t 7 ,7 skott per minut, då båda bis
sarna an vändas; 

i styrbords 15 cm. torn 6,'.) skott per minut, då båda his
sarna användas . 

l 

\. 
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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. dur
ken till backsdäcket. 

Inom området för projektil- och pansarplåttill verk ni n gen 
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 [ hemlig natur. 

Så äro ock de försök som utföras för auordnande af eld
ledning å Yårn pansarbåtar. ),..fståndsinstrumeut frå n Barr & 
'Stroud och från Zeiss äro und er pröfning, så ock mindre in
strument för användning i torn ocl1 si kthufvar såsom Fuess
Berlins och major Gcrards, tiEvensom nya högljudande tele [on
apparnter 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 för
setts med en genomblåsningsapparat från Bofors, bvilken med 
god t resultat profvats under sommaren oeh är afsikten att med 
dylika apparater i första hand förse 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 in
tresse anföras. 

Tabell I, utvisande resultaten under skjutskolorna 1901 
- 1907 vid skjutning med tubkanon. 

l 

Kurs för 3. klass 
sjömän 

År Antal [;:; ~ 'O.__. 
~ ~ 

skott g lf ~ "' ~ 7;'"' <D pr l o . ...,., (!) o;=:;: .t:: r+, 1--1 1nan rt- ' 
eT~ -

ct-~ 

1901 24 38 45 
1902 24 38 40 
1903 24 31 51 
1904 24 37 21 
1905 49 41 14 
1906 61 52 13 
1907 62 60 12 

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

Kurs för 2. kl ass Kurs fö.r ~- klass l 
sjömän. S]oman 

Antal ~ ~ 
_._... 

Antal 'O ~~ u ,..., 

skott 
.., (!) 

skott 8~~ 
.., (!) 

ö ~(D "'~ "' ~ o ~: p.. ~ s g ~~ ~ (!) pr CD ~ CD pr t' ; 1--1 

~~~ O c<- ..... ~ <D O c<-man eT~- n1an "" ~ eT~-
ct-~ ct- rt-~ 

21 
l 

47 47 42 33 48 
21 45 31 3G 36 86 
21 35 26 39 36 53 
24 44 20 39 40 28 
66 48 13 95 49 16 

104 55 11 157 65 22 
100 57 11 -:.:•) 62 lO 

Tabell II, utvisande motsvarande resultat vid skjutning 
med kanon. 

-
Kulsprutor och lätta kanoner Medelsvåra kanoner 

\ 
Kurs för 3. Kurs för 2. 

1 
Kurs för l. Kun; för 2. Kurs för l. 

År kl. sj ö män kl. sjömän kl. sj ö män kl. sjömän kl. sjömän 

Medel- ~ Meclel Meclel- ~Me clel- Yledel- ~ llfedel Medel i Medel- Medel- ~ Medel-
träff tid pr tl-äff tid pr träff tid pr p:g pr tid pr p:g pr tid vr 
proc. skott proc. skott proc. skott skott skott. l skott skott 

1901 43 13 33 8 22 4 7,20 51 7,17 18 
1902 39 13 34 16 30 4 6,oo 72 7,18 25 
1903 37 14 36 9 35 4 5,98 53 f:i,60 52 
1904 54 15 39 13 44 5 7,G2 34 7,os 52 
1905 49 15 45 15 26 4 7,13 50 7,20 44 
1906 51 14 54 12 54 4 7 90 27 7,24 60 
11907 55 12 40 lO 35 4 l ;T') 16 637:') 15 l 

·r.) Träffprocent . 
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Följande tabell utvisar ett sammandrag för nämnda år. 

Tubkanon Lätta pjäser Medelsvåra 

l kanoner 

År J'.Ied el- J'.feclel- J'.fedel- M:eclel- :Medel- M:erlel- J'.fec1el-
tal sko tt träff tid pr träff t id pr poäng ticl pr 
pr man procen t skott procent skott pr skott skot t 

-
1901 27 38 46 :36 lO 7,17 29 
1902 24 38 47 37 12 6,75 42 
1903 27 31 50 37 12 6,~8 52 
1904 25 36 22 51 13 7,2-1 45 
1905 56 44 14 42 12 7,17 46 

l 
190? 68 56 15 52 10 7,51 47 

,[ 
1907 85 58 11 52 10 7,.r'') 16 

·X·) Träffprocent. 

I nästföljande tabell, hvilken liksom de nyss anförda äro 
uppgjorda inom Högste Befälbafvarens stab har försök till jäm
förelse mellan våra och engelska skjutningar gjorts. Det sy
nes 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 an
märkas, att engelsmännen skjuta med 1/ 2 a 3

1 4 str. l., således 
med afsevtirdt större utgångshastighet än hos oss, hvarjämte 
deras målyta är större. Förhållandena äro därföre inkommen
surabla och kolumn ens »Reducerad träffprocent» Yärden der
före ock missvisand e, beräkn ade som c1e äro blott genom re
ducering af erhållen träffprocent på grund af förhållandet mel
lan res p. målytors storlek utan kännedom om medelträffpunk
tens eller missande skotts lägen. 

H vad som däremot bör vara jämförbart är tiden per mi
nut och kauon . Om därföre' vår underlägsenhet beträffande 
träffsäkerheten ej är så påtaglig, så utvisar däremot tabellen, 
att vi äro ofantligt underlägsna beträffande skjuthastigbet Och 
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1 detta sam man band torde eJ vara ur vägen påpeka, att det 

vill synas som först i år bos oss något a fsevärdt framsteg på 

detta område gjorts. Ty af tabellen II framgår tyd ligen att 

medeltiden per skott under åren 19U4-HJ06 varit ganska 

oförändrad och nästan mindre än föregående år. Och dock 

kom just moderu materiel 1 myckenh et till skjutskolan år 
1904. 

Jag har ofvau sagt, att just tid per skott bör vara jäm

förbar, ty på bägge hållen hålles ammunitionen i beredskap i 

omedelbar närhet till kanon en och spela därföre olika lang

ningsanordningar ej någon roll. Däremot vill jag hålla före, 

att så gör engelsmännens metod att tillåta obegränsad skjut

ning under viss tid, ej som hos oss ett visst antal skott, som 

därjämte är alldeles för knappt. Tabellen utvisar sålunda för 

15 cm. kanonen ntt vid gunlayers test medeltal skott per mi

nut uppgått till 6,G och vid närmaste likuande förhål lande hos 

oss uppnåtts endast 2,3 a 3 ,6 skott, en differens som är för 

stor för att endast påskrifvas riktningsanordningarnas konto. 

Nej, orsaken torde hnfvudsakligen bero på ovillighet att för 

därm ed förenade kostnad er öka antalet skott som får skjutas 

med verklig ammunition och på mi ssuppfattning af tubkanon

skjutningens förm åga af insats till det slutliga målets uppnående. 

Enligt mitt förm enande är tubkanon-skjutning utmärkt för utbil

dandet af goda riktare, för eldledningsö fningar sam t, inti ll en viss 

grad, för öfniug i m ateri elens betjänande. Men den kan aldrig 

utöfver en bestämd gräns bidraga till utvecklin g af skotthastig

heten ; vill mclll uppclrifva denna faktor till högsta möjliga 

måste skjutöfnin garna ofta bedrifvas med skarp ammunition. 

Utan tillfälle härtill kunna vi ej häller bruka våra kanoner. 

Och beiysande i detta hänseende är JU bestäm melsen i gällan

de ;skjutinstruktion , nämligen, att m ed svår kanon under skjut

skola skjutes 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 där

före knappt fordra någon större skju thastighet från våra svåra 

kanoner . 
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Se vi åter efter skotthastigheten per minut för de en~el

ska 19 . och 23 cm . kanonerna uppgå dessa i gunlayertest-sk]ut

niugarna till 3,8 resp. 3,0. Såled es 3 välriktade 23 r~m . . sk~tt 

p er minut, inför hvilka prestanda vi måste ~1 äpn~. Iy.varr ar 

motsvarande siffra för vår 21 cm. kanon eJ ang1fven l t~bel

l 0 h hvad som o·ör denna engelska skotthastighet sa fe-

en. acl 1· su riner·bet ~r att den är ett med eltal af en betyd-
nomen ·J ' 

. · k 

lig mängel skjutningar och ej några enstaka g?cla Jall , hvil et 

brilliant belyses af följande ur januarih äftet af Jo~rnal of the 

Royal U nitecl Service Institution hämtad~ tabell öfver resulta

ten af gunlayer test m ed svåra kanoner mom engelska flottan 

ar 1906 

Antal f artyg som skjutit 1091 1391 136 1211 1271139 1341 108 10~ ~9 
Antal kanoner . ....... .... 84611010 112110311113711241 ~296 1 ~1711~961~13 

"f'f . 2052 2527 28312732 3562 4789 a996 a748 4L>74 5133 
Antal tra ar ... · ... · ...... · 1 

;:::l :.::::.:~ ~~;1~·~~~~~. 4389 5:6
11
6249 570'1"2416863 7:8 7GG4 :::; ::: 

Fl b • "n t1·=<ffar 'J337 2909 3418 2977>2682 2074 10321916 - -

era ammar a '" c ~ - l 
Procent träffar af skju t- . . , . 32.

3 36.
3 

41.
1 

46.oJ 42.86 56.58 71 .12 

na slwtt .... .... . ......... 31.86 3l.G3 31.1 

Träffct1' per kanon pe1· 

minnt: 

12 inch och 10 inch VJ 
och VII .. .. .. ... .. .. .. .. . O.o0 

9,2 in ch ...... ... ... ...... .. . 0 .17 

6 inch O. F. ancl B Ll 0.8a 

4,7 inch och 4 inch O. F . 1.83 

0.23 0.2a 0.3o. 0.33 

0.32 0.23 0.221 0.31 

l.n l l.o51 1.511 1.81 

1.68 1.821 1.60 1.93 

0.38 0.53 0.47 0.58 0.81 

0.35 0,70 O. n 1.40 2.841 

2.411 2.63 2.6öi 4.1.J 1 5.68 

2.02 2.47 2.28 3. 73 4.96 
l 

men 
u as 

Häri upptages visserligen ej antalet kano.ner af ol~ka sl~g, 

antages att för lwarje kanon af öfver 6 mch k.~hb er fin-

4 st. af 6-4 incbs kaliber, så utgöra de anforda talen 
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träffar per 12, 10 och 9,2 inch kauon per minut ett med eltal 

från cirka 200 kanoner. Resultaten äro betecknancle. 

Vilja vi däriöre söka uärma oss engelsmännen s skjut

hastig het måste skjutningen vid skjutskolan med pjäsernas 

egen ammunition högst betydligt ökas, mer än fördubblas och 

skjutning med svåra kanon er införas därstädes. 

Framför allt böra vi söka få bort den tanken, att vi äro 

något slags trollkarlar som kunn a drifva upp vårt folks skjut

hastighet till nöjaktig grad endast genom hufvuclsakligen tub

kanonskjutning och utan att det ofta erhåller verklig öfning 

och träning i skjutning med skarp ammunition. 

Under sommaren har utförts en s. k. instrnktionsskjut

niug afseeld att visa spridningen vid skjutning på låugt håll 

hos kulbanorna från ett fartygs bredsida i hvilken kanoner af 

.o lika kaliber ingå. 

Som mål tj änstgjorde en m indre klippa, elen skjutande 

pansarbåten låg till ankars på cirka GOOO m eters afstånd därifrån, 

tvärs ut från målet låg en andra pansarbåt för observation af 

nedslagen. 

Efter tvänne inskjutningsskott bestämdes uppsättningen 

till 6 J 00 meter , som sedermera ej förändrades. Utvalda kanon

kommendörer verkställde riktning och affyrning vid lwarj e ka

ilon i babords bredsida och afios,;ades 2 skott per pjäs, a lltså 

8 st. 15 cm. och 2 st. 21 cm. skott. Som läsk-skott skulle omedel

bart före inskjutningens början afskjutas ett löst skott per ka

non. Afsikten med denna bestämmelse var väl att därigenom 

värm a upp kanonerna, så att de bägge p åfölj ande skotten skulle 

kunna blifva jämförbara, men förbisågs härvid att svartkrutssnmt

sen förorenar loppen i betydande grad. Skjutningen visade också 

att alla 1:a nedslagen föllo kortare än de 2:a, hvarföre nedan

nämnda resultat endast äro hämtade från andra skottet med 

hvarje kanon, ett förhållande som betydligt minskar värdet af 

de resultat, som härledts från skj utningen . 

Medelträffpunkten för 15 cm. nedslagen befanns ligga på 

5989 meters afstånd, nedslagsytans längd uppgick till 160 m. 

Tirlsk1·i{t i Sjöväsenclet. 3 
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50 proc. spridningen i längd mellan de olika 15 cm. kanonerna 

beräknades till 82 under det skjuttabellens motsvarande värde 

är 48 meter. 21 cm. kanonernas nedslag inträffade på ett af

stånd från pansarbåten af 5 806 m., alltså nära 200 m. ifrån 

15 cm. kanonernas medelträffpunkt. 

De officiella resultaten äro sålunda fra m ställda: 

l. Kanonernas uppvärmning visar sig äga ett beaktans

värdt inflytande på de första nedslagens läge vid skjutning på 

långa afstånd. 
2. Spridningen mellan de olika 15 cm. kanonerna visa

de sig vara ohetydlig. 

3. Skillnadan mellan de båda kalibrarnas dagfel visade 

sig vara afsevärd (närmare 200 m.) 

4. Instruktionsskjutningens resultat torde hafva blifvit 

säkrare, om större skottantal kunnat medgifvas med 21 cm . 

kanonerna. 

Efter föredragets uppläsning uppstod enligt Sällskapets 

protokoll följande diskussion: 

Ledamoten Broman påpekade svårigheterna med olika 

sido- och höjdriktare på det medelsvåra artilleriet då i så fall 

ovillkorligen skulle kräfvas särskilda elektriska affyrningsan

ordningar, komplicerande materielen. 

Ville understryka föredragandens uppfattning att de sämre 

skjutresultaten vi uppnå i vår flotta, jämfördt med de engel

ska, mindre bero på materielens underlägsenhet, som äfven i 

år anföres i Högste Befälhafvarens rapport, än på bristande 

öfning i synnerhet systematisk sådan och under skarp ammu

nition . - Ville påpeka hurusom de af Högste Befälbafvaren 

uppgjorda tabellerna voro missvisande isynnerhet genom sättet 

att reducera träffprocenten efter taflans storlek. 

-35-

L edamnten Nordenfelt'"') ansåg iugalunda att J 6 sekunder 

per skott var något öfverdrifvet resultat, men väl de tre före

gående årens tider af 45, 46 47 såsom mindre goda. 

Ordföranden uttryckte sitt intresse för de i föredraget på

pekade synpunkterna, ett bevis på att vi befinna oss lånat från 

de_t 1~ål, vi hoppas kunna uppnå. Vår mindre goda "'skjut

skicklighet beror så väl på otillräcklig am m unitianstill o· å n a som 

därpå att öfningarna ej äro tillräckliga. De i H. B:: tabeller 

uppgjorda jämförelserna gälla å ena sidan resultat från vår 

skjutskola och å andra sidan ett medelresultat af skjutningarna 

på hela engelska fiottun, hvarigenom jlimförels€n blifver än 

mer vilseledande än förut blifvit påpekadt. 

?en,om . vår otil lräckliga öfning erhålles ej nog erfaren

het Vls a v1s de konstruktioner som kunna underlätta ladd

ning m. m. Så laddas t . ex. de enge lska kanonerna oberoen

d~ af höj"driktnit~g hvari de ligga. Många sådana detaljer i 

afseende a matenelens fullkomnande återstår för oss att lösa. 

" *) Hade uppläst föredraget och är hans yttrande beroende på före-

g.aende talarens framkastade fråga angående siffran 16 (sista siffran i 

s.~st~ kolumne~) å tabellen sid . . 29. Han påpekade att siffran 16 i jäm

f~:e ,se me? Siffran 29 och 42 1 samma kolumn ej är öfverdrifvet <>od 

~~ar m~n Jämför skillnad i använd materiel men väl siffrorna när~as t 

ofver Siffran 16 mindre goda. Red. 



-36-

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 in
träder en löneförhöjning, som väl äfven tillkommit med fästadt 

afseende därpå. 
Ännu bar dock ingen förbättring inträdt, snarare mot

satsen, ty antalet vakanter vid sjömanskåren är för närvaran
de oroväckande stort. Särskildt i ögonen fallaune är det ringa 
antal som tao·it förnvad anställning innevarande höst. 

' b J -

Då landets första försvarslinje utgöres af flottan ligger 
det så mycket större vikt uppå att dess bemanning är fullta

lig och välöfvad; nu är den iclce fulltalig, och den dolt som 

finnes är fot·ceraclt öfvad. _ 
Jag skall här nedan söka framhålla några synpunkter, 

som måhända äga ett visst samband med rekryteringen. Jag an
ser 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 man

skap trifves i tjänsten. 
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Just i de forcerade öfniugarna ligger enligt mitt förme
nande ett af bindren för att manskapet skall trifvas med tjän

sten. 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 uppmunt

rande. 
Det ofta återkommande ombytet af befäl och underbefäl , 

hvilket under nuvarande förbållanden blir nödvändigt, verkar 

ofördelaktigt 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 arbeten och 
öfn ingar, 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 an

sluta mig till samma uppfattning, ty nog kunde vällämpligare 
tillfälle beredas att under veckan se kompaniets eller statio
nens manskap samladt än just på söndagen, då allt annat folk 

fritt elisponerar öfver sin tid. 
Kan någon nytta af de nuvarande inspektionerua på

visas? 
Söndagsdivisionerna ombord med åtföljande långa inspek

tioner och gudstjänst betraktas alldeles på samma sätt; jag 
skulle därvid vilja säga att cle äro mora onödiga, då ju besätt

ningen 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 enskilde att 

be.stämma, utan hänsyn till det tomrum, som möjligen kunlle 

bhfva en följd af paradens inställande. 

'rvång är ingalunda medlet att skapa vördnad för reli

gionen, ej häller bidrager det att ingjuta den grad af religiös 

anda, som kännetecknar både en verklig sjöman och en god 

soldat. 
Har man t. ex. hört en sjökadett eller en ung matros 

berömma en predikan? 

Svaret torde blifva: Ja, därför att den var - kort. 

Exemplet talar för sig själf, men jag har velat framdraga 

det, enär det förefaller mig som om rätt många glömt att de

ras uppfattning en gåug varit sådan. 

Allraminst får tillvaron af kyrkaparader vara beroende af 

vederbörande kårchefs personliga religiösa tänkesätt; det bar 

all tid verkat skadliat n· 

En jämförelse mellan flottans och armens kaserner sär

skildt med afseenoe på allt, som bidrager till trefnaden 'inom 

dylika etablissement, utfaller särdeles ogynnsamt för fiottan, 

speciellt för sjömanskåren i Carlskrona. 

Det hela är för smått. Större samlingsrum saknas, de 

s. k. dagrummen äro för mörka, marketenteriet för litet m. m. 

~:ed ett ord, d~t hela är icke tilltalande och än mindre i jäm

forelse med öfnga truppförbands i samma garnisornsort . 

Det s. k. örlogshemmet, som kommit till stånd inom 

Carlsh·ona stad, må hafva bvilka förtjänster som hälst, men 

förmår ingalunda afhjälpa kasernernas bristfälligheter. Dess

utom kräfver det en, om ock ringa, afgift. 

Då numera landet rundt storartade kasernetablissementer 

till millioners värde uppföras för vår arme, då torde det icke 

synas obilligt att äfven flottan finge någon förbättring i sina 

inkvarteringsl'örhållanden. Om än i en framtid ett stort antal 

fartyg komme att bållas ständigt rustade, så framstår lika oaf

visligt behofvet af tidsenliga kaserner för allt det manskap, 

som kan komma att förläggas till flottans stationer eller de

pöt.er. 
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Äfven torde här böra frambållas de mindre gynnsamma 

förhållandena med afseencle å spisningsanordningar o. d. som 

för närvarande äro rådande i sjömaoskårens matinrättning. 

Den servis, som nu au vändes, verkar icke snygg, en omstän

dighet, som i och för sig borde vara tillräcklig för dess af

skaffande, i all synnerhet som en genomgripande förändring i 

detta afseende redan skett vid Stockholms station, däröfver 

manskapet uttryckt sin stora tillfredsställelse. 

Utan att här vilja på något sätt bestrida eller kritisera 

de uppgifter rörande näringsvärden m. m. som väl ligga till 

grund för nu gällande spisordning, kan jag dock icke under

låta att bär omnämna det förhållandet, att portionerna i vissa 

fall förefalla rent af minimala. 

Den, som tjänstgjort i sjömanskårens kaserner, torde sent 

glömma de klagomål, som i sådant hänseende framkommit, 

och som man måst afvisa med stöd af spisorduingen eller dy

likt. En revision af spisordningen i kvantitativt hänseende sy

nes sålunda önskvärd, om än icke nödvändig. 

Befordringsutsikterna äro för närvarande ogynnsamma och 

ojämnt fördelade på olika yrkesgrenar, hvilket numera afskräc

ker underofficerssönerna från att ägna sig åt flottans tjänst, 

hvilka förr tillförde sjömanskåren dess bästa material. Olik

heten å flot-tans stationer i detta afseende är likaledes icke till

talande, och inverkar särdeles ogynnsamt på disciplinen. 

Såsom önskemål för vinnande af mera lätthet vid rekry

teringen skulle jag på grund af hvad ofvan anförts vilja fram

hålla: 
l. 
2. 

parader. 

En mindre forcerad utbildning och öfningsplan. 

Borttagandet af inspektioner å söndagar samt kyrko-

3. Införandet af rättighet till tjänstledighet på visst an

tal dagar efter kommendering i visst antal månader (delvis 

förhålland et i Carlskrona). 

4. Förbättrade kasernförhållanden. 

5. Ändringar i spisordningen. 

6. Jämnare och mera likartade befordringar till under

officerskorpral å båda stationerna samt 
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7. Borttagandet af lega att utbetalas vid kontrakts un
derskrifvande, 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 karaktäri
seras 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 sjö
manskår, som flottan en gång ägt. 

Ca riskrona i december 1907. 

G. Bergman. 

l 

l 
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l . 

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

vid mörker? 

När Kungl. Örlogsmannasällsällskapet uppsatte ofvanstå
ende 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 emel
lertid chefen för Kungl. kustartilleriet på gruud af honom gif
vet bemyndigande anbefallt till efterrättelse bestämmelser för 
»noggrann eldgifning med kastpjäser» mot såväl rörligt som 
fast mål. 

Då emellertid dessa bestämmelser fordra för ett kast
batteri: dels anekaffandet och handhafvandet af ett flerta l in
strument, dels vidtomfattande anordningar för meddelandens 
öfverförande, samt dels en alltför stor och synnerligen väl öf
vad personal, så anser jag, man bör sträfva efter en i sin bel
het 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 lik
nande materiel redan finnes i användning eller med lätthet 
kan anordnas. 

Kasteld mot mål i rörelse ledes från en observationssta
tion, h vilken bör vara högt belägen med vidsträckt utsikt öfver 
eldområdet Kan eldområdet icke öfverses från en observa-
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tionsstation, måste flera anordnas, så att hela eldområdet be

härskas. 

Vid en observationsstation finnes: 

a) ett skjutbord med ti ll bebör, samt 

b) direkt telefonförbindelse till batteriet. 

a) Skjutbordet består af: 

l) underlaget med fästanordning för beskjutningsplanen, 

2) beskjutningsplanen med tillhörande mw.-skala, 3) a/stånds

mätaren med kursvisare. 

l) Unelerlaget utgöres af ett bergfast bord eller på berg

grund gjuten betongpelare försedd med tapp för afståndsmä

taren och fästanordning för beskjutningsplanen. 

2) Beskjutningsplanen består af en för niagnetism känslig 

metallplatta, på h vilken är ingraverad eu karta i skalan l: 10000 

öfver kastbatteriets eldområde, och äro de ytor, som beteckna 

vatten, där fientliga fartyg kunna uppträda, iuruiade i fyrkan

ter 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 nedslagshastigheten. Samtliga rutor äro 

numrerade och i midten försedda med ett litet hål för en rör

lig mm.-skala. Beskjutningsplanen har vid den punkt, som 

utmärker observationsstationens läge, en urtagning för afstånds

mätarens tapp. 

Inrutningen å beskjutningsplanen är gjord på det sättet, 

att cirklar äro uppritade med batteriets läge å beskjutnings

planen som medelpunkt och hela 100-tal meter som radier. 

Hvarje cirkelring är därefter delad i segment genom uppri

tande af radier på ett medelafständ af 100 meter och på så

dant sätt, att segmenten i bredvidliggande cirkelringar falla 

zig-zag. 

C)_ 3) Afstånclsrnätaren är en »Stangs orograf» med afstånds-

skalan uppgjord i samma skala som beskjutningsplanen l : 10000 
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(se anm.). På undersidan af löparen är fästad en vertikal 

(mot beskjutningsplanen riktad) ståndare, uti hvi lkens spets, 

som lätt stöder mot beskjutningsplanen, kursvisaren är an

ordnad. 

Kursvisaren, hvilken är nykonstruerad och den för led

ningen af kasteld mot rörligt mål viktigaste delen af instru

mentet, 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 släp

armen. Den kortare släparmen (BC) är i närheten af B för

sedd med ett Lål (B) samt midt ernellan H och C med en 

magnetisk klack (I). Vid H är armen rörlig kring ståndarens 

spets (A). Den långa släparmen (DE) afslutas i D med en 

kuggbåge, hvars medelpunkt 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 ståndarens 

spets (A) tätt ofvanför den korta armen (BC). Visararmen (FG), 

af samma längd som låuga släparmen (DE), afslutas i G med 

en kuggbåge samt är försedd med en i förhållande till kugg

bågen 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 ut

efter den korta släparmen (BC) vid B. Härvid gripa visar

armens och långa släparmens kugghjul (G och D) i hvarandra 

på sådant sätt, att visararmen faller i den långa släparmens 

förlängning, när denna befinner sig rätt öfver den korta släp

armen. En fjäderanordning håller städse de båda omtalade 

Amn. >Stangs orograf> mäter med känd vertikal bas liksom Mad

sens afståndsmätare men har, i motsats till denna senare, afståndsska

lan likformigt indelad, fastän hänsyn är tagen till jordrundningen och re

fraktionen. Detta medför den (för den föreslagna eldledningsmetoden) stora 

fördelen, att om en orienterad karta (beskjutningsp lan) finnes utlagd un

der afståndsskalan, så utmärker löparen det inmätta målets läge å kar

tan. Instrumentets rörelser i vertikalled och horisontalled sker medelst 

tvänne lättskötta rattar. >Stangs orograf• är pröfvad af Kungl. Marin

förvaltningen. 
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kugghjulen tryckta mot hvarandra. Visararmen är försedd 
med en mm.-skala med O-punkten vid spetsen. Vid obse-rva
tionsstationen finnes äfven en rörlig mm.-skala (hörande till 
beskjutningsplanen). Denna löper i en med atläsniugsegg för
sedd hylsa, hvi lken har en tapp, som passar uti hålen i de 
olika rutorna å beskjutningsplanen. 

Skjutbordets klargöring och funktionering. 

Beskjutningsplanen upplägges på underlaget, så att tap
pen för arständsmätaren infaller i den härför gjorda uttaguin
gen i beskjutningsplanen, hvarefter denna inlägges i fästan
ordningarna, medelst hvilka densamma orienteras. Afstånds
mätaren uppsättes på tappen och justeras. Afståndsskalau 
är därefter parallell med beskjutningsplanen på ett afstånd af 
5 cm. Den vid afståndsskalans löpare fästade vertikala stån
daren (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 frik
tion 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 för
längning. 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 motsva
rande cirkelbåge. Härvid löper den korta släparmens magne
tiska klack (I) efter en något mindre båge än ståndareus spets 
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(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 släpar
mens 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 

'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 beskjut
ningsplanen 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 rikt
ningar sammanfalla samt utvisa målets kurs. Antages sedan 
att fartyget lägger roret en viss vinkel och fortsätter att gå 
rundt på en cirkelbåge, så beskrifver ståndarens spets (A} på 
beskjutningsplanen en cirkel n1ed t. ex. radien R. Omedel
bart efter det ståndarspetsen (A) afviker från sin rätliniga bana 
gör äfven den korta släparmens magnetiska klack (I) samma-

ledes och beskrifver en cirkel med radien R 1 = VRj- HP. 
Likaså lämnar den långa släparmens magnetiska klack (L} 
den rätliniga banan och beskrifver en cirkel med radien 

R
2 
=V R~-KL~. Emedan släparmarna äro förlängda respek

tive stycket IC = HI och LE= KL, så ligga armarnas spetsar 
C och E på cirkellinjen, som bar R till radie. Vi hafva så
ledes tre punkter i fartygets bana å beskjutningsplanen näm
ligen, ståndarens spets (A}, punkterna C och E. Utan större 
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svårighet skulle man nu efter ögonmått kunna förutsäga en 

ungefärlig punkt i målbanan, men för att underlätta detta fin

nes visararmen. Dennes rörelser är, såsom af den föregående 

beskrifningen framgår, beroende af de båda släparmarnas in

bördes rörelse. För att visararmens spets (F) vid olika värden 

på R städse skall befinna sig på samma cirkelbåge som stån

darens spets (A), punkterna C och E, så måste alltid vinkeln 

V= 180°- (v1 + v2). Vi llafva därvid cos v1 =H I: R och 

cos v2 =KL: R samt v= v1 -- v2 . 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 plusgrän

sen (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 släp

armens kugghjul (D) är koncentriskt med radien r, så måste 

visararmens kugghjul (G) vara exentriskt med en radie r1 =
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 observa

tionsstationen och batteriet äro försedda 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 förde

lade inom hvarje ruta. 

Följande personal erfordras vid observationsstationen. 

Arbetet vid observationsstationen utföres af 3 man. 
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l!.··r 1 leder batteriets eld per telefon. Han handbafyer 

beskjutningsplanen med rörliga mm.-skalan, en klocka med se

kundvisare, en tabell för kasttiden samt för ändring af sido

afläsningen för träffarnas förflyttning och telefonhjälmen (samt 

utför, när Yanan det meclgifver, samma arbete som n:r 3. 

Därvid börjar n:r l sina mätningar, när ungefär halfva kast

tiden förflutit, sedan n:r 3 började sin mätning). 

N·r 2 mäter in målets bana. lian hanclbar afstånds
imätaren. 

"...V:r 3 uttager målets förflyttning under kasttiden för det 

ifrågavarande afståndet. Han handbar en klocka med sekund
visare 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. 

N:r 1 kom menderar projektilslag per telefon. Sedan 

batteriet meddelat, att projektilen iir ansatt förutsäges en träff

punkt 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 an

gifna laddningen samt höjd- och sidoa(iäsningen tages. 

N:r 3 slår upp motsvarande kusttid, så fort n:r l förut

sagt rutan 4813 , samt mäter på visararmen oupphörligt må

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 kommen

derade rutans -+813 hål samt inställer mm.-skalan på det af n:r 3 

utropade mm.-antalet, som angifver målets väg under den ifråga· 

'\'arande 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 cirk
larna, 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. 

Tidshift i Sjönisendet. 4 
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ståndarespets (A). När ståndarens spets (A) når fram till den 

rörliga mm.-skalans kant, O-punkten, kommenderar n:r l »salfva,. 

Ståndarens spets (A) kommer således efter en tid motsvarande 

kasttiden att befinna sig i den förutsagda rutan 4tl73. D. v. s. 

att målet i verkligheten befinner sig när projektilerna nå vat

tenytan på den plats i terrängen, för hvilken motsvarande 

skjutelement tagits vid batteriet. 

Falla icke träffa ma lämpligt i förhållande till målet göres 

korrektion på följande sätt. När träffarna kunna iakttagas 

väljes efter ögonmått en medelträffpunkt, hvilken inmätes med 

nfståndsmätaren, hvarefter instrumentet fastlåses. Om nu st<m

clarens spets (A) icke faller ungefär i midten af den kommen

derade rutan 4873, så flyttas beskjutningsplanen (på lämpligt 

sätt) medelst skrufvarna till fästanordningen, så att rutan 4873 

kommer midt under ståndarens spets (A), hvarefter målet på 

nytt följes medelst afståndsmätaren. 

Det nu föreslagna sättet för kasteldens ledning mot far

tyg i rörelse gäll er såväl vid kastning under dager som under 

mörker. Vid mörker hålles målet belyst af strålkastare, hvar.: 

jämte den i afståndsmätaren befintliga elektriska lampan, som 

upplyser hårkorset, tändes. 

I det föregående bar nu frågan om »huru kastelden skall 

ledas mot fartyg i rörelse» endast behandlats rent artilleristiskt

tekuiskt, och detta emedan lösningen af frågan i sin helhet 

ännu ligger i sin linda. Det är därför viktigast, att man till 

att börja med söker lösa frågan rent artilleristiskt-tekniskt, 

hvarefter den taktiska ledningen af kastelden sedanlättare kan 

inrangeras som ett moment i den stora frågan om »taktiska 

eldledningen vid försvaret af en kustfästning». 

Innan jag slutar denna afhandling, måste jag påpeka den 

snart sagdt otroliga brist på företagsamhet, som gjort sig gäl

lande vid lösningen af denna behandlade fråga. Sedan ar 

1896 hafva vi haft 24 cm. pansarbrytande haubitser, och un

der denna tid af 12 a 13 år hafva de haft den negativa upp

giften att förhindra fartyg att inom pjäsernas eldomrade ligga 
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stilla'''). I 1:egel endast mot ett fartyg, som gjort haveri, skulle 

dessa h au bitser få utslunga all sin magasinerade kraft för att 

gifva dödsstöten. Den regeln måste väl emellertid försvarets 

målsmän fastslå, att när förhållandena det kräfver, så skall 

allt,. såväl personal som materiel, vara så ordnadt, att äfven 

all umeboende försvarskraft kan utvecklas. 

I den nu behandlade frågan måste därför allt o-öras och 

pröfvas, så att man snarast möjligt erhåller en fullä~dad och 

i .. praktik~l~ enk~l metod för kastel~ens leL:ning mot fartyg i 

r~relse. Forst da har man helt tillgodogJort sig våra kast

pJäsers stora försvarskraft vid sjöfästningarna. 

A. G. H. W 

*) Denna uppgiften torde vara ytterst betydelsefull och väl värd 

de uppoffringar som haubitsbatteriets anskaffning betingat. 

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

Norge. 

Budget. Marinbudgeten för nästa termin är af departe
mentet uppförd till 6,686,000 kronor, däraf 11 

2 milJ. till full
bordande af den ena jagaren och till fortsättning af arbetena 
på den andra jagaren och undervattensbåten. -Jagarna kom
ma 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 termi
nen. 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 otidsen
lig 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 anYän
das 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: 
kanonbåtarna Sleipner, Fritbiof och Yiking i respektiYe. 2

1 ~, 

,_ 
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P 2 och 2 1
'2 månader, 2 pansarbåtar unrler 7 månader, 4 tor

pedbåtar 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. 

Danmark. 

Damnark köper undervattensbåt. Försvarsministern fram
lade 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 pansarfar
tyget Helgoland samt pansarbatterierna Rolt Krake och Lind
ormen. 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·ision (diYisia) 
eskade1jagare med a ,·isofartyget A sia som chefsfartyg och i öf
rigt 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 grup
per (divisioni) hvaraf 1 :a gruppen i unefattar de 9 hamubåtarne, 
den 2:a torpedbåtarne n:ris 214-- 220, 222 och 223 och den 



-54-

3:e de 10 båtarna n:ris 1--10, hvilka framdrifvas med gasolin

motorer· och en undeTvattensbåtafdelning med skolfartyget 
' Ghabarovsk som chefsfartyg bestående af 7 undervattensbåtar. 

U. En första reserv innefattande en afdelning kryssare: 

Aurora, Diana och kanonbåten Grosjashi; en division (devisia) 

torpedbåtar om 4 grupper ( divisioni) nummerbåtar om resp. 

10, 10, 9 och 12 stycken. 
III. En andra reserv innefattande öfriga fartyg. 

- I Stilla hafvet hålles en aktiv flotta, som omfattar de 

två kryssarue Askold och Schemtjug, en brigad, nu tvl't grup

per eskaderjagare och en undervattensbåtafdelning. 

Den första af fyra på Creigthons varf i Petersburg byggda 

110-tons undervattensbåtar af Lake-typ gick af stapeln den 11 

december. Den har erhållit namnet Sudack och tilldelats 

Svarta hafstlottan. 

Personalen. Konteramiral Schensnovitj har utnämnts till 

yno-re flaggman i Baltiska flottan. 
"' _ Efter en längre teoretisk och praktisk kurs och exa

men i undervattensbåtars skötande hafva följande officerare 

och ingenjörer erhållit rätt att benämnas undervattensbåtsoffi

cerare: konteramiral Schensnovitj, kapten af 1:a rangen Bchle

mischeff, 3 kaptener af 2:a rangen, 5 kaptenlöjtnanter, 31löjt

nanter och 3 underlöjtnanter jämte 10 fartygs- och 9 varfs

ingenjöreJ·. 

Tyskland. 

Jl,{aterielen. Pansarkryssaren Prinz Heinrich skall efter 

på varfvet i Kiel undergångeD reparation användas som ar

tilleriskolfartyg. 
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- De under byggnad varande slagskeppens och pansar

kryssames 28 cm:s kanoner skola erhålla en längd af 50 kali

ber (till skillnad mot de äldre som endast är 40 kaliber långa). 

- Pansarkryssaren Friedrich Carl lär inom den närmaste 

tiden komma att undergå en grundlig reparation; bland annat 

lärer dess 14 Di:irr-pannor komma att ersättas med pannor af 

förbättrad typ; i allt kommer reparationsarbetena att uppgå 

till omkring l 1
/ 2 mil!. kr. Friedrich Carl skall sedan enligt 

förljudande afgå till Ost-Asien för att ingå i därvarande krys

sareskader och aftösa flaggskeppet Fi:itst Bismarck, som likaså 

är i bebof af reparation. 
- De mindre kryssarnes deplacement bar under de se

naste åren alltjämt ökats, så att tontalet för närvarande upp

går till 3800 på de under byggnad varande Ersatz Greif och 

Ersatz Jagd. På grund af det ökade tontalet möjliggöres in

sättandet af större och starkare maskiner, hvarigenom farten 

beräknas kunna uppgå till 26 knop. Ännu tyckes man ej be

nägen att öka artilleri- eller torpedbestyckningen på nyss

nämnda fartygstyp. 

Pro{turer. Slagskeppet Hannover uppnådde vid en den 

6 sistlidne december företagen proftur en fart af 19,2 knop 

med 22492 indik. hästkrafter. U n der ett uthållighetsprof den 

11 december, som pågick under 24 timmar, uppnåddes en 

medelfart af 16,9 knop. I medeltal indikerades 12153 häst

krafter, med en kolförbrukning af 0,83 kg. per timme och in

dikerad hästkraft. 

Haveri. I medio af januari grundstötte i Kielerfjorden 

den nya pansarkryssaren Scharnhorst och erhöll en svårare 

läcka i botten af skrofvet. Tre eldrum fylldes med vatten, 

men tack vare ögonblicklig stängning af de vattentäta skotten 

undveks en katastrof. Kryssaren, som gled af grundet, kunde 

med egen maskin återvända till hamnen. 

Diverse. På sydsidan af ön Helgoland kommer att an

läggas en för mindre krigsfartyg 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 ör
logs- 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 ifrågakom
ma 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 när
Yaro 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 åter
vände till Portsmoutb efter en proftur på närmare t\·å måna
der, 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. Dess
utom har fartyget dokumenterat sig som ett särdeles godt sjö
fartyg. 

- Drearlnought skall , efter att hafva undergått en del 
minrh·e reparationer, afgå till Sheerness för att ingå som Hagg
skepp för bemtlottan. För närvarande har högste befälhafva
ren, viceamiral Bridgeman, sitt befälstecken blåsande på slag
skeppet Victorius. 
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- Kölen till slagskeppet S:t Vincent sträcktes i Ports
mouth 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 Devon
port. Firman Vickers, Sons och 1Iaxim har erhållet i upp
drag att bygga det sjunde fartyget af Dreadnought-kbssen, 
hvilket som tidigare meddelats skall erhålla 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 ett-
fartyg. 

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 Cam
mel, Laird & O:o i Birkenbead, löpte den 7 december af sta
peln. Längd 105,2 m., bredd 10,4 m. , djupgående 3,2 m, de
placement 1829 tons, indikerade hästkrafter 30000; bestyck
uing: -! st. l 0,2 c:ms kanoner och två torpedtuber på öl' re d i l ck; 
turbinmaskiner af Parsons typ med fyra propellrar, 12 Express· 
pannor; fart 3() kuop. Swift konuner antagligen redan på ny

året att börja med sina proftnrer. 
-- l :a klass torped bätarna 11:ris 19 och 23 sjösattes i bör

jan af december. 
- Den utanför Berry Heacl sjunkna och sedermera bor

gade torpedbåten 99 skall utrangeras som krigsfartyg. 

To1·peclvapnet. Tillfölje artilleriets alltjämt ökade porte 
måste torpeden för att ej bli oanvändbar på de större afstån
den genom en förbättrad konstruktion erhålla härför lämpade 
egenskaper. Genom att öka torpedens kaliber skulle man s~t-
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ledes dels kunna gifva torpeden större laddning, dels äfven 

öka luftkärlets volym, hvarigeuom banans längd och kanske 

äfyen hastigheten blefve större. Så har nu Whitehead kon

struerat nya torpeder med 50-55 om:s kaliber; Föreuta sta

terna hafva en kaliberstorlek af 53 cm., under det att Frank· 

rike och England redan gått in för att pröfva 60 crn:s torpe

der. En bana på 5000 m. och en hastighet af 36 knop äro 

numera minimifordringar, som uppställas vid konstruktion af 

torpeder. 

- Ofningar m. m. Under mars månad komma manöv

rer med de förenade Kanal- och Atlanter-Iiottorna samt Hem

flottans N o re-di vision med tillhörande kryssareskadrar och tor

pedbåtsflottiljer, sammanlagdt omkring 100 fartyg , att under 

amiral Beresfords befäl äga rum i Nordsjön och möjligen äfven 

i svenska och norska farvatten. 

- Hemflottans Nore-division kommer under året att ökas 

med Dreadnought samt de tre nya pansarkryssame Invincible, 

Inf:lexible och lndomitable. Samtliga till Hemflottan hörande 

jagare, torpedbåtar och unclenattensbåtar hafva från och med 

elen l januari 1908, efter att förut hafva stått under befäl af 

en särskild konteramiral ställdts under högste befälhufvaren för 

Hemfiottan. För att ständigt hålla denna flottilj i full strids

beredskap skola 3 torpedbåtsförstörare från hvardera af Ports

mouth- och Devonport-tlottiljerna stationeras i Portland för att 

vid behof ersätta sådana fartyg i den aktiva kanaltlottan, som 

för längre tid · behöfva utgå för att reparera. 

Personalen. Till följande högre befälsposter hafva ut-

nämnts: 
stationsbefälhafvare i Portsmouth - amiral Fanshawe; 

stationsbefälhafvare i Devonport - viceamiral Fawkes; 

chefer för stationerna i Kina och Australien - viceami-

ralerna Lambton och Poore, resp. 

Profturer. Pansarkryssarne Minotaur och Sbannon hafva 

slutet af november och i början af december utfört en del 
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profturer. Under ett fullkraftsprof som pågick 8 timmar 

uppnåddes följande resultat: 

Indikerade l Kolfö,huk- Hvarf i mi-

hästkrafter. Fart i knop. ning i kg. nu t en. 
per incl. hkr. 

Minotaur ··· ····· l 27 856 l 23,01 l 0,72 l 129,5 

l l Shannon ... . . . . . . . . l 28 000 22,42 0,95 l 113,7 l 
De båda kryssam e ha att uppvisa en del olikheter i kon

struktionen, hvilken torde vara auledningen till de något olika 

resultaten. Intetdera af fartygen lär hafva dokumeuterat sig 

som något särdeles godt sjöfartyg. 

- I december utfördes ytterligare profturer med ocean

jagarna Ghurka och Tartar. De redan kända resultaten från 

Cozsacks och Mohawks profturer meddelas samtidigt. 

.M:eclelhastig- Meclelhastig· Högsta upp-
h et uneler 6 

het under 6 löpningar på nådda fart 
timmars uneler en 

forcering. >m ätta mi- löpning. 
l en •. 

Cozsack 33,10 l 33,15 l 33,65 ... ··· ······ ··· ···· ···· ····· 

l G burka .. .... .... .... .. ... ......... .. 33,91 34,oo -

Mohawk ..... ... ........ .. .... ..... . 34,25 34,51 

l 
35,29 l 

Tartar ' ... ....... .. .. . .. .... ....... l 35,36 35, Gs 3 7 ,O<l l 

Hamnar och dockor. De i föregående häfte omnämnda 

hamnbyggnadsarbetena i Rosyth hafva nu tagit sin början och 

skola bestå i anläggaodet af en bassäng med cirka 200,000 

kvadratmeters yta och 11 meters djup samt en 1800 m. lång 

kaj liksom äfven en intill bassängen liggande torrdocka, an

vändbar äfven för de största fartyg. Arbetena beräknas kosta 

omkring 100 mill. kronor och väntas vara afslutade 1915. 

- I Dower skola två torrdockor byggas, af hvilka den 

större skall få en längd af 290 m., en bredd af 33,5 m. och 
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ett djup af lO m. I amiralitetshamnen skall anläggas en min

dre hamn, särskildt afsedel för torped- och undervattensbåtar. 

Underva.ttenssignalering. Följande fyra fyrskepp i Kana

len och vid Thumes -- •Royal Sovereign•, »East Goodwin», 

»Tongue~ och »Outer Dowsiug» - samt \Vest-I-Iinderfyrskep

pet mellan Dower och Ostende skola utrustas med undervat

tenssignalapparater. - Likaså bar amiralitetet bestämt att dy

lika apparater skola insättas på ett 20-tal krigsfartyg, i och för 

försöks finställande. 

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 slag

skeppet Jena orsakades ju som bekant af själfantändning af kru

tet i durkama på urund af en hastio-t Ll!lpkommen stegring af 
b . o 

temperaturen i fartygets inre. Engelska amiralitetet har dät-

för beslutat, att Colosse, som numera är föråldrad oeh icke 

utan stora kostnader skulle kunna moderuiseras, skall använ

das 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 konst

lade medel kommer så temperaturen att så småningom höjas för 

att undersöka kylapparaternas effektivitet. Består fartyget prof

vet och icke springer i luften, kommer fartyget det oaktadt 

att med fullt krutförråd afsiktligt sprängas. 1\lan önskar näm

ligen utröna, h vi l k en vorkan en sådan explosion i durkarna 

åstad kommer. - Colosse lJlir det fjärde större fartyg, som un

der de sistrl. 36 i't ren af amiralitet offrats till liknande dyrbara 

experiment. 

Haverier. Den ö decemlJer kollidernde nattetid i Ports

montbs 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 
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och torde för dess reparation åtgå cirka 3 månaders tid. Sban

non erhöll endast lättare skador. 
- Jagaren Express kollioerade i början af december i 

Lamlash med verkstadsfartyget Aguarius, hvarvid dess bord

läuo-niuu akterut blef intrvckt och den ena propellern afbruten. 
bo o .; 

Diverse. Amiralitetet bar utfärdat en order, gående ut 

på att under vissa omständigheter särskildt nattetid förbjuda 

allt tillträde till vissa engelska hamnar i såväl in- som utlan

det. Ordern är föranledd däraf, att amiralitetet anser sådana 

förhållanden kunna vara rådaude, exempelvis under manövrer 

eller krigsöfniugar, att det vore förena(1t med en viss risk att 

löpa in i hamnarna. Om ett annalkande fartyg upptäcker strål

kastarljus, bör det i allmänbet närma sig hamnen med stor 

försiktighet samt alltid ställa sig till noggrann efterrättelse de an

visningar, 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 er

hållit tillstånd. Om inloppet till en hamn af nyssnämnda an

ledning 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· 

af 608 man. I Devonport och Chatbam är ökr.ingen m ng 
resp. 586 och bG-± man. 

- Cunardlinjens stora ångare Manretania och Lusitunia 

b,·o·udes med afsikt att vid krigstillfälle kunna tjänstgöra så-
Jbb . 

som auxiliärkn-ssare. För den skull äro maskiner och stynn-

rättning placer.ade helt och hållet under Yattenlinjen och skyd

das dessutom af omgih'ande kolboxar. Som bestyckning skola 

de i kri o-s tid erhi'dla ln-ardera t\· å 15 cm :s kanoner. 
b 
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Frankrike. 

Materielen. Högsta marinrådet föreslår till bestyckning 

på de till byggnad projekterade 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, undervattensbåten Germinal (Q 53) i Cherbourg elen 

7 i samma månad . 
- Slagskeppen Devastation, Formidable och Amiral 

Bandin komma att utrangeras som krigsfartyg, likaså torped

båtarna 66, 90 och 199 samt kryssaren Milan; de två först

nämnda torpedbåtarna komma att användas som mål vid ar

tilleriskj utningar. 
- Byggandet af undervattensbåtarna, tillhörande Pluvi

oseklassen, 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 Frank

rike att till Medelhafvet förlägga två eskadrar, bägge med be

fälstecken hissade. Den ena, fullt bemannad, skall bestå af 

två divisioner slagskepp på 3 fartyg hvarclera, 3 pansarkrys

sare och 3 mindre kryssare samt 6 jagare; den andra eskadern 

med reducerad besättning, likaså af 6 slagskepp och 3 pan

sarkryssare samt i reserv dessutom 4 slagskepp och 3 kryssare. 

- Divisionsindelningen vid Medelhafseskadern är ändrad 

därhän, att l:a divisionen skall bestå af slagskeppen Patrie, 

Republique och Democratie, 2:a divisionen af S:t Louis, Cbar

lemagne och Gaulois. - Nordeskadern kommer att erhålla 

följande sammansättning: 
l :a divisionen : pansarkryssaren Leon-Gamhetta (viceami· 

ral Jaureguiberry), amiral Aube och Dupetit-Thouars; repeti

tör kryssaren Forbin; 
2:a divisionen: pansarkryssame Marseillaise (konterami-
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ral Thierry), Gueydon och Jeanne d'Arc; repetitör kryssaren 

Cassini; 
3:e divisionen: pansarkryssame Desaix (konteramiral Phi

libert) och Kleber samt kryssame Chasseloup-Laubat, Isly, 

d 'Estrees och Surcouf; dessutom 6 jagare. 

Gnisttelegrafering. Särdeles lyckade försök med gnisttele

grafering ombord å franska fartyg hafva på sista tiden utförts. 

Från slagskeppet Republique och pansarkryssaren Jules Ferry, 

som befunna sig vid kusten af Algier, hafva långa meddelan

den utbytts med Eiffeltornet i Paris samt äfven med betvdliut .J b 

lägre belägna stationer såsom Ras du Sein i närheten af Brest, 

ett afståml af omkring 1600 km. Man antager att härvid an

vändts fullkomligt nya metoder och apparater. 

Telefon till undervattensbåtar. Marinminister Thomson 

har gifvit order om att alla franska undervattensbåtar skola 

förses med en för ändamålet särskildt konstruerad telefon. Från 

undervattensbåten 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 telefonapparat, med hvil

kens tillhjälp man således kan meddela sig med båtens besätt

ning. 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 undervattensbåtar 

i Cherbourg och Dunkerque den 12- 14 sistlidne december lära 

försök med undervattenssignalering hafva ftirsiggått; resultaten 

äro dock ej kända. 

Proftur. Slagskeppet Verite företog den 10 januari ett 

fullkraftsprof, h varvid fartyget utvecklade :w 433 hästkrafter 

och uppnådde en fart af 19,26 knop eller l,26 knop utöfver det 

kontrakterade. Under ett 24-timmars prof utvecklades i medel

tal 11 272 hästkrafter med en kolförbrukning af 0,69 kg. per 

hästkraft och timme. 
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Have ri. Pansarkryssaren Dupleix förlorade under hem
resa från Atlanten på grund af en bräckt maskinaxel sin ena 
propellar. Efter reparation i Oherbourg förlorades under en 
21-tim mars proftur ånyo en propeller. Det visade sig att äfven 
denna axel ägde benägenhet för att bräckas, hvarför alla tre 
propelleraxlarna ersattes med nya. 

Pansarkryssaren Marseille var som bekant utsatt för ett 
liknande missöde vid sitt öfverresa från Amerika. 

Diverse. Byggandet af undervattensbåten Q 73 af Lnu
beufs typ påbörjades den 3 januari och voro arbetena afslu
tade 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 utförda 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 pansarkrys

same Amalfi och Pisa. 
- Den nya flottlagen upptager till uybyggnad 1 slug

skepp 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 an

slaget, har nu påbörjats. 
- Kustpansarfartyget Affondatore, kanonbåten Archimeda, 

specialfartyget Rapido och tre mindre torpedbåtar bafva ut
rangerats som krigsfartyg. 
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Japan. 

Materielen. Reparationen af slagskeppet Mikasa är nu 
afslutad och har fartyget under sistlidne januari månad på
börjat 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, upp
lyser, att trots kostnaderna för detta arbete (P/4 mill. yen) och 
reparation (l 1/2 milJ. yen) måste företaget fortfarande betrak
tas 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 innevarande 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 omnämnda slag
skeppen af Delaware-typ om hvardera 9,5 mill. dollars , fyra 
kryssare af Ohester-typ, h vardera om 2,5 mill. dollars, tio tor
ped båtsförstörare om hvardera 860000 dollars, fyra undervat
tensbåtar om hvardera 380000 dollars , ett ammunitionsfartyg 
för 1,7ö mill., ett reparationsfartyg för 2 mill. och fyra kol-

Tirlslc1·ift i Sjöväsendet. 5 
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ångare för 1,75 mil!. per styck, hvarjämte två gamla kryssare 

skola omändras till strömineringsfartyg för en summa af till

sammans 500000 dollars. - Amerikanska flottan är, som sy

nes, stadd under en kraftig utveckling. U n der de sista fyra 

åren har sammanlagda deplacementet af slagskeppen ökats med 

150 proc. och af pausarkryssame med ända till 500 procent. 

Materielen. 2:a klass slagskeppet Texas har utrangerats 

som krigsfartyg. 
- Alla till A tianterflottan börande fartyg, som äro för

sedda med undervattenstorpedtuber, äro numera utrustade med 

6 torpeder per tub. - Undervattensbåten 'rarantula är tillde

lad 2:a undervattensbåtflottiljen, h vilken således består af Outt

leficb, Viper och 'rarantula samt tendem Hist. 

Proftur. Det nya slagskeppet 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 fär

dig om 4 år. Dockan, hvars längd skall blifva 243 m., skall 

kunna rymma äfven de största fartyg. 

- Enligt en af marindepartementet offentliggjord skrif

velse har manskapets skjutningar med handvapen att uppvisa 

ett mer än dubbelt så god t resultat under det sistförflutna året, 

jämfördt med föregående års. 
- Den hvita amiralsflaggan bar afskaffats. Hädanefter 

kommer högste befälhafvaren öfYer en sjöstyrka att föra den 

blåa och öfriga flaggmän den röda flaggan . 

- Slagskeppet Connecticut har försedts med en motor

båt, den första i sitt slag på de amerikanska örlogsfartygen. 

Båten, hvars maskin utvecklar 75 hästkrafter, 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 för

lag. Pris ö kr., bunden 8 kronor. Boken är tillägnad stor

furstinnan Maria P a v lovna. 

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 förtjänster äro sådana att det ej bör obemärkt 

förbigås. 

. Bol~en fy ller lyckligt sin plats bland öfr:ig liknande upp

lysnmgslttteratur, som utkommit för att göra flottans fordom

tida förtjänster samt dess nuvarande uppgift och betydelse 

känd för Sveriges folie 

Författaren framställer i raska och koncisa drag först en 

historik i sammandrag af Sveriges sjökrigshistoria, därpå be

skrifves nutida sjömilitära stridsmedel samt genomgås Sveriges 

nuvarande sjökrigsmateriel, personalorganisation samt örlogs

hamnar. I sjätte kapitlet tecknas något utförligare vissa sär

skilda bilder från vår sjökrigshistoria. I ledig stil får läsaren 

bär åter göra bekantskap med de mest kända af Sveriaes sjö

hjältar och särskildt af intresse är teckningen öfver Ola: Uggla 

och hans strategiska manöver 1659, hvarigenom man lär litet 

n.ärm are l~änna denna framstående personlighet, hvilken genom 

srtt märkhga försvar af sitt flaggskepp är väl bekant, men om 

hvilken i öfrigt Sveriges bäfdatecknare föga talat. 

I de tre sista kapitlen framställas bilder från nuvarande 

flottan" samt dess uppgift. Härvid ha kanske beskrifningarne 

från langresan svällt ut väl mycket, men ligger nog förkla

ringen 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 fäderneslandet kan 

aldrig för mycket inplantas. 
Ledsamt nog är priset högt, men med den utstyrsel bo

ken 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 så

väl om nödvändigheten af en stark örlogsfiotta som om den 

stora nationella betydelsen af svenska sjöfartens och sjöhan

delns utveckling. 
Bildandet af ifrågavarande förening torde utan tvifvel 

kunna betraktas som fulländningen af det oförtrutna upplys

ningsarbete, hvilket allt sedan det gångna seklets sista årtion

den pågått, för att skingra den oförståelsens och liknöjdhetens 

sJöja, genom bvilken den svenska allmänheten börjat betrakta 

så godt som allt, hvacl som rörde dess sjöförsvar, dess sjöhan

del och förbind elser med yttervärlden, hvilka alla nära nog 

utan unelantag gått öfver det fordom uppskattade, men seder

mera halft förgätna hafvet_ 
Till de medel, hvaraf föreningen betjänar sig att vmna 

sitt mål, hör utgifvande af, dels en periodisk skrift, utkom

mande minst hvarje måuad och benämnd Vår Flotta, dels 

årsskrifter m. m. Af dessa senare är ifrågavarande årsbok 

den första och utkom i december förra året. Den innehåller 

sammanlagdt ett tiotal originalartiklar, hvaraf hälften faller 

inom hvardera af de båda hufvudrubrikerna, sjövärn och sjö

fart, samt dessutom en del planscher och belysande tabeller. 

Afsikten är icke att här skildra innehållet i och än min

dre att framhålla en subjektiv uppfattning af den ena eller 

andra artikelns större eller mindre värde, järnförda med hvar-
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andra. Må det. vara nog att omnämna behandlingen af de 

båda för landet så betydelsefulla frågorna om örlogstfottans 

krigsberedskap samt om utvandringspolitik och nationell sjö

fartspolitik äfvensom om pansarskeppsfrågan samt om sjömak

tens 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 sorgeminnets sekel

firande 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 flottföre

ningars medlemsantal i olika läuder finna vi, att föreningen 

Sveriges Fotta innebar andra rummet, om medlemsantal per 

million innevånare beräknas samt att föreniugen under sin 

blott ett-åriga tillvaro lyckats vinua i allt öfver 6,000 medlem

mar. 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 hedersordförande. 
S. B. S. 

Taschenbuch der Kriegsflotten för år 1908 har nu utkommit 

och är dess uppställniDg hufvudsakligen liknande dess före

gångare. 
Denna upplaga är dock utvecklad med silhonetter (schat

tenrissen) öfver de flesta krigsfartypstyperua, 51 sidor, och med 

denna betydelsefulla tillökning torde man utan öfverdrift kunna 

säga att det i förhållande till priset ej fiunes någon marin

almanaek som kan täffa med Taschenbucb. 
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Innehåll i åtskilliga maritima och lirig·svetenskapliga 
tidskrifter. Dec. 1907--Jan. 1908. 

Artilleri och handvapen. GeschiHz und Geschoss im Seekrige der 
Zukunft. Mittheilungen a. d. Gebiete des Seewesens, sid. l. 

Navigation. Star-Finding Diagram. Proceectings of the United 
States Naval Institute, sid. 1491. - lVI8thodes nouvelles et precises de 
mesm·e de ·la deviation: des cornpas a bord des navires. Revue Mari
time, sid. 513. - Rest-Deviation . Mittheilungen aus dem Gebiete des 
Seewesens, sid. 85. 

skeppsbyggeri och fartygsmaskiner. Einige Details ii.ber die Tauch
boote des >>Fiat-Son Giorgio-Typs». Mittheilungen ans dem Gebiete 
des Seewesens, sid. 71. - Der > Scout-Cruiser> Salem der Vereinigten 
Staaten-Marine. Mittheilungen aus dem Gebiete des Seewesens, sid. 
79. - Die Geschii.tztii.nne in der Marine der Vereinigten Staaten. Ma
rine-Rundschau, sid. 57. 

Strategi och taktik. The Valne of Speed in Tactics and Stratf)gy. 
Proceedings of the United States N a val Institute, sid. 1367. - Leute
nant Dewac's Papers on »Speed in Naval Tactics• and >>SpeedinBatt
leship Strategy••. Proceectings of the United States N a val Institute, 
sid. 1385. - A »Useful Table• for Tactical Evolutions and for Other 
Tempases. Proceedings of the United States Naval [nstitute, sicl. 1487. 
- Französischen Flottenmanöver 1907. Mittheilungen a. d. Gebiete 
des Seewesens. 

Diverse. skarpskjutning i terängen samt transport sjöledes af ar
tilleri. Artil~eri-Tidskrift, sid. 299. - Fältläkarkårens omorganisation. 
Tidskrift i Militär Hälsovård, sid. 359. - Ur öfverfältläkaren Hans Chri
stoffer Lewentus skildringar från svenska fälttåg 1805-1814. Tidskrift 
i Militär Hälsovård, sid. 382. - Epreuves et efficacite des signaux 
phoniques sons-marins. Revue Maritime, sid. 479 . - Etudes du mon
vement relatif d'une molecule liquide sur une surface keiecoidale . He
vue Maritime, sid. 502. - Die Admiralstabseinrichtungen der Haupt
seemächte. Marine-Rundschau, sid. l. - Die N eugliedenmg des eng
lischen Heeres. Marine-Rundschau, sid. 30. - Kohlen und Kohlen
Rekorcl. 1\hrine-Rundschau, sid. 42. 




