1897.
60:e årgången.

Häfte N:r 2

:flottan under sistförflutna året.
I.
Femte hufvudtiteln vid 1896 års riksdag.
(Forts. från

förcg~tencle

hiiftc.)

ur.
Flottans öfningar och undervisningsverk.
C ndcr senaste med den 30 t:\cptembcr tilliindalupm1 under,·isn i11g~- och öfningsår ,·id flottan haha följande fartyg, nfd clHlllgar och eskadrnr utgått pit expeditioner, nemligcn:
a)

Farty.r; tillhijnu/171' skolorna.

K·n·,·cttcn Sa.r;a för öfning med sjiikrigsskolans kadetter i ;3
månmlcr ~) dagar, u n der ll\·ilkc1 1 tid kon·ctten besökte ~\ lg:icr, U ibraltar, Brc,.;t, Kiel, Torekow, Helsingborg och :Jfa1mii. Bcfiil;.: tcckJwt hi~sade:,:; den ;lQ April; k01·ycttcn i nm("m strade,; den ± Maj ,
in,.;p l'kteracle~ den ;)Q .fuli och afmi"m,.;trac1c>s den G .Augusti.
Kanonbiten Blendn fiir iifning nwd G:c, ö:e oclt ±:c kh sse rna::; kadette r i sjömiitnings-, ångbåbnutnÖYcr- och maskinöfninga r
~<Lmt i"1fning-ar i skiiq.;årds- oeh ku,.;tna\·igering under l månad :-1
dagar. Bcfiibtccknet hissades och kanonbåten inmönstrades de n
l _-\ngu~t i "amt afmiinstradc;;; den ± September. Den 31 Angus t i
afpollctterades kadetterna i Stoc kholm.
Torpr(lb?iten ~V:o /'.'] för kadetternas öfningar i Carl;<kron a
s kitrg~l rd uneler B dagar i början af _'"ugnsti månad.
Knrvl'ttcn Prejrt fiir i"•fningar med matros- och clclareafdcl(j

-

i :1 må1wdur 18 da~ar, tiiHler ll\'ilkcn t id
ko r\·l'ttc•lt be~i'd;:te :-\tocklwlm, Helsin!!;bOri!:, Lcith, Ntriim-tad,
.1\[almi·,, F<lri'>,.;tlllcl och :'lfat\·ik. ·l1nd<'r ~ m:'lnadcr :?0 dagar ,·om
d<'rj<'mte a,;pirantt'ma till ,.;jiikrigs,.;kolan t•mbarkeradp å korn:ttrn .
l:efiil~t<'cknt't hi",;aclc,.; tle11 l :l' :i\lnj; kon·rtten inmönstrmlt·" dc•1t
1 :?:t• ~<lllllll:l mrlltad, h\·:m •fi<'l' dc·n i n~p(·ktern<k,; dc'll 17 :<· och :d'IJ1; ·, n~tr:t<1('" de11 :?:?:l' . \ ug u"t i.
te rilrulrut ' Pu1ken, Skirncr och SnaJ'I'oJ!Ji r;·,r
(Hitinn·sl>rio·o·an
~~
a
c·,fntntle :lf ,;kepp,.:gn."":lr i -1 Inånadt'I' och 2± dagar. Bdiil"tl'cktH· It lti,;:-:l<le,; d<'n :?6:1' . \ pril , h,·:wpR brigg:ll'ne inmiinstradc,; den l :c
CHnill)!':ll'IH ' fiin.,i~vingo: <t hrii-!g~'n (:lad:tlt nncler l..: ry ,;" tti ltg·
.l\faj.
i ~i"•<lra ()~ter,.:j\.nt, Ön•s11nd och Kattegatt, hnuunder ::'llalmii, ll c·l;:ingbnrg, ( ;;·,tc•h<>t')!' orh ::\ latvik b<'siiktes; å cle iifriga brigganH• i
!~l<·kin~<' ,.;kiirg:.ml <><'h niinnast cll'rtill beLige n drl af (),.;tl'r~j\"nl.
[) <'Il :?:?:<' .Tuni fiirenade,; briggarne t ill t•n afclrluing, <>eh hi,.;c. t<l <· afd<•lni llg'>'<'hefen ~i t t hcfälstel'krn på G ladan. _\ fclPlning< ·n
kr_,·:-;:-; ad<~ i ()strr,..jiin o(' h ()re,.;und, h\·arunder .MH t\' ik oelt :\l:llnti)
Den :?.""i:c .fnli nedltnlade,: afdrlningsclwfc ns lwfiilstf•<•ken
b<·~i ·>kt e,: .
Carbkmna, hntrdt.<·r hriggarnr iltski l clc'~. (llaclan ntg-iek pi't
kry:-:-n itlg: i (),:t<·r,:ji'HI, ll\·antnder Kalmar, F:lrii;.;nncl, .:\orrki"•pin,L>,·
(t<· h ( he liistmd bc:Oi'•kt<•,:; dc iifriga briggante uppehiillo r-;ig umlt•!"
,:a mma tid i Blekinge :-kiiqplrd oe h niirmast dertill beliigen dt•l af
( ),.:tc•r,.:ji"m. Bri g~arne in,.:pekterade,.; i C'arl"kromt af sbJt ion,;hl'fii lhahan•n der,.;tiide,.. elen Il:<• Neptemlwr och afmi'•n,;tracles den 1:-l:e
1

Ill!.!'ill'll<t~

/7

/!i -

rekn·tktu·~c·r

111Rnad.
D<'n för s/,juts!.:olrms iif ni1tgar ru stade afcll'lning<•n, hrstit cnde
af lugc•nwnt:-:fmtyget Stockltolm . kanonbåtarne B ota or h Uunlu'lrl
samt ,:tilnf!:torprtlbåbt nt <' "Y:ris 1-i.J oeh 1...f.7 nnd r r :Z mån ;tdt•r +
dng:ar, h,·arjemtt' to rp edbilte n X:d ?.J var tilldelad afdclning<' lt
und(' r ~:J daga r. .\.fddning-<'11 ,·ar fi)rlag:d i Carl,.;krona skiirg:lrcl
Jkbil:-;t<TkiWII hi,;,;ades elen ll:c April; fa rtyg:<' ll ilt(l3nllii,.:ttnd).
:? l.:e "amma månad, in;.;pcktcradc':-: den 18:<' <l(' h
dPn
mi"•nstr:td es

:-amma

afntiinstra<les dt•tt Ul:e Juni.
Lt >gcmcnt>'fmt.'·get il{ ( 'ltapman, il ng-kranpnlmm·tl<' .\". ri.,· :!
oe lt -1, kabelbilten Liirjlj ut jemt<· behiiflig;t antal <i ng" lu par, 1• rå

nl<ll' oclt b:lt:tr lllttler lx·fiil <tf eltdl'n på l<•gc• menbf:tt•tygt't a[
( 'h <~pnwn Hir mitH•ring;:-öfning <l minpo ~ iti o n i C'al'l~krona ~kiirg-ård
11H·d miniirer och bt•viiring,.;tiiiin, af,;eclcla att u tb ilda s till miniiJ·tjc n;.;t, uneler ~ månn< lc· r 18 dagar. l 'ndcr cle1ma ticl Vitt' ""mtlig·
r;·,r min eringsiifningat"ll<' nf,.;<·cl<l mat< ·rid oe!t per,.;onal i G cla<.!;ar
-tii ll<l t ill hiig~-;tl' lwfiilbah<~n •n,; (if,·l'l' !l rcb ku,.;tc,.;k:tdcr fiirfogankrig:,.;i'•fuiu,!.!·ar. Hefii lfitccknct hi :-,.;: l tlc~~ dl'n
dc · fii r cldtng-anclr
:?.):<' .Juni, intn i"Ht~triltg l'iiniitt<td <·,; den :lQ :u ,;amma m;mad, in'l)('ktio n den :?:e och :J:e ,.:a mt af1niin,:tring den 10:1' i-\pptcmlwl'.
])o,;,;utom hah·" :1 ,.;tatiouem a Hlt\·iiltd tc< fartYg oc!t b<ltnr för
~c·gl'l<•xere i::;-, ta<·klings- och b:'tttjctt,.;tiifningar, fiir tninc·ring,.;iifniui!
:1 ,.;tation ~a m t fiir torped- och ,.;b'\ ngto rprdiifning:ll'.

b)

F ru't!J!I "j ti/lliihul/lll' skolonl!l.

Korn·tt<· n Prt jll pR l'X ped itiolt till afliig" nare fan·<ttten uti
nJ:In aclcr 16 dag:1r, hYm'IIIIdcr l[d,.;ingl> org, Hane, Plnn Oltt!t,
Li,.;,.;abo n, T enc·riffa, Barbaclo:<, Trinidad, Domini ea, S:t Hart hel<'tn_,.,
:-;t Thomm;, Cartitg'<'tt:l, .Jamaica , !Tanltllta, B ernittclas, .\zorrma,
l ):lrtmout]p C'arlsh:ltlln och ~bhik be;.;i\kte:o. B efi1J,.;tcekn d lti;.;~a de,; den 2:{:c· September l 89ö, Ot· h inmiin:<triug egd<• rum dc n
:?:c: ikrpR fi.i ljand c· Oktobe r ; kon·ettcn in:opcktc rad<'s <len ;JO:<'
. \ pril 1Hfl() oc h afmiin><tr:tdc,; el r n -1:e ~laj :-a mma :l r.
Kanonb?ltc n Srcnskswul p:! y [n( c· rexpeditioll till ri k<·t~ Y < ·~t ra
ku;.;t und er ö må nader :? <lagar fiir upprii tthålla ntk af ordning Yitl
f' i,.,kcstiillrna :1 Bohuskn~te n ttnder p:1gårncl <' ;.;illfi~ke "a 1nt fi"•r att
hi,.; pring-a nöd;.;tiillda fart.\-g. lldiil ;.;teck net hi;.;:;;ad cs den :?8:c Oktobe r 1896; kanonbåten intniin;.;trades den :!:e d erpil fö!j:lllclc )i" nlnber oeh af1nönstradcs d en :?1:<' Mars 1806.
Kanonbfttcn .Alfliilrl fi\r istå n<kittand<· af skatlade ,.;ji.>llliirken
<>c h under,;i\kn il ti-! af farleder llltdl'r 1 må nad l. H dagar. Bdiils1l'l'knet hi,.;sadcs den 0:c .l\laj; kanonbåtclt inmiiu strade:- dc·n lö:e
':tlll ma m?lnad oclt afmönstrndes elen :?0 .Juni.
Kannnbåten 8ccnsksund fi)r öherfi)r:lltdr af (' n YC'te n skapli ~
(·x 1wdit ion frå n Trondhj em til! V<td~i", Ol'h åter samt derrft<'r unW

-

"i-) --

stiilld till hiigste bdiilhah· arens i.iher {uet"< kusteskader fiirfol.!·<uHl<'. Exp e dition~ticl cns liingd l m?inad :.!O clag:1r.
Ikblstcc knct . hi;-;;-;aclt-s den lS:c Juli; inmönstr ing Pgclc ru111 dt•n
2~:c samma månad och afmiinstr ing elen 5:c Septembe r.
Kanonb:" ttcn Uunlu'ld uneler :.!:2 dagat· fi)r öh-crfiira ncle till
}]bing af f ii r torpedbå ten K om et crforclcrl i)!: besiittnin g och ht:-

der

].J.

dagar

h iiflio·a rffektcr m. m. Bdiilfitec knrt his~adrs d eu :?O:e -\ ugu~t 1;
inmi~ 1 string cgclc rum den 2:?:c Fiannna månad, men i fii ljd af l'X-

uppskjut ande afmönstr nd rs kanonb:~trn .. åtrr_ den :?:e
Befiil:-<tec kn r t his;-;acle,.; åm·o ooch ll~lll~.lliStl'lll).!: rglli'
8t•pt cmbcr.
r nm den 7:c Rcptrm)w r, hYarefter kanonbat e n afmonstraclr~ <1rn

pt'ditionen~

14:e samma månac1.
Torpedbå ten 1\.u!ll el fiir clr:-::o öh-erfönm de fri'm Elbing till
i-\yeri o·e samt anstiilla11cle af profreso r i :21 dagar.
(•hcf:-Jar tygct 1J1'0tt under :Z månaclrr ;) dagar till Il. i\l.
.
K onungc·ns förfogand e.
1
uppdr:1g
olika
~no-fal't)'o-et Slräldmi!n nnder :ZO dag-;lr
"

o

"'

Stockhol ms skiirgår·d och ~Iiilnren.
LTnclcr 189G hafnl miitningsfart~·ge n Sralan och .Prtlken an Yiindts för i<jiimiitningar från och mrd d e n -h• 1\laj, d i'! hcfäl::;tPt'knrn hissade>'. Farty).!:en afmönstra clf's den l O: e ( )ktobc r.
Kon·ctte n BaldPr biirja dc den :.! S:e 1-'<·ptPmll<•r ru sta,; t; ·, r

-
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Scpte111ber afmiin~traclcs oc h Hilclm fn'i11 och med d en
-+:<' ~amma m ;tnc>d förenade.-; med den under afdelning schcfcn,
(;:, >llllllt· nd~ir .f. }Iiigg, s tii!Jda 8toC'kholm~afdelningt'n.
Pan ~arb:"tt<n·n c ·"'rea, Göta oeh Tlmle ~amt kanonbåt en 81-.:uld,
llrH1(·r lwfiil af chefen å Sn•a ;.:åsom afclelning schcf, för förb ere-

d<'n

.):c

iil'ning-ar nwd b c,·i(ring-;-;miin Y id ( 'arl:-:krona station iifyenFolll med en dd af c·ldareafd elning<'ll " r eb yt kur:o under :? månaBef'iilstec k rwn hi~~ade,.; dl•n -1:< · .:\Iaj, inm iin string <'gdc rnm
d t·r.
Frå n oeh
(l<·n D:c :-::un ma må nad och in:-.pektio n <1 <' n :!:c .fuli.
n nndcr
d(·
ed
m
nl<'d elen 7: c .f1di förenad<:':-; ofnlllniim ntla fartyg
hi··~.:A<' lwfii lhaharc n. konteram iralen .\. 1•'. H. J(l intb erg, stii llda

dande

k ust<'~ka<lern.

En <'skadt•r, kust•·~karlc·m , lll',.:f<ll' nde af pan:-mrbi itamc ,')'rl'rt
Giifr1 och 1'1ml", kanoubilt anH' Trrd, Hota. ·"'kw;ul, Skii.rJ.IJ 'dd och
-"'lmld :-:amt torpedbå tanlt· ~V:ris 1, .J, {), 7', 6.'], 6';, r;7 och Il i
nad
nd1 fiir iifning af JH'I':-:onal :d ~ta m och bcYiiring wtdt•r ] m;l
Thule
lkfii lstcc kn c n (med und:111t<1g af ,-; f·h-ea, (;i)ta,
:!fl d:tgnr.
h ~krrld, h\·amrH s<' oh·an) hi .~"adc,; den :h· .f111i, inmiin ~-;tring
• l('

cgdv rum den /:(' ~amma lll<tllad, in;-;p<'ktiou den 19 - :ZJ _\ngn:<ti
'Hlllt a fmi'nH.:trin).!: den il :t• Sq>temlw r, utom lwacl betriiffa1· torp•·dh:ltar nc N: ri;: ()~, ti6, (j7 ol'lt Il, h,·ilb dtcr kri).!:~ijfningamas
~lut l'i'>l'CliHdl',.; mcll Stockllnl ll!safdeln ingen. l 'ndl'l' l-t <lag:u· ti11ft ;·,rdc• iihcn Lwonbåt en Srunsk,·IIJl/1 knste:-bt lcm (sl' ofvan). Yid
o lika til lfiill en och för kortan• tillcr, hnm1ndc· r torpcdbåt arn<' .\':ris

ex pedition till a fl ii).!:sna f:u·yattcn.
1 ot'h
i' ·1O).!:<'ll1Cn t s i'art J).!:l' t •,L'tor-!.Jwl11
.J
o ne1c a·
En afclelning , b esbe
kanuubåt en Blen;la, för fiirbcrcel<ll1de iifnin ga r med beYiiring,;miin
,·id Carbkron a Rtation unde r l m~nad 18 dagar. Ddiilstec ktu•n
hi:o~ a dc:-< :t ktockhol m ele n :ZO: c och ii Bl enela llcn 4-:<' .Juni, insamma milnnd, inoch fl·e
·
--·
.. t·
nno· {'O'cl c l'Lllll l'e". Jl . elen · ·)')·c
nlons
.
\
'
]
.
,..,
b
p. c en :-l • ugu~t l
n•;:
ng
<Ifmön;:tn
s;nnt
~pcktion den fi:e _\ ugn~ti

:: cwh :) <t flottans Ynrf l'< '}l<l l'<'rad<• 1111d<'r iifning:arn a <'rh;lllna :-,ka<1<>r, tillhiirelr• to q>ctlhåta l'll r .Y:ris 11 o<'ll i.'] mc·cl dc fiir,.;tn iirnn da,.. he~iittningar t·~kad<'rn.
En afdc lnin)l·, Stol'kholm saFdclnin gcn, O<';,tåc ntlc a[ pan~ < n-h<l.
.'-.'u{ re och Po!ke,
ti!I'IH' J ohn Erir·sso n, 1-Iilrlu r, ff!'nl11, U!(; B)ijm,

{)('h :-n:e .fn1i.
En afdclning , b c:-;t ile nclc :1f logem e nt:-;fartyg f't f:'ugenie oc·h
p a n;;:: 1rb?ite n Hil;{ur, fiir j'iirbl•reda nde iifningar mccl beYiiring, ;miin ,-id Stoc·ldwl ms ~tatinn under l månad :ZS dag<Ir. Bcfiil,;trcl;:nc n hissadrs ele n G:l' .Tuli, inmiin~tring q!:d<' rnm d en D:r ;:nmma mrtn<td t H' h in~1wkti o n den ~l :c Angu~ti , hYardtt'l ' l·~ugl· ni e

kanonbå tarne D i8rl och A/(l1ilrl :-;amt torp0db:l ta l'l!e .),\_ :ris 6'.J, 6'7,
li.tl Ol'lt ?l (to rp <'db:lte n X:r· li~l i c·r~i ittning för X:r . G;), hYilke n
!';i ~r11 nd af erhållen skada m:l ,:t l i[lplii).!:ga~ ) för iih·ancle af pcrö<> nal <1f ~tam ot·h lwyiiring undl•r l rn~lnad :..! dagar. BPfiilstPc kr:<'l r hi:-:.~ade,.; il .fohn Erie,.;son den :?ti:t• _\ugu~ti, ii Alfhild d en 2:c
i-'t·pt<'ll!U( ' I' och <i .J,. iifriga t1cn l: <' si,..[niimn<la m.:lnad: inmiin>:tring:

0
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~\)

-
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"gdl' r11m : för .Jol11t l';ri(';;,.;ott dr n l :c ~eptem i H'r och fii t· dt· i'd'rig-a
drn -1-:e ,:amma. m;uwd. Aft1clningcns fa rt.'·g- inspekterade,; af afddnin).!::-;chcfcn den :!-i:r ~cptemlwr oc h afmiinstrade:-;: turpcclhåtcn
:N:r ()9 den :):e, pan;;arbått•t t Uerda, kanonbiltam e Disa och . \ lfhild ;;amt iifriga torpedbåtar dr n 7:c, utcrståc nd<· fart,,·g dl' Il :-l:e
Oktolwr. Fmlcr \) d:t).!:HI' ,·ar iihen l ogemcntsfart~·gf't .=; L tncd
telefon- och till fiil lig tllin~piirrning,.:matcri cl ;;tiilldt t ill afdl' lning;;cltefl'ns fiirfoga nck.
l Tndt• t· iifning-,;:lrd har fiiljande <tnial offit·<'r<ln' tjl'n;;tg-j"rt
till ,.;j ii,.; :
. \ mind .......... ................... . ...... . .... .
KotttllH'IHlii rcr ............................. . .. .
Kommcndii rkaptc nl'r. . .... . .............. ...
l.:: aptt·tw r ............................... . ......
Liijtnantn .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. . .. .. . .. . .. .
T..:"ndcrliijtnante r .. . .............. . ............

c)

')

l;{

-l-9
6:l
:Z t\

/->'kolor i {unr/.

kadett<•r.

har nwtltlelnt lllldet'\'istting at :n l go,.:,.;ar,
hYm<~f 68 nicxantincrat,: och l O af annan onmk afgfttt fnltl ~kolan.
Vid unrleruefi'i/.~'s/.-rmm i ('llrlsl,nma har undcrYi,;nitlg meddelat,.: i"tt 7 n·::;erynfficerarl', 11 rc,;cryoffirC'r~a:<pinmtcr och 11::
man, a[ ll\·ilka ::'4 matt ej <tpt>robcrats.
Y id underuefi'it.l'slrolan i /'J'!ocldwl111 Ju1h·a :t=: Jltnn :tf sjiiman:-;kån·n :"ttnj utit nmlcr\·isniug, af hvi lka 11 man <'.i approhC'mts.
Yicl minskolrm i Curlsl,Tinw haha 10 \)fficcnu·(• Yicl kungl.
flotb\11, l re"cn·offiecrarc, l l rcsen·officer:-:m:pinmtcr och l D man
,')'f;" /'l'sr;osseskiJlan

Vid min~kola11 i ,')tocklwlm har unclcrvi1:1ning mcdtklais :lt !l
nwn af s jömanskårc•n, af ln·i lka 2 ma n ej blih·it npprobermk.
Yid e.{'('/'tis.,kolrm i ('w1sknJI!Il har lntdt•n·i:.;ning m(•ddPlab
:!t :)1 .) man af sjiimant:ld\rcn, af ll\·ilk,l :l:iH man approlwrab.
1)c,-;;utom haha 5 lltHkrlöjtmmtcr gcnomg:'itt bdiil,.;kur;;, 7 rP~<'t'\'
undel'löjtnanter ] :a rcpetitionskursl'll oelt ] l n•spn·offict>r,:aspin 111 _
ter mr•clclelab unden·isning i lll ilitiirkur,.:. :-:lamtlig<l :oistniitnnda
appmbcradcs oC'h utniim ndes den H:e ( >ktolwr lS~>G till rc:-;pn· 1111 _
<lPrli'•j ttlalttrr.

.)

Kuilfjl ..'-'jiik1·i.r;sgkofnn riiknadc· tl<'n l:e () klober 1 K\Jii ():-, kadetter, hyaraf -l- den :lO:e samma milnad och ] dt•tt :Z:l:e dt·tp"t
följ<tndl' ::'\o,·cmbcr ntniimndt•s lill l!ndcrliijtnanh•r vid kongl. flottan och :Z den 7:<) :; i:-;tniimncht nt[lllacl till nmlcrlöjtnantct· i kong\.
flottan,.: rcsel'\·. ~kolan riiknadc d<•n 30:n ~cptcmber l~Uli :-;cxtinH'X

af ,:jiimansldrcn iltnjutit undcn·isning; af dP~sa haha l offiC'<'t'
(af Kong\. ::\Iaj:t beviljad tjenstlcclighC't fi'n ·(• knr,;en" af,.;lntandt-)
och :! man ej blih·it approberade'.

\~ i d

e.f'erci::;skolun i Sto!'7.1wllll har liiHicn·i,.;ning mctldclnh at
?O J mnn af s jiim;msk:'lrcn, n f hYi l k n 1~::' ma 11 <l pprolwrat,.:.
.\. ntalf't Yiimpligtig-e, c;om instiillt sigtill \'<I]H'ni'd'nini-!-, utgjonlt•:

Y id

Y id

Carbkrona stat ion:

~tnckl10lms f<tation:

till nllmiin tjc nst
.. fii;;ining,.:tjcnst .........
a tlilan siirskild tjcnst
ii n fii,.;t ning,.;tjcnst ...

bl O
49;)

- - - --

~umma

1?-1-0

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

9:J

- --301

_\f de till al lmiin tjenst in,.:krifil(· utt go;; ;;~ man till 111111 ort jetlst och iifyacJc,.; uudcr mincring:-;i)fningar dels i't stationrrna,
dC'!, i'1 minpo,.;ition vi d Carbhona ~tHtion; <lP iifriga iihade,; [t flntbtn,.; fartyg t illhiimnde (kis dc Jöt· Ji'n·ben•d:tnde iifningm· mpd 1><•viiring,:miin Yid f<ta.tionema sammandmgua afddningm·~a, ckls kuste>-knd<'l'lt och f-'tockltolmsafdelningcn. Till fiistningstjcnst in,.;krifnc bcviiringsmiin iihades Yid Carlskwna artillerik;lr, oeh af till
illll1:1n ,.;iirskild tjcnst ii n fiistningstjcnst inskriftw öha<les ddamc
flottan,.: fart.\·g f<amt dc iifrige c]p]~ i land och dels <l flottans
f:n·tyg.
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Vid Kanyl. Cm.Zslcrowt llrtillaikärs skolor hnr und\'lYi,.,ning
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da n l'iit· att u,Hlc•rliitta pau;.:arb:ltcn Odens intagning i dockan.
[·;·,r inclustriutstiillllingcn i Stocklw]m år lliDI hah·a ilt,.,killiga fari -.· u·"modeller och andra fiiremål i.orclning;;tiillts.
. . ,')'tocldwlms station. Kanonjullame Krake och Uudnllllllllwha
j';·,riindrats ti.ll transportfartyg. .\ pau,.;arbåtcn l:'lf h:tl' 11:· back11in[.!: inlagts, im·cdniugcn iin<lrats, och fartyget apterat,.; fi'1r annan
]H·;h·ckni-ng. ~H handminor ltah·a 186 :-;tyckrn blihit tilln·rkadc.
Till . pans~:;.b:ltamc· (Tlf, ( ;c·rda, Folke• samt kanonbiltame . \.If bild
, ... h :-;i ::-..Ticl har :o:io·nalmatcrid blih-it tillvc•rkacl och upp,.;ntt. Dc•ss· t om har yarh-et uncle'!' ar 18~)() utfört åt~killig:a m·b,·ggnacl"-,
'J itd e rh:\11,.;~ och t'ustning,:arJwtcn :l till sjökartc\'C·rl.:-C't, lotsnrkC't,
it tliYerket uch ]l\WtYt•rkct hiimndt> fart.\·g:; hvarjemtc fiit· nnr,.;];:a
!<~ l']l('<h·iisc•nclet i ,.:t. \\'hitc•hcntls torpeder blif\'it fi'll·iinclrade O('h
·.- ill Br:uJdalr'SI11HI in:-;kjutnn.
t•mlcr år 1 S~)() har :\LJrinfiit·\':tltningPn afc;]utat kontr:dd om
\· n·t·atts ft'>t· flottans helw[ <t f r/els följande fartyg :
pan:o:arb:lten Titor, lw,.:tiilld hos Bcrgs11nd,; nwk:tn iska \'l' r kt"~

l V.
l'tretldill!; oeh Ulltkrhåll af flottans nw1(•ril'l.
Fart)·g-smaterie l.'')

J(arlskrona station . För Jl<Lil~arbåten Thule har till\·crkats
och insatt:-; ytkumlcnsorer llJcll tillhiiramlc cirkulationspump och
öfrigt tillbehör för komlenc;rring af den fnttl hjelpma~kincma
Fiir panc;nrh:ltcn Oden lwf\·a fiinli~·h_\l!'g:ts 3
kommande :"mgan.
o·imr och l .]·oll, hvarjcmt<• iillwrbt~ åt,.;ltt]l
l
:luo·,.;]u]lal'
) l M~;-.
)
c
c;k illiga inventarier jcmt<· öfrigl tillbehör. ~\ torpcdh:l tamt· X:o 9
oeh X:o 11 (Uoll(lol och G mlur) ha h· a -t ::i cm. ioi']H'tltuhcma börjat er:-;iittas med Rådana :tf :J/'i C'lll. kaliber, hY<tl'j<•mte ;\ torp vclbåFiir torpcdtcn X:o 9 kulspmtor och stnllka,:tarc ompLtc<·rat,:.
båtarnc Blixt, .l\Ictcor och iStjema hafn1 erforderliga ut~lag YC'l'k;;tiillt~. -~ skrppsgos,.,eöf11 i ng-,;fart_,·get ::'\ ajndc·n ha r Il _Y b_\·~·g·11:1clcn
,:;'1 fortskridit, att bordliiggning, inliiggning af diiek <~eh upp~iitt
nino·
e- af skott ycrkstiillt~, ,.;,unt l'llltclhultcn och Cll d(•l an<lra timlllt'l'lnansin Ycntaric•r tillycrkat>' .
.\ l:a kim:,.; kanonb?ttc•n Skagnl har fartygd:-; iindring i cnli[.!:het med 180~ ?trs komnJitt0fiir,:lag blih-it fulllwnlatl. .\ 1 :a k la~,;
k~l!lunh}ttcn Hota har upp:--tiillts 2 f't. ?Ji mm. kanoner. Fi'>t' torpedinskjutningsbron har t ill w~rkning af <'Il utJd<•J·\·attcn:-;torpccltub
fiit· -ti'i cm. torpeclcr o<.:h t·n iih-t'n·attcn;.:tol·pc·cltub fi'n· :;,) cm.
turpt'dcr afslutat~. Xya dockan ;\:o 2 har vidgat~ ,·id itll'(' iin0

•

~ tad~aktieholag;

pansarbåten :\inrd, lw~tiilld hos Lindholmens mC'kani,;ka \'Crk-t:HktkiidJolag.
torpedkry,.;:;aren !·;}dl' m, :-;n m ii r bestiii Id ho:-; \\'. I,indhcrf!:s
·yrk,.;tatl::>- ocl1 nu-fsak~icbolag, ,.:amt torpcdkr.n;sarc'JJ Ti\mnn, bc•>' tiilld !to,; Kocktuns nwkaniska verkRtadsaktiebolng;
rids otl> brpanc;ringsmaterid till p:msarb:ltarn<' Thor och
Siunl, af ]l\·ilkcn materid elen tjoc·karc delen bestiillts 1ill den ena
p:l!l~arhåtcn hos .John llro\\·lt & C:o, Limitc·d, .\ilas \\'orks uch
; iii tlPn <lllcll'H hos ( 'harle,.; ( 'anmw1 & (':o, Limitccl, b;tda i Chcffi ,·ld, oel1 elen tunnarC' ho,.; aktiebolaget Bofors- ( ;ulJ,:p<lng,
h\·:~rjemtt• f't_\Ttmnstnk smnt rorlrclningstrnmJna hlih·it bestiillcla
h"" aktic·bolagct Fin,.;pongs sty('k<"bruk. ] lessutom har "k.nlcbplåt
i Rh... rtomet å j):tll"arhåtm (>elen be:o:tiillts IJ<J" 1\'itkofi .H· ino·;[no·cn
n
witz(•r Ei~::c•nban und lliittc•n - -GewerkRelwft.
Torped!Jåtamc Blixt, .:\[f'teor nch Stjema haha nnlwfallt;:: till
hygg·Jt:t(l Y id ( ':trbd.:-rona \·ad'. Torpcclb?tten Konwt, ~o1n bC',·tiillt,; hos F. S<'hidwu i Elbing. har lc•\·c•t·crat;::.
~

-

;..q -

-

1
Artilleri- oeh minmaterie l m. m. )

!i m1n. krut fiir be,.;tiilllmattde :tl Pxcn·i;.;l:tddlling till f>l nuH. ss.
ka111)11 111 \1:!.
l<'iimnHl prof,kjutnin g :tf pl'l'kt~:-o:-,i>>ll'il'iir,
;;ti'>lTL', 111 \);l_
Pn rb kjutni:tg :d' tnbkanon . m ~!1, tir l :l un.
kanon 111 Sl.
l'rof,kjutnin g af i) lltlll. Ol'h J.-, Jll Jll . kntt
fiir komt tH'Ildl'ra<lc htrtyo·.
·""
l'ror-;kjut ttillg af ;;t.n·kekrut ol'h bruttt pri~m:tti:-kt krut fi'11· k>llllllll'JHkr:tdl• fart\'.c-o<> .
h of;.;kjut11ing :tf ;J.) lllllJ. krut fiir kollunendt •Jmlc farh·u·.
..
l'ruf:.;kjntllittg :tf ny 1nottr.n·k:-;ri11g i l;;lllonb;tkn Hota,; 1:.? <'III. ku tntt.
Pmf,.;kjntning af fil m111. tt<>lll'lkrutpntrotH'l'
fiir kommc•nden1clr f:nt.'-.!2:·
Pn\f;.;kjutuing af ':!:-> ltlltt. nohclk rutp:ttrot ll't'

:\ (i Prof,.;kjtt(llin;J,· af

89ö har fi\r flottan:-; riikning ;mskaffat~::! st.:!:-> C'IIJ.
kanoner med lm·cttag<', .J. "t. l:! em ., ·~ c;t. 57 mm. och 6 :-t. ~· 7 mm.
l~n<.le r [n· ]

,;nahbskjutand<' kannner, ,.;:tmtliga me<lla\'dtag c och skyclcl ;.;skiint>:tr.
al lt fi',t· p:tns<JrhT!tcn Oclen;.; lw:-t.n·knin~.?:; -1- ,.;t. :) 7 mnt. snabb,.;kjnt:lllil<'
kanoner fi'11 · tot·pc<lkry,.;snren ()rnrn: c•n 1:! cm. och :! c:t. F>7 mm.
;.;uabbskjuta t1(1 P kanon<'l' fiir pan;.;arhiltctt l '!t'; :! ,;t. :)7 nm1. clylikn
f ii r kanon b{\teu i"']; ngn !, ,.:;nntl ign me el la wttng-c och ,.;k.\'Clcls;.;kii rmar; en l :2 cm. cwh c·n i'> l mm. profkanon, afseelda fi\r skjntfii r;.;ök; 2,000 karbitwt· o('!t GO st. kamtnar;.;kjtttningskarbincr; G,:101J
baspcrkt ts,;ion,:rö r ,.;amt <'t t {;) mm. stå lpl åt för pmf;.;kjutning <tf
projektiler. Fiir fa,.;ta minfi'H'f;\·arct lt:n· upphandlat;; <·lcktri:-k kabel :!7, 7.fO metl't' ;.;amt an,.:kaffat:- ~,1:!0 kg. inlwm skt bomu llskrut
oclt 60 :-;t. lwndminor, lt\'arj<'mtc ]a,.;tprtun af ;.;tål blif\·it byggd
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Yid 1-'tocklwlms ;:;tations \'nrf.
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En office r ar kotwl. fl(ltta n har i Lonclott i'>hcn·akat och be"'
sigtig<~t tilh·crkningr n af b ·[t-lcclarek:tlwl fi'>r han<lminor 111. Jt1.;
nödigt bcfiil och man,.;kap har bconlrab till Elbing fiit· att hr·mföra <len derstiide,.; bcstiilltl:t torpedb:tten Komet; en officer och <'ll
marining·eniiir haha h o,; Berl in <·r-~lachillenhatt-_ \dien -< ;c;.;Pllsehaft i Berlin och ho;.; \\'hitcheacl ,\: (':o i Fitmw tagit Litlltl·dom om dc n.,·a:-;t(' förbiittri11g·am:t i torp cdcrf< til!Ycrkning. l·:tt
offic·cr har Hnckr år 1:-1\lli \':trit an,.;tiilld i fra11,.;k ii rl og·,.;tj<·n:-;t.
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:!1

~

Mnj

fi',r kommvndcra de farl.'X
:Z:Z Prof:-;l..:jutninf,': aF 11ya mottr.\'C·k:-ring·ar i :-kolfartyget 1-'tocklwllll:-< l:! cm. k:tnoner.
il Prorsl..: jutning af 1:) <·m. oc-h l:! ettl. l:tn•ttagl' omlwnl ft k:uwttb[tt<·n 1-'k:tgul.
Prorskj tttuin.!! ur 1:! C'lll . ;.;c:. btJJOII nl !l.J.
fi.)r hc,..tiintJnaude :tf ,.;tl·id,;- och ('XCTci:-l:trld11111).'.':11'.

,,
Sammandra g at utförda skjutningar a l:arlsl•ronn
slijntbana år 18!)6. ~)
l la tum.
:.\Gin a el.
:> Prof,.;kjtttning ar nob<•lkrut i pl:ttlor fiit · br:.\Lan;
:-:tiim nwnd<' af ,.;tricbl:tdc111 in g till i"> 7 111m.
""· kanon m \l:!.
')

l'rdra:; 111'

Rik"<lag~hl't·:ittL•l:-<C'tt.

")

.\IP<l<lcladt

af Artilleri - l lcpartcmentct

1

1\:u·l,krona.

\l l'rof~kjnt11ing nf l:! C'lll. p~ttronhyl,;i>l'.
1:2 J>rorskj utnint!· :tf :z;~ tntn. kmt fiir ;.;j ii l>cfii,t-

lting-:tJ'll('.
l -l l' rof;.; kjut11in .~· :tf

.l n! i

+

i)

ntnt. o<'h 1.-l Jlllll. kmt

för !'ijiibcfii>'tlt ittg;:tnte.
P wf;.;kjut lling nf n.'· motlryeksrin~· i k:t iH•llhM<·n l-re],.: l:) (·nL ],anc>tt.
nolwlk m t tir
l:! c·tn. ""· kanon m \1-l-.

-

87 -

-~.t)-

:2 i Pt·trf\kjutning: af tubkanon i 1:2 cm. ,;s. kanon 111 9-l-.
'N J>l'Ofskjutnin~ af 87 mm. patronl1.dsor m ~12.
:.?;) Prof,;kjntninl!: af ::i ( nnn. o:~. kanon m !lO K.
:2:) Prof,;kjutnitlg ut· 1:2 em. ss. kanon 111 9±
fiir lwstiimmandt af ,:tridslacldninp:.
:2~1 Prof"kjutning: af ;)( mnL stålgn111atcr, ,;amt

.ru! i
.,

l-\

1.)

:!0,

~l

t:~,

L7
1\)

:2:2, :!-1

ba>']H'I'k IIS~it 1n,.;riir.
FiimYacl pr<>f:-kjutning af 67 lltltl. ,;;ti'tlgranaitr.
l'rof;.:kjntn i11g af l:! cm . patronh~-L-or.
Föru.1·ad prof,.,kjutning af 87 min. ""· kanon m 60 K.
Prof~kjutning af 1:! cm. patronhylsor.
PnJf~kjutuing af riirformigt nohclkmt ur
1:2 t'lt\. ~"· kanull lll ~)±.
Fiil'llyad pmf,;kjtttning af 5( mm. sti'dgran:ttl'r.
af m· mottr.Yck,.;ring i kor,·etten Balder;.: l:.? t·m. kanuu . -:o rO ,.;amt
af ldot~ar till klltongcYiir aptermlt i't :2.) mm.

:\U Prnl'skjutning

kni;.:pl'llbt.
;) Prol';.:kjutning af nubelkrut i platt(ll' fi'>l' bc,;tiittinHuHlc af ;.:trid;.:l:tdduing till Gc mm.

()];:t(! ber

"

""· ka n c, n 111 ~l:!.
7, Ul, !G Profsk]lttniii)!; <1f klot"ar till knuungt•Yiir.
l !l Prnh:kjntuiug a-E .-,( ltllll. ;.:t<'i l).!:ranat er.
:.?J l'mfskjutning nf 12 cnt. patrunh.d~ot· .
·)o)
__ , _;) , :21i .An- och profsk.i:~tuin).!: af -1-c mm.""· kannner m, ~l\ pruf,:kjutuing af -~7 nun. patronltl'i "or 11ch tnekjemsf!:ranatrr snmt be_
,;tiimt;wnd<' af CX('J'eidaddning.
:2N, :2\l Jrlllfiirel~r,kjutning af 07 111111. "'"'· knnon
m .)() K. (Ich ,J 1 111111. ""· kanon m D:!.
.)')

r\oycmlwr

G Probkjtttning· af 1.2 em. p<tnsargmttater af
stål

lll'

J 2 cm. >:~. kanon m '!J±.

B, J.J., l t:>, 20 Prof:;kjutni ng
D1•cembcr

af iindradt'

perku"',.;iunRriir

stönc m ' 93 .
•) Profskjutning af ~ 7 llllll. "'"· kanon er ombord å torpcdb:"tten Komet.
:-> . \n:;kjutning af +7 mm. ss. k:nwner ml 9iJ.
:!:1 J\·of~kjutning af patronhylsor samt riirformigt nnbelkmt ur ] :! rm. ss. kanon m, ~l±.

H us- och lJygg-nadsnrbeten*).
:\larinförya]tnin gcn har :tfslutat kontrakt med Lut.h &: Ro-l-m; elektriska aktiebolag om inledande af elektrisk brlysuing i
httset X:n 11 Birger Jarl,.; torg.
])e,.;sutom har under 189L) utfi'1rts dc yanligen fiirckomm:mcl <•
untlcrhi\ll:;- och reparntion,.;arhetcna ii flottan tillhiirandc byggmider och kajer.
Bctonförstiirkni ugen framför 2·J cm. kanonerna ,", littiens JX
bilda iiudar har utfiirt:-; :1. Kungsholms fiistning.

~jökarteverkpt*).

L'nder [ir 1N9ö haf1·a följande sjömiitningar l>liJ\·it Ycrkstiilldn:
1·id (JcfJeburgs liins knst ueh ;.;kiirgård, der dcs::tmma fr:ln
förcg1tenuc års slutpunkter Yid Krokskiir, <:irimskiir, Grimskiirslt:lranH' och Enskiir blifvit fortsatta till Kiillskiir, l\Iyrskiir, Sknhörningen och Uhik ;.:amt Ntålniisets X. O. udde. i-lilliircn och
Prc•,.;tgrum1, omfattand<' CJI areal af l,so (]Yadratnymil i skalan l:
~0,000 ocl1 1,37 qvadrntnymil i ;;kahm l: 60,000; samt Yid N onbottens liins ku:-;t och skärg:'\rc1, der desamma från föreg:l.cnc1c :'l.r,.;
>:httpun ktPr ,-id Germanclö, . .runkii, Rancliib:"tdan, Briindö, Långii.

lli 11 dcr~r,,

lh·~l'l'i'• och Briit](l;.;i·,,_kiit· blihit fort,.;;tlta till ".Ji),-, om-

fattmHlt• ('Il an•al <If -!.:u q'·:Hlmtnymil i ;.;kahm l: ,)Q,OOO.
{'ndn :ln·t ii ro i k<~j>jl<ll' fiirdi).!:).!:l'aYC'ra<.lc> ett ku,-tkart:1 iif\-<'1'
.\hl) o('h -~lam1,.: :-:kiir~:lnlar i ~kaJan l: :20,000 , ;.;amt en Jltili tiir"l'<'ri::JLJ•h·<' r lTaparatHla ,_kiir).!::t rcl i ,.:kal:tn 1: 100.000, hY<trj emtc
sjiJ.: artt'Y<' rk d~< pliita r und 1• r ;i rd t•rhilllit omfatbtncle t'iittcl,;er ocl1
tillii~~-

~F>km'tC\'L'l'kC't,.; [.!:<lk<lll<>jlla,;ti:-d;:a Ltbnratoritl lll haha uneler

:l rd .J..J kartpl :lt<t r blihit f<'H·jc•rn :H1<• IH' h i !'_jiikarteHrkrt,.: koppartl'\·e\;:Pri hah<t tmd <'r :lr<'t blih it tryckt<t S/l'lG ;.:jiiknrt och knrn:kturhlad ;.;:unt ti O korrf'ktmblad :1f militii t·sp<'l'i<tlpli'ttnr mf'd inl:t!.!;<ln lnilitiir!vdl'l'.
\'dt.,beh:lll 11 ing<·ll för fi'll ·,.:{d da kartor utg·jortlc 1:2,()0 7 krn1t01'
lO i·,n·.

\ ' l.
X an t is k ml'teorolo~iska hy rit n':').
l'nd<·t· ;n· j;-,qt) har t'.i \'i<ltagit;.; mt).!:Oll fiiriindr ill)..!: i a tt talet af
<k uJHll' l' Ln:ln lnland c ~ ii r,.:kil<1a ob~t·n·a tion;.: :-;t<t tion c l'lla, ll\·ilka
~iil<·<l<',.; fo rtf;n·anc1r. ttt~öra;.; af: :20 :-- tat ionc•r för full ,;;tii ndigare mrt <·11ro lo.,·i,.:ka oh~Pn·at[;,IH'I", ! ..J. Rt<ttiottcr fi'>l' e1tda~t nederhiircl,;miit nin\.!:, I~ ,-tat iom•r f(', ;· h_nlo!-!Tafi~<ka iakttag:el:--cr, af h vilka l O stat i~H~t·r iir(l hrfa rtq.(, l ,;;tntinner fiir \'attenltii_jdmiitn ing mc•t1 ~<jrlf
n ·gi,;trc·ntndc: ap 1;,:rater, ..J ><tatintH'I' fi'll, yattenhi.>jdmiit nin g Jnrt1
pcghn· ,.:; 1111 t Ii ,;tation<·r fiir \':Jttf'nhi'ljdm iitning mom "Jon
':\Iiilare n, h\'ilka sistniiumcln mH1r r ~r 1 8~)(j bPkn><tats af hu,.:h ållning,.::-iill~<k:qlC'n i ~tockholm,.: , C'p,.:ala, \ '<'stmanland,.; och :-;;)d('t'111anl a m1~< liin. Till b\'l'åll hm· iifYt'tt inlemnat,.: drt nwteo rologi :;ka
oc h ll\·dronTafi,.d.:a c; l>>'CtYflt ion,.;Jtl:l lC' l'ialet \'id cl r n af Götehor)!;S
oc h Bi>lms Jiins hu;.;h:tllnings~iillskap bcko,.;tade obscn·atinu:<stati.onc•n på .Kiiri 11g:ii. :-sedan de nndc r fi'm:gåc·nclc :l r an;.:katfadc apparaten t:! fi'n· 11triinandc od1 be:-;tiimmandr af kontpn,.;sf'rs siirskilda
<•gm;.;k:qwr bJif\·it Ullder ,Ou· 18\)6 _Y tte rligare fulJ stii ndi)!;ade, hafva
vid b\'l'ån utförts uml(·rsii kninga r med af,.;cpndr på riktkraft, kiin sli• r\wt tJta,!Inl'ti.skt momc•11t :<amt in r-tiillrlsrfönn~gn. \'id försvag:au
r-.

'

,--,

rik l kr<t l' t lll. 111. lw" konlp:t,.:,;-:-;ki fnll', tillhör<~ nde ;.;;(,·ii! flot1:111 ><11111 h:tndc·lsf:trty!-!·, lt\·a rj c· mtc <ttRkilliga kmnp cn,.:fltinJtRmngnetl'r hl if\·it tlll(ll'l',;i)kt: t llll'Cl nfsrcnclc · pil magneti,.;kt mnnH·nt. Elf,·a
ltll't(•o rologiska ob,.;el'\·:ttionsjoltl'll:IIC'r, förd}1 clel,; :l ;·,rJogs- och dels
:t h:lltclt •lsfarh"g, hah-a blif,~it iifn·r;.;iinda till nH't vo rol<;g i,;ka in st i(lttd i l 'övcht, ,.:<•cl;t tl liitnpliga utdrng· J'i)r,.;t ~jorb \'i1l h_n 1ln i
:-;tol'klw lnt.
::\l <•deh·iird e tl :1f dc \'id hyr~! n;.; ~tationer under år J t-:!1:) utfiirda
Jtldt·nm log·iska oeh ll\·drografi :-d;:a olw<·n·ation<·rn<l hah·a blihit
tlin g-:;;~tatioiH'rua reo·ilwriiknaclc, hYarj f' mt<' dc ,-id \'attenhiijdmiit
,..,.
.
.'-'l reradc \'attenhöjdt•l'tla blihit, i den m<ln di agrammen t ill hnlln
.
inko mmit, tabellariskt ~a mnl :lll stiill cl:J.

.

. \f il rrt:;; anslag hah-a upphandlat~ :ltskil liga fiit· h\'l'<l n bchöfli.~·a in,.;truJncnt, hn1rj cmtc bn:ln;.; h ok- oc h knrtsam lin o··m· fi'>riil ·· 1t._
d1· l" gf'lll> tll inkiip oc·it dt·l ;.: g~·nom g:lhor fri! n ;'lt,.;killign i~;,.;titlttic;:lt.·r:

vJJ.
l'nd(•r ur l H% hah·a h·~ nya b<! kar och fa':;ta ;.;jiimiirk<•n tilli'<llt llnit, ltvarj<'Jllt(• trC' blih-it omb,,·ggda Ot'h iindrad<·- Prickar
'•l·h :llldra flytat1de r-ji'llniirkf'n haha tillkommit, Jl1·a till ett antal
:tl -17, h\·a rj emtc• JR nndm blihit flyttade r ller p:'i :ltlllnt siitt iitld r:tdl· "<llnt N inclrag itr-, h,·ilka iindringar clch·i,.; fömr"nkats af
ttpptiicktc n af 17 fiirut okiincla grund i ell rr invid allmiin farl<·<l.
\'icl Cl l p:l prixat beku:;;ttJ<tcl utpri ck<l<1 fm·l<•d Xonl a nc1 ha h·a
:dia ,.;jötlliirken indrag it,.;.
Fn·bel.nmingcn ,-i<l kustcl t ha r öbt,.: gpnorn 11tliigp;andct af
1'1 l 111indre fyrskepp \·id Alm :1g ntnclct utanför Sandhamn smnt an"l'dltnnd<'t nf lvclf.H:l l' pR skiirrt Vitten och på Vingalandrt Yid
< li'•t<·bot·g, hntrjcmtc r-ju smiirre lcdf.nar oc-h en l."~boj atJordnats
,-je] i IIOIL1>·d-:iir~ lrd<·r i ();.;tergiiLlands ,.:k iirgård.
F-itarbrc nppantter iiro :1nbr:tgta p:l Uolmögadd:;;, HatHJIS,

-
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Bergutlth•ns och Viskiir:; f.nar, hntrjl'mte [Jbkillig·a fiiriintlringar
och fiirhiittring-ar Yitltagib Hlt'cl i1tta fyrar.
]1'\)r :-;jiiJ'artcn hinderliga fart.Yg'ci\Tak haf\·;t genom lot;;\·e1l eh
fiinwrg hlifYit undanröjda p:\ h·ii stiillen.

Yl l l.
~n vigntio11ssl•olornn .''')

Yitl rikeb JWYigationsskolor hah·a UIHler lii,;året löD~, -l~%
ya rit i 11~hifna: i mtYigationsafclelningen :1:12 elcYer, af ]1\·ilka l;-.;
utcxaminnat:-; s:\som stvnuiin och 7:5 s[JSOJU sjökapte ner, s:nnt i
maskini;;tafclcluingen 9:5 ~·lever, af ]Jyilka G:\ atlagt ma,;kinist- oeh
At1talet af dem, som, utan att ,_;,~om
:2:l iihennaskinistcxamc n.
dcYCr tillhört ;.;kolol'Jl <l, åtnjntit uncleryisning dcr:;tiiclcs, har utrrjort '\8 af h\·ilka 0 aHalYt stvrmrtns-, :20 sjökHptens-, l ma:kinist~ 'oc~1 -± iif,·crma,.;kinis~xam~n. J)es,.:nlnJJ~ h[lh·a . J-;\ ckn•r·
afla,l!;t g-oclkiiml cxamrn i ånp;mn,.;kinliira.
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Bl'ltsmaushallet. '')
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x.
t:t1iirda1le allmiinna törtattnin~nr 111. m. herörandt>
sjötörsraret, harulel och sjiitart.':')
a) p;, fi\t·l'Clmgning af chrfen för s.jiiför,.;ntrsclepartcment<'t:
rlen l i' Ap1'il: kungiin•lse om iinclrad lydelse af Si ..J. i m1dig·a
'k illl).!/>rel,.;t•n :tngående antagning Yid flottans sjöman;.;kår af JH<JJJ·"kap med tjrnstgöring: fi\r si n uthilclning- under Yi.;s del af tjen.;tctidcn den ~O December 1894; r/en .~D .Jfc~j: kungörelse Hllg"il l' JJ(1e nJ·ganisationcn af flottan" stab ueh dr,;,; Yerk:-;amhrt i frrtl~ 
tid: d elv 1-'J Juni: föl'll.ntcl instmktion för öfnrdirektiiren vid
mariningf'n iön;tate n; swmna dag: fi'n:nyacl in:-;truktion för marinr;·,n·altninp;en; rle11 ."27 .J.Vo t:emlicr: kungörcl;-;e angåendC' lot:.;af~·if
tf'r~ bC'riik nancl<' ; ,-amm:t dng: kungiirclse angåendf' iindracl l.Ydl'bt· af ~ l ;;;amt upphiifntnde af Si :?9 i kong-l. fi'n·onlningcn anJendP Jot:;yerkrt dr n 1 i) Februari 1881; samma da,r; : knngiirds<•
g:O
OJJJ upphiihandet af kungiirrlscn angiirnclc lotsui ngsc•xamen fiir
'.jiikaptt•JH'r och ,.;tynniin dl' n 1:1 . \ pril 189-:l; den ,1) Decemlier:
till IIJHh-ikand<· af omborcllii''""'lliJw
:'\to·iirdt•r
fiirord niJJg
;-.
r.n
o
~ ·
"' an!.tflrnde
-.amt ,.:ip:naler fiir angih·:lllde af niicl tt fartyg.
b) På föred ragning af chefen för landtJiir,.;ntrsd<·partementet :
JJ,n 14 Felinwri: kungörelse angående fi.'n·iindra<l lydelse af Si
nt<' fi',r under..;ij]mino·
rco·lelllc
mlclio·a
:1 t ]'"ongL .;"\laj':b fi'>rm·ad<·
o aJ
·
.,....
n
.
189:!:
Dc•eember
:!:!
den
jew;t
krig;;t
Yiirnpligtiges clngli_ghct til l
dl'n l? A1n·il: kungi'n·dst· angåendr föriinclmd lydelf'<' :1f ~ lmom.
l i nadigtt 1-:: ung·iirt•lsen den 9 .Tnni l8fU ang<lende utbetaluing af
\'lljlC'niifnino·ar·d<•JJ b<·Yiiring;-;miin fii r t1'enst<rörino· undcJ.' dl' å rlio·a
r"!
.
b
11:1 t i Il kommande dagafliini ng n1. n1.; rlen 22 "vlaj : !ng ang:lende
iincl rad Jydrlse af ~ 17 mom. l viimpligtt;lug<'ll clt-n :i .funi 1N8!J;
() or·h
;-;e af ~~
iindracl h·dcl
ano·;trnd<•
rfr., n .'!/' .Juni: kuJJo·örch;e
\.
, , ;)
.
b
H
nådio·a
:!1--, ~ -±fl 1110111 . ..J. oeh Si SR mom. ~ i förll\·adc
,.., förordttin.
;;mut
af Yiil'llJ)li .....otio·e
O(' lt r<•duYi,.;ninu·
inf'krifnino·
~·<·n ;llJg:lt•nde
,-.
r:-.
'
clPnt,.: tj<·•n,.;tg(iring- 111. m. den 2:! Dec·rmbrr J H!1:.?.
~ -

Enligt från 1\:ong-1. Maj:t'i wderbörandt Bcfallningshaf,·:tnck
inko1nna uppgifter utp;jorde dt• intill den 1 l'\uycmher UHlli \':tkam;:--atta mmllner af bJt"man:;hållet 3,:Hl1, dcri ick<' inlwgripna
dc i1JO!l1 Dickinge Lin och ~:lödra ~Ii'n·c hiinul af Kalmar liin p:nL
J O ii r Ynkanssatta rotar, ll\·ilkas antal ,-id :-;am n ut tid utgjorae
i\ f r d anlrdning af Hiksclagcn,.; i skrihclse den !l l\laj 189!i
(j;{O.
p;junla J'ramf'tii llning om \·iclt:1gande af iitgii rdcr för piisk_\'JHlamle
af h:nttsJnanf'hål let,.; \'ak:ws:-;iittning, har Konp;l. .:\Iaj:t, rfter \'( 'lkrhiirandt•,.; hörandt•, rleu :.?9 ])ecemlwr 18HG meddelat l'iire,.;kril't<'l' i
iimnl't.
*)

Uclrag

\Il'

,

'

........
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1\ikHlag~l.J c riittcbCll.

· 1 L'tdt:ag 111· 1\ibda;t,-h<'J'iittcl:-:C'JJ.
1i .ljiir.

'j ids l. 'l·.

-- !!:! lx~l()

den ~n :\bj h<1r Kon12:l. Maj:t ntHirdat la12: Hl1}.!:;1endc• iindnHI l_wld,.;e af :n ~ straffln12:en fiir krig;:-;makten.

I >en l+ .)aullilri 1896 nndertccknaJe,.; i Bucno,; -~yres en deklarat ion innehållande' tnlkninf!: af vis,-a pnnkter i riin~kap~-, handel,;- och "jöfart>:tmktaten mdlnn dc forc>nack rikena och .\rgcn tin,.ka rcpublikeu af den 17 .juli 188.}.
Denna dcklarntinn har
från d!' horenade rikenas "ida mtificcrats den 9 .fuli 18~){), under
el et att . \ rg:cntin"ka republikc•n,.; l'l'gering:-; ratifikati<>n af samma
dek la ration iinnu r·j lemnats.
Den ~ :'IIaj Ji--,~)(1 af>:li'1t" i :-itockhulm en 11.1· viiu,.;kap~-, handeboch ,.:ji'ofart:-;traktat mellan dc• förenade 1·ikena nch .fapan. Pc 11 mt
traktat har iinnn ej blif,·it ratificerad.
<')hcren,.;kunlnll'l,.;er ang;lc·ndc c•rkiinnau<le nf de Jl\'a ,.;\'t'llska.
miitbrchcn hafY<1 lllHlc' r {n· H\06 Ytterlil!.·an· lll('<.l n,·-,.,,;]aucl och
Bc·lgien <~ft<lubtt:-;.
..
.
.

:\[cd anlednill}.!; <tf i 1'_1-,.;ldanrl infiirda nnt
reo·ler
fi'•r miitni1w
..
:"-l
;-·
af h:lndcbfm·t.'·g, !tar n.1· iih,en•nf'kommcl~u triiffat,; med '1\·,;ka ri~
ket o111 i'omsco;idigL t>rkiinnande af ~\-('ll~ka och h~ka fal'i 1.;,.,_ miitlm·f.
.
. ,_.
.
f<'r:lll~ka reg<•rill}.!;l'l1 har inbjuclit till nnderlwndlingar fiir triifiaudc af ny iifn•J·cn:-;kommel,.;c <tltgaem1c (>i·dnanclf't <1f ban<lel~
och sjijfmtsfiirbindclH't'JJa lHellan <le fiircnml<· rik<'H::t och r<'g·ent-·
;-kapet Tuni~.
L'llllcrhandlingar hah·a jcmYiil Jurtgatt an;rii<'nclc n_,. ijfn•r(•n:::komnw lsc om <Jrdnamlet af hmal(·ls- och ~.ii.,fartsfiirbincl<~ bema
mclhtn Sveri<Yc
och Purtu<ral
o
h
•
Pa framstiillni1wb af Cl!YI1ti,;ka
n ·ucrino·e
._..
b
o n har K<lno·]
t"-1 . ':\f·'J··t
... (\.
u n<ler niistliclct {i r den :) .J u ni och 17 ~cptcmbc r lcmnat sitt Kam tyeke ti ll utfärdande af tYenJIC C'E!',I'ptiska clckrc·t angående n(•(biittning af f.nafgift<·rwt i Eg,Yptcn, ~amt den :?li '\on·mbt•r "amtn+t
till ntfiirdandc af ett dekrf't nngående upphiih-~mcll' ;tf Yisl':~ på
,:kPppsfartcn i .\lex~utdrias hamn hYilandc afgifter.

:-;edan kommittc-en fi'1r rcyi,.:ion af den militiira riittco·tl.n(J'sordnin"' ,.,
"'<'Il
afgifvit
fi'or:-;lal!~ till lag
mn kri.r~<clom:-;tolar
och r:ittecrårwc11
~
.
\
h
•
h
b
ckr~tiid <•s jemte muti\-, har Kong:!. 'Maj:t öfvrr berörda lagför:-;lag
info rdrat nthltandc·n från S\·ra l [ofriitt ,;amt Kri~,.:hofriitt cn .

\'f.

Flottans stahs rerksamheF ).

rnom

mobi[i,..eriug,.:- oeh ,.:tatisti~ka nfcldningcn har d<•t ,_tam·bc't<'t iifwn~om arbetr•t p<t full::;tiindig:andc af flottan::;
llJOllil i,.:ering,.:planer fc)rt:-:att,.:, hntrjr>mte ttppg:jnrt,; n.1·a brsiittningsl i~t<>l' fi'or fart_Y~en ~;tntt tttarlwt;lh fi'mda~ till bc·,·akningsinstl'nktioll fi'11· flottan, f ,.:j(\,.:t_l'l'kas !JPI';tkning; bestiimme(,cr för krigs ('ofni ngar och ,.:triclsi'ofningar Yic1 flott:m; fiir"lag till flottans hö<Y~kola; fiir,.;lag till ntHlc·n·i:-:ning fiir man"k~pct, IV br\·akniu.!!,;tjc•~
•ten: {i'>rslag: till skjutin,.;truktion fi'or f!tJttan, [ kanon oeb kul,.:prut;l: fl'or,.;lag till fördelniug,.;hok jemtr vil-'sa föt·clelningar fi'~t· flottans
~trid~fartl·g;
försLwn till ]JrooTam
för flottan~ kri<>'~iifnino·m·
;l r l 1.!!)6·
. ,
.
b
;-,
.....,
o. ,
,amt fiir:-dag t ill iifning,.;plan fiir flottan flr l8~lfi.
l )(',;,.:utom har ntreclning \-Nk,.;tiillt:-; riirancle ifrflg:a~att f<·n·iindring af ~-'.IÖm<uL~k:'irclts
~>ro·anisntion ,.;amt i frtwa
om indelnitlO'
af
.
.-.
h
'
,.._ji'>Jn;UJ,.;ld\rcns matrn~afdelning i yrkc·~grenar, h\·arjrmte bib·iiclc
lc·mtJab dels \·id nt.J rb ctandct af fi'H·slag till en torpedskola och
<1<· 1...: \'id afgihandc· af _l'ttrandc i'of\·<·r an~kaffnin.g af kontramineri nl!:'lllatcriel m. m. fi'11· fl fltta n.
~ltttligcn har en hi,.:t<>ria i'oh·er .fap<lnsk-kinc,.:il-'k<l krif!:et utarbdab.
fnnm komlllttnikation,;afdelninw'n liar arbetet för nrdn<Jndct
'lf ku,.;ts ignah-ii scnclet neh flottan;: uncl<'rriittcl"e"iisPndc i allmiinlwt blihit fortl'att ~amt trlrgmf- ueh trl<'fonknrtor iih-c·r D\'cri,..,es
km.t('r ll[lpriittat,;.
ti ~ti~kn

~
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_li'iirslag till taktiska fö reskrifter och t.il! si)!:mtlbok för ~n·n
ska flotian haf ,·a n t<~rbrtats och befordrats till tryeket, h,·;u·J<'mtc
bel:'tiimmdser och beskrifninga t· riirande militiirlcder blihit llblr bctade. De,;,utom haha fö rbe rPcln ndc arbeten till bestiimmPlsPr
rörande lotsycrkPb mob ili :-;cring- blih·it utförd;~, ,;amt .Yttr:l!lcl(' afgif,·itl' om lokalt fiir,.;ya r af ham nar och fl odi tllopp i S urrland,
hYarfiirutom brriittelsc iifn·r flottnns krigsiifningar :'\ r 18% p~
börjat,;.

Högskolor tör ofliterare.
Till inhlllteri,.;kjttt,;kol;m 1t Ho~ersberg ha r l offiC'l'r h;ttt flottan yarit beordrad och ti ll g,Ymn<tsti,.;ka centralinl'titntet iiro b<·ordrade 3:c offic·crarc t illh iirandc flottnn.
A f cleYcrna Yid krig,.;hiig,.;kolan iiro ~ offie<·ran· fr1tn flllttan
och Yid artillf'ri- och ingcniXn·hiig,;kol:m :2 off iecntrc tillhiir:lllde
flottan och il C'arl,.:krPnn a rti11erik~tr.

-!J:)-

Förbättringar inom torpedväsendet och derigenom
ökadt värde af torpedvapnet för
värt försvar.
Heclan vicl torpecl,apnets första framträdande v~ickte detsamma urverallt berättigadt uppseende, dels på grund af de
"innrika mekaniska anordningarna, dels på grund af den fruk·an närvaron af ett dylikt hemlighetsfullt Ot;h på sin väg osynligt förstörelseredskap åstadkom . I s2.mma mån man lyckades
finna försvarsmedel, såsom snabbsl,jntaude pjeser, elektriskt
ljn'<, torpednät m. m., i samma mån lyckades man ätven förbättra torpeden. Visserligen utvisade de vid~ omfattande skjutför,.;ö k, som inom flertalet marin er fi!retogo .", att torpeden var
ett ganslm nyckfullt och ömtåligt vapen, - resultat, som man
-;å Rtt säga kund e rubricera und er namnet officiela h3mligheter ; men oaktadt en h var visste. huru litet som fordrades för
a t t en t<)J'pecl skulle komma i olag, för att utski utuingsögonblicket, t. o. m. i fredstid, skulle vara olämpligt. så \äl hvad
h>·rräffar af:>tåncl som riktning, samt huru sjöhäfningen försvårade och r ent af omöjliggjorde utskjutningen med något så
nilr önskvärdt resultat, hvartill kom svårigheten för torpedbåtPn att i mörkret taga sig fram i skärgård eller att oskadd
knmma inom to rp ed håll, bibehölllikväl torpedvapnet sitt skräck:njagande anseende nästan oförminskadt. Vi behöfva ej gå
hlugre än ti ll 'Tåra egna es kaderöfningar tör att få detta klart.
H\acl iir det, som håller hela bevakn;ngskedjan och hufvud-;tyrka n i ständig oro? 'l'orped b<"ttar väntas! - H vad är det,
~om framkallar en signal, som sätter hela eskaderns sm.bbskytteht'tj eningar i feberaktig r örelse? J[isstrmken hos en n t pust att
torpedbåtarna. komma. - H vad är det, som åstadkommrr detta
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spring, dessa kommandoord och signaler samt detta stundom
nervösa och oöfvertänkta ~kj utan de. andra episoder att h> rtiga, hvilket allt i fredstid endast åstadkommer muutration?
J o! underrättelse att torped batc1rne komma. E mellertid kan
man först på senaste tiden säga, att torpeden blifvit krHnpletterad så, att den kan anses berättigad till ett dylikt an,;eende:
sedan det nemligen numera Jy,'kats en herr L. O brytrån Tri e:; t
at.t konstruera en apparat, som, om der:.. håller, hvad den !ohm·,
och \isar sig fortfarande lika säker. som den varit under de
med densamma företagna skjntför:;öken, helt Yis::;t skall g(>ra
torpeden till ett fullt pålitligt vapen, i det säkerheten i bana
sido>ägen blir nästan lika stor, som säkerheten i djup un är.
Genom den anförda apparateu ökas icke b~ott anYändbarheten i hög grad hos \Vhiteheadstorpeclen, hvilken för öfrigt redan i sin hittillsvarande konstruktion har att uppYisa
utmärkta prof på stridsduglighet, utan bortfaller äh·en d~n
vid mobilisering högst besvärliga och tidsödande inskjutningen
likasom äh·en den ~tora svårigheten att sk: elda torpeden
mot fukt, hvilket för närvarande, då den inskjutna staltorpe<~ en hos oss ej blir medelst värme torkad, åstadkommer mtlllga
haYerier och stor osäkerhet i torpedens komrolL
Den nya uppfinningen, -- hvars första pro± och erhållua
re1:mltat omnämndes i furegåeucle nummer af cleuna tidskrift,
hvartill härmed läggas en del uppgifter, - består af e11 styrapparat sidovägen för toq;eclen och är arrangerad som ett
gyros~op inne i densamma samt alltså komtruerad efter prin cipen, att en kropp, roterande kring en fri axel, sträfYar att
bibehålla sitt rotationsplan.
Gyroskopet, som har ~itt rotationsplan parallelt med torpedens vertikala symmetriplan, då denna iir införd i siu ut,;kjntningstub, bringas genom en del anordningar till rotation med
stor hastighet vid utskjutningsögonblicket.
I följd af ofvannämnda prmmp om bibehållandet. af rotationsplan blih·a alla plan, i hvilka gyroskopet roterar, under
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t orpedells bana paralleJa med det första rotationsplanet d. v. s.
utskjutningsriktningens plan, och hvarje torpedens afvi!ming
från elen ursprungliga kursen åtful j es af en ];:orresponderande
"'·inkelrörelse af gyrosl;:opets rotationsplan mot torpedens symmetriplan.
Denna vinkelatvikning användes i det nya instrumentet
att manuvrera en ,.,tyrmekaltlsm genom att öfvertransportera
denna vinkelrörels e till eu rätlinig, h vilken medelst en af kom primerad luft drifven servomotor, hvars slid får sin rörelse
fdm gyroskopet, samt med servomotorn kom bineracle länkstä1 ger påverkar de för torpedens styrning erforderliga H'rtikala
rodren.
_-\p paraten består af:
l:o) mebinism för igångsättning -rid utskjutningen.
2:o · clriifjeder för gyroskopets rutation.
3:o l gyroskopet,
4:o servomotorn.
ö:o) länk,;;tänger och roder.
Instrumentet är apterad t å skottet. som skiljer maskinrummet
fi-ån ballastrummet K~ir torpeden är klargjord, spännes fjecl ern, som skall meddela rotation åt gyroskopet:; sv~inghjul. Då
hanen för pådragningsventilen Yid torpedens utskjutning omkastas, åstadkomn1er cleu ofvannänmda fjeders frigörebe och
rlerm ed igå11g3ättning af sväng h j ul et.
Luft påsläpp es samtidigt å servomotorn.
HYilka afvikningar torpeden än ma taga, bibehåller SYänghjulet sitt ursprungliga (med utskjutningstubens symmetriplan
parallela) rotationsplan och korrigerar medelst r odren torpeden,
tills denne fått kursen parallel med utskjutningskursen.
Torpeden, som flirut blihit ansedd enda,;t som ett tillfiilligIJctkva pen i striden mellan tvcn n(• fart.1·g, har gcnmn dc11 nyuppfnnn;l appi!ratcn stigit til l Yiinle nf ett sjökrigs1·a1wn i ordets
(•gcntl iga bcmiirkclse, t>tt yapcn , "om, iindamillsenligt placPntdt i
riil sl,:yrldade tnber, sknl l kraftigt bidraga till ökande af f'tt fart~·g;.; str id;;:,·iirclc.
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Ln,.;cendc Je stont fiirtlr•larna tned Jcn nya apparaten hafya
o<'kså dc ticsta nationer skyndat att för:-;ka.H~t ,;[g dcn,;amma.
UppHnningcn yar för,;t erbjuden ~::käl \\"hitelll'arl ~om
1-'cll\\·a rtzkoptf, men båcht afböjclc a nbud et, ~om :;edan erbjiids till
och inköptes <tf den italien ska regr ringe n. :-lchwartzkop1f !.,·ekades
!tindra patentriitten för T.nddand p<'l den p:nmcl, att något liknande
p:ttrnt rcdau fanns i Tysklantl.
\\'hitehead in såg dock ~nmt :-;itt ntis:;tag och iiht'rtog· patentet, :;om nu erbjudit:; ck olika t'('p:cring-;u·na fiir sttmtnot·. ]1\·ilka
,.:triera cl'trr inom landet lwiintligt antal torpeder.
Ub·ihclaktigt komttH'I' <len u:·a uppfinningen att hliha af
nte~t Yigt fiir torpedbåten, ll\·ars ,·erbntnhctsfiilt iika,; i ~mlllna
lll:ttt ~um torpeden~ triilf~iikcrlwt i')bs. Påtagligt iir, :ttt Yi,
~om ntåi:itf' tiittka o~" torpedens <tn\·iinclandc hufyuclf'akliga,.,t till
,..k:·dd. mot inYa~iom,;försök af miiktigarc fi<' ndcr eller till för~nn·
<tf ku,;tstiidcr mot brutalt lwmbani<'ment, ;:kola med gliidj<· "l' de
l!YIInf'allttlla l'CRltltaten af de n:n1 förbiittringama, ty, eltuni Yi i
,·ara ~kiirgårdar ega ett yppcd i ~t förs\·arsmcdcl, kotntllCI' (lctta
dock ej till :-;itt fulla \'iirdc förr iin inom des:-;a riira sig: torpcdhi'itar, ll\·ilka kunmt b<"ta~a fieml(•n lu,.;ten att knäppa till drn
t\·iiugströja, en blockad påtYing;ar en makt.
Yi biira derför och kutlita iifw·n titan för ~tora ontko~tnndcr
~kaffa o:-;s Jet antal torpedb;\tar. ~om kan för för,.;vard "·''tta-,; bchi')fligt, och dc~:;a båtar borde, f;;t vidt möjLigt \·orc, till minst
ltalh·a antalet alltid finna,; :;trid,ddara å dcpMcl'lla. ])dika torpeclbåtsdcpt)ter borde finnas :'l liimpliga plat:-;cr liin~::; ku:;trn, med
(•tt Yi!Sst antal båtar (t. ('X. 6) i hvarjc, och af dessa skulle alltid hnlfva
antalet båtar n tra full t ~tridsrustaclt, och följaktli~cn <·ml<t,.;t hiilft<'n af st.nkan få på ~amma gång dclbtg;a i iifningar och c•:-kadrar.
lliirigenom skul le pl:ttsen alltid hafya ett fi'm;ta fi'n·,;yar g·Pttast
~tricl;;fii rclig;t. Om 11 pplwlni ng~h iicl(l:t r oe !t i< p år f rå n je t·n Yiig-:-:-;tatiouer liiJtgs kusten anordnade:-;, skulle cle:;:<utum H.cra plabc•r ,.; tJ;lrt
nog k ttntta påriikna l'tt hasti~t crlt :'\ Uande af tmpeclbåt,.;fiir,.;Yat'.
l-Iiirti ll ;:.kulle ,·,\m mit1l1rC' :?:dra Jda:'S torpc•dbåtar Yat·a pn,..,_ande.
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Vi IJ~·It6h·a en chlik minure ~Ol't, liimplig att pasi:iCl'a kanalc·r·
odl ,.:lus:-ar samt att transporteras p,( jentrii.r; till dc res11ektim

,feJ!Idcrna eller mellanstationerna.

;,[edel till d:·lika vagnars an,.:kaffandc, jet·nyiig"" Jl<trett,; framdrag.tnde samt upphalnittg,;biidclar,; anmdm1ndc ,.;kn ll c ju knnua
tiinka,; blih·a till stön·r delen ansk;tffack af dc respC'ktiYa komntun<•r na, ll\·ilbt i:ikulk lcmna denna "brambkattning ;;prrmic·• fiir
-iik<· rhf'tcn att k1111na pil riiktt<l ett Jwstigt oeh kn1ftigt torpedfi'n·"'·;a·.

l ,iimpligt ".mc,.: att haf\-:1 h il uelt cnrlasf trä tn)('r torpedbåtar, h\·Hri~<·nom båtamc sin.,·emellan rore 8a !ilen som llliijlir;t
~å ,·iil till stor! ck ,;om konstruktion ()Ch in re anordningar.
,J 11 tlPra Yariationcr Yi hafv:t inom ,.:i'i,·iil torped(·;·nm• ,;om b a-·
tame,.; t."llt'r, jn ,;nlrarc iir det :ttt komplettc•ra bri,;tl'l' oeh haf,·a
n·:;<'I'\'[Wl'Se(ll<1r, och rent af omöj ligt blir det att hi'tlla per;;onal(•n
fullt fiirt['()gcn med dc komplicerade maskinerier och :;m:'idebr,
' llll lt,· il kas olika detalj er <'n noggrann kiinncdom utgiir huf\'lt<h·illkor
fi'•r \·aptlC'ti:i och lmtarnei:i riitta bruk och hall(lterand<•.
Den fördel, Rom ge nom \·issa ;;ma föriindring;ar eller nYa
ku:1,;Lruktioncr kan \·innas, fön,;Yiuner i jemfiircJ;.:c m ~·d dc oliig(:llhc·tc r, ,.:om uppstå till följd af Jen gC'nom ([c>~sa uppkomna olik!t<·ten.
ne~:'a principc·r fiilja:; i dc ~-;tiitn· tna; ·inenw, t. ('.'\. den t.,·~ka,
d\'r föriindrittgar ej infÖt'l1i:i ~~ dc olika typet'J t<l fiin· iin efter nog:!t'anna och fullgoda försök; men derefter !<k('l' föriind ritJ u'('ll iifYct·
"'
h(~la linicn "~l fort i:ikc kan.

De11 mindre sorten af ofvanniimnda b<lta t· ,.:kulle kon;.:tntcra;..
"<t, ;ttt dc kunde begagnas till oh·anniitnnda tran:;porter o('h till
11
[>ptriillancle inom;;kiir:;. Vill Jllan, att dc skola duga till detta oeh
'<tllltidigt kunna ligga oc h hålla :;ji)n, iif\·en ont di't enda;:t !.!·iill<'r
U.-ter~jön, cL'l f<lr tllan ett mc !la nti ng, ~-'Olll h \'a r k en passar fi;r di't
t· tm (']ler duger t ill det andra.
Dc större bätarne deremot bord<· ,-ara så. stm:1, att d<' obehindtadt kunde g<'l i skiirgård, men ähcn godt hålla sjön i ll\·acl
1·iidr r :;om ltcl~t.
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H ntd vi för fön;yar<'t bchöh·a och kunna i'tstadkomma, ii r ett
ordnadt och v~il skött torpech·apen, med rikligt antal båtar oeh torpeder samt utbildad p<'r>~onal nwd god kilunedom om Rå\·iil matPrielen som kusten, )1\·ilkcn kiinncdow r-kulle åstadkommas ~enom att
~mslå tillriiekligt med tid och pcnmngar till i)fningar särskildt med
torped ma tcricle1 1.

X. P

Några lyckade torpedbåtsanfall under kriget
mellan China och Japan.
Så<:om exempel belysande torped2ns först0relsebringande
egenskaper må anföras några lyckade torpedantall från chinesisUjapanska kriget, der moderna torpeder, moderna torpedbåtar
o0h moderna iirlog::;fc,rtyg drabbade samman. Dessa häudeber
i.iro upptecknade af en engelsk officer, hvilken tien!:>tgjorde hos
amiral Tin.r;, och finnas Leskrifna i elen aJ lujtnant A:n11sfro1ut
nyligen ntgitna boken: "TO?pdlo.~ mul 7'rnperlo-l'esse1.1"'. Han
framlägger många intressanta iakttagelser, hYilka klart Yisa.
det han Yar i stånd att bedöma krigshändelserna från en
högre och mera fackmessig ståndpunkt. än som i allmänhet va~it fallet m.Jcl de personer, hYilka hitintills bidragit med
sensationella berättelser öfver dessa tilldragelser.
Vi återgifva härmed en del af bans skildringar::··)
"Förr än jag beskrifver Ting ] "iten's sänkande genom torred.
torde det vara lämrligt att omnämna bestämmelserna fur de
an fall unclrr ~tl'illcl'lla Yid \Vei-hai-wci
hvilka i 'ina hufvutldrag finna;: bedömda i 'l'i1l~kriftens

'! l det följande
i Februari
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vattentäta durrames stängande, och i hvilket tillstånd drssa
senare befunno sig.
Alla dörrar, genom hvilka ingen allmän trafik egde rum,
sknlle alltid vara stängda. De dörrar, som stodo under rnaskinpersonalens npp~igt - i maskinrummen, elclrnmmen, axelgångarna och slaggångarna - stängdes kl. 3,'·1 8 e. m.
Alla öiriga vattentäta dörrar stängdes på signalen "larm".
med undantag af de få. hvilka nödvändigt måste vara öppna
tör ammunitions-transport, och hvilka stängdes på s~irskild
hornsignal .
Kautschuken på de vanliga gångjernsdörrarne hade e.i
blifvit omsatt på flera år, och på somliga ställen var elen till
och med öfvermålad. Den var dock ej absolut oduglig, och
iugenstäcles syntes den rutten eller borta. Dörrarn e i maskinoch eldrummen V(Jro skjutdörrar. Dessa voro väl hållna och
innhioneraJe lätt. Förrådsrummen öfver pausardäcket voro
Tätningen at dessa luc~ungcla medelst vattentäta lnc·kor.
kor var mycket dålig, och v oro de stängda medelst en k la skrufbnltar i centrum. Manhålen i elen dubbla botten voro i utm~irkt skick, och den gamla garnpackningen hade endast n:1gra
dagar förnt ersatts med kautschnk.
c\.ngående dessa dörrars tillstånd vill jag tillägga, att jag
personligen inspekterade h var och en af dem. Illgen möda
~>parades att göra dem f<å effektiva, som till hands stående
medel kunde åstadkomma.
::-J oggrannhet med döJTarnes stängning lenmade intet öfrigt
att öuska. 1IaskinpersoDalen tillhöriga dörrar inspekterades
då och då efter aftonstängningen, hvarvicl jag aldrig fann någon af dem öppe11.
Det torpedanfall, ln·ill,et hade ett så ödesdigert resultat
fC>r oss, egde rum kl. 4 på morgonen strax efter månens nedgång.

.. ~ignalraketer från Yåra utpostbåtar söder om Itao syntes.
Ugonblicklig eldgifning egcle då rum från några af våra far-
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tyg, och sjelfva bö1jade vi skjuta, men något mål kunde jag
ej upptilcka.
}1::;fter en stund upphörde vår eld, och just då
såg jag ett mörkt föremål på omkring en half minut:> afstånd. Eld öppnades mot detsamma, och jag sprang upp på
upphöjningen vid pelar-kompassen för att få bättre utsigt.
G-enom min kikare såg jag en med dubbla skorstenar fursedd
torpedbåt komma rätt ned tvär;; på vår babordssida. Då den
var på cirka 300 yards afstånd, v~inde elen skarpt babord hän.
I detta ögonblick såg jag, att vi hade träffat den
s\-~trt, emedan en mas;;a ~mga 1·nsade ut.
Några sekunder
efter det den vändt, träffades vi på låringen af en häftig stöt,
åtföljd af en skakning, - så. som jag skulle f0reställa mig en
jorclbäfning. En vattenpelare stänkte ombord, och en svag, äcklig lukt kändes efter explosionen. Inom några sekunder hade
hornblåsaren gifvit signal: "stäng vattentäta sl,otten'\ och detta
obetydliga dröjsmål, innan signalen haun gifvas, kunde ej haf·
va någon inverkan''.
Härefter lemnas en utförlig beskrifning öfver de vattentäta
dörrarnas och skottens oförmåga att utestänga vattnet, i följ d
hvaraf man nödgades siitta fartyget på gmnd, hvarpå det sedermera :o<jönk, och afslntar förtattaren denna beskrifning med
följande:
''Min tro är, att fartye;et led så mycket af sj el f va skakningen, att håde skott oe;h vattentäht cl:1rrar gjordes o~jenst
bara.
Om det verkligen förhåller sig så, Yisar detta tydligt
otillräckligheten af minutiösa småafclelningar, så iramt det ej
finnes mycket stor styrka i sammanfogningen - större styrka
~ttminstone än elen, som fanns i detta fartyg.''
Derefter fortsätter författaren:
"När jag såg maskinrummet fyllas, oaktadt skadan befann sig på en betycllig distans akter om detta, insåg
j ag, att den erhållna skadan var mycket stor. J ag tänkte
på möjligheten att täta läckan, men Yi hade inga segel
eller kollissionsmattor, ej heller några pressenningar ombord.
Emellertid hade kettingen blifvit frånstucken och amiral 'l'ing

-111:: -

gih-it befallning, att fartyget slmlle tagas öfver till den
södra sidan at Itao, för att der kunna hej da de fientliga
båtames reträtt. Strax efter det fartyget hade blifvit satt i
gång, anmälde jag för Ting och Uommodore Lill, att jag trodde skadan var så stor, att det vore tvifvel underkastadt, om
fartyget kunde hållas :flott, samt rådde dem sätta det på grund
p:'t sådant sätt, att, om det visade sig omöjligt att reparera
detsamma, det likväl fortfarande skulle vara i stånd att använda sina kanoner till hamnens försvar.
Efter någon tvekan blef detta äfven beslutaclt, och tillfället var nu så mycket gynnsammare, som det var högt vatten.
Fartyget blef följaktligen satt på grund på en ö 1,000 yards
innanför de östra stängselbommarne, och placerades på så sätt,
att det kunde använda sina stora kanoner för att skydela inloppet.
Dykare skickades ner, ce;h tätningslappar klargjordes för
att täcka hålen, men det visade sig omöjligt att göra någonting, ehuru dykarue varskodde, att hålet endast var 5 fot i
fyrkant. Emellertid fylleles de stora rummen i fartyget, oaktadt de stora centrifugalpumparue och de vattentäta dörrarne.
ty dessa senare läckte och skotten gåfvo vika, så att maskinrummeH och alla 4 eldrummen blefvo öfVersvämmade. Vi hade hoppats, att ett af eldrummen skulle kunna hållas klart och sål:mda sätta oss i stånd att hafva ånga för de stora kanonerna,
men omkring kl. 3 på e. m. släcktes den sista elden. Nyttan
af fartyget såsom ett stationärt fort förminskades härigenom
i hög grad, men attiralj en för manövrerandet för hand klargjordes.
Xär ebbtiden kom, sjönk akcern så, att fartyget lutade
långskeppsvägen, hvarigenom det blef utomordentligt svårt att
sköta kanonerna.
Den japanska :flottan var ur skotthåll elen dagen och gaf
oss al ltså intet tillfälle att med vårt stackars f&rtyg utkämpa
en sista strid.
I\{ot aftonen var lutningen så stor, att vi ej :kunde ri k ta
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de smärre kauonerna på ett föremål på l,OUO yards d istans.
Vi ville likväl ej lemna vårt fartyg. eftersom våra snabbskjutande kanoner kunde blifva till Hytta i händelse af torpedanfall norr om Itao. Vattnet hade nu stigit öfver batteridäcket
akter ut. Ingen eld fanns i kabyssen, intet färskt vatten, ingen föda. or-b th ermumetern visade - 14- ° C.
Japaneserna gjorde ännu ett torpedanfall uneler den följand e
natten. lö:te Februari), men, oaktadt kanonbåtarne i \·år omedelbara närhet öppnade eld, sågo vi ingfmting af fiendens båtar,
ei ]Jeller voro vi i stånd att midt i kanonbullret med säkerhet urskilja explosionen at de japanska torpederna, - v1 voro
på ;3,000 yards afstånd från de anfallna fartygen.
En kryssare, ett skolfartyg och en ängbarkass bletvo förstörda uneler detta anfall.
Följande morgon hade 1'in,r; )'iwn sjunkit än mera, och
Yattnet stod öfver ledstängerna akter ut. Ett kritiskt ögou blick
inträffade, då besättningen denna morgon gjorde myteri och
yrkade på att blifva satt i land eller ombord på några andra fartyg samt att ej lemnas i ett till .hälfter1 sjunket vrak, utan
Yatten, föda eller eld, och med tltermometern visande - 1() 0 U.
De hade bt>väpnat sig, medan jag en kort stund var borta från
fartyget, och hade arbetat upp sig till Ptt ytterst uppreta•lt
tillstånd. Det var med svårighet, vi lyckades lugna dem genom att lofva försöka att af amiral 'l1 ing, hvilken hade ilyttat
sin fiagg till Ullen J'uen, utverka tillåtelse att genast landsätta dem.
På aftonen, sedan vi ilandtransporterat det snabbskjutaude artilleriet o~h större delen af ammuniti•men, öfvergafs fartyget.
Den torpedbåt, som sänkte oss, påträffades i daggryningen,
drifvande i hamnen.
Den hade träffats ö gitnger: två träffar
i pannrummet, två genom skorstenen, en genom främr e ändan
af den midskepps varande torpedtuben och en genom bogen. Dessa träffar voro från 47 och 57 m/rn kanoner. Det fanns dessutom
många märken efter gevärskulor, men inga hål af dessa. Ett af
skotten hade träffat ångröret i pannrummet och tydligen skållat

alla de innevarande till döds. 'rre kroppar lågo i eldrummet
och en - en maskinistofficer - på Jäck. skållade.
På däck funnos några spår at blod efter sårade. Vi hörde
erteråt, men jag vet ej med hvilken grad af sanning, att åter~toden af dellna båtbesättning hade frusit ihjel. Af de andra
-:kotten hade det genom bogen förstört rummet förut.
c+enom en egendomlig tillfällighet fann den chinesiske oftieer, hvilken var med mig, då jag undersökte båten, tre före mål, h vilka hade blifvit tagna från hans hus i t>ol'f A rtlun·, gymnasti ktyngdeL en pergamentsrull e och en stol. Båten var
ytterst putsad i hytterna, oeh det förstö rda främre rum~et innehöll en samling af olikartade föremål, såsom bomullskrut, patroner, väl tvättade linnekläder, sötsaker ocb. cigaretter.
S'·årigheten att kontrollera eldgifni ng vid anfall af tor1Jeclbåtar är en sak, som är värd stor uppm~irksamhet. Denna
wårighet blef kännbar från det ögonblick, då torpedanfall kunde Yiintas, och berodde ej at något fel i disciplinen utan
helt eukelt på svårigheten af verksam eldledning. H vem skulle
utöf va denna eldledning'? Chefen kunde det icke, och ingen
Pnski ld in di vid heller, eme,lan ingen kunde vara säker pR, att
:iå se fienden först. Borde eJclgifniuge n kontrolleras af Here
officerare, spridda öfver fartyget? Detta skulle i praktiken,
um man tänker sig oron Yid ett aufall, lmappt blifva någon
};;:ontroll alls. När ett anfall är förestående, -- då larmsignalen
har gitvits, och fiendens båtar äro i närheten, - så skjuter en
lwa r på hva1je misstänkt föremål, han ser.
:-:l å var fa,llet hos oss; t:j heller försökte j ag ändra detta förhållande, i det jag ansåg, att botemedlet kanske endast skulle
1iirvärra det onda. Då det emellertid var i tysthet medgifvet
r<jr elen enskilde att öppna elden efter eget godtfinnande, hölls
strängt på hörsamhet af signalen: ';elden upphör". När larm;;ignalen blåstes på Ting ruen, var jag under däck, och då i<~g
kom upp, hade vi öppnat elden, men jag kunde ej upptäcka
något föremål. N'är jag såg, h varifrån signalraketerna uppsändes,
visste jag, att, om fienden skulle anfalla, hade den gått söder

lt)(i o m Itao och skulle, såsom v1 lågo svajade, troligen anfalla >iir
babords sida. J ag dgade dertör blåsa: "eld fln npphör 11 • Sedan röken skingrat sig, såg j ag j apanesen kom ma 11 p p på ell
half minuts afstånd. ]i;ld öppnades genast utan ord er -- be.sättningen såg honom lika fort :;om i ag, - och cirka en minut efteråt förstörde vi h varandra. J ag antager dock att, hade
ei elden upphört ett ögonblick, skulle torpedbåten gått allclele,;
skottfri.
Olägenheterna med denna oberoende eldgifning äro tydliga.
Krutröken från egna kanoner omgifver fartyget, och mau in billar sig lätt se fientliga mål. Ofta orsakades falskt alarm
a± Yåra egna patrullbåtar, på hvilka vi flera gånger skuto.
Detta var likväl alltid deras eget fel, enär de ej tillräckligt
noggrant. visade signaler.
Jag ansåg det ej vara omöjligt, att iapaneserna komme att
anfalla oss under skydel at våra egna igenkänuing,;signaler.
Detta gjorde de emellertid ej, men frågan om igenkänningssigVår meto d
naler synes mig vara lika vigtig som svårlöst.
var, att fartyget visade ett visst sken, och att båten svarade me d
en kombination af två. Des:>a färger förändrade:; dagligen och
ti llkännagl'dvos först på aftonen . Detta var likväl ett system.
som :fienden lätt k11nde observera. Vi ntvecklacle derför systemet så, att fartyget visade det ena eller det andra af två
sken, och att båten S\'aracle med en kombinati 1m af tvenne
sken, korresponderande med det visade skenet: men som detta
fi)rfaringssätt visade sig besvärligt, återtogn vi vår furst anYända metod .
Jag har ofvannämnt, att natten efter 'l'iii!J )·urm blifvit sänkt
gjorde japaneserna ett andra torpedanfall och sänkte två af
våra fartyg tillika med en ångbarkass. Lui- Yuen, en kryssare
byggd i Tysk land, låg till ankars och kantrade ö minuter, efter
det den blifvit träffad, h varvid ett stort antal af bcsättuingen, jag
tror ett hundratal , drunknade. }Jiei- JCuen, en gammal träkor·vett, som anYäncles till skolfartyg, låg längs kaj en, då ho u
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tredje torprrJ tr~iifarJe tydligen botten på n fots
;"lllgharb.ss. D euna barkass Ji\g pi\. yttre sidan
.Jjll]' 1111der
ni r·tt ljTsl;rpp, so m 1:1g liing,; bjru nc:lt Ya!' ]a:-;tadt mf'd am!llll tlitio n från '/'im; )/te?l .
'!'iii följd af explosion e n kastades en stur del af barkassen
npp p:'t bjeu till;;ammans meJ sand och sten från sjöbotten.
Fyrsk~' ppet s. iö nk ej, men am m n ni tiouen på däck kastarl es de lDen torped, som åslad\'J" npp på st randen och delvis i s.iijn .
i;u m drtta, \'<1.1 ' truligen en, som afskjutits mot, men ej trälfat
Wei- )·u e/1 . J•: n torped faun:; på stra nden efter anfallet.
J ag skall n n om nämna någ:·a iakttageber vid det t i 11 fiillt>,
.
.]J Tin.r; } ·ueJI träffcHics af torpecleu .
r.;Jmru skalmi11gen af torpedens explosion var ganska kmff ig, kastades clock ingen omkull på chick. En chin esisk offiC'PI'
so± vid ti llfället i sin koj på samma sida men 25 fot fi'11· om
rlt>t sliille, der vi blefvo trilrfacl e. Han kastad es ur koj en, men
led ingen vidare skada. Jnga svåra tyngder blefvo törflyttacle,
Den enda skada, som synmen möblerna kastades omkring.
les p~t däck, var, att Ji;;tverket i närheten af träffytan var
borl::;litef-från fartygssidan.
EffekteH af sWten var e j demorali:;erande; ingen panik
nppstod, utan hvar och en gick till sin station liksom under
van liga förhållancle11.
Kågou särskild nervsp~lnning i följd af oron för öfverhänf.irtndc anfall unel er den ifdtgavarallCie natten tror jag ej förefa nits, oc:h ej l1ellcr hindradE>.:> någon h ilraf från att sofva godt-,
s:'t vid t j ag vet.
Den ,;pänning, som här fanns, kan ej jemföra,; med deu,
'-'om visade sig und er den G timmars skarpa stride11 vid Yulu.
En egendomlig händelse inträffade med en torpedbåt i si.:;tll;im ncla drabbning. Fnlung, en af de två första klassens torpedh,'ttar, som chineserna egde, n~lrmade sigjapanesen 8ailcio och afsl,i·>t, mot de nnes bng henne torp eder. Jnge11 af dE>ssa triiffade ntmt, som Cl10y, den cbinesi.;;kc offleern, sade, slirade Saikio
tdfladP>-i.
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klar för dem. Derefter fanm; det ingenting annat för båten att
gör a än att gå t.ätt efter japanesens sida. C!wy förstikradP
mig, aU han passerade inom 40 foi s clisiam:, och att .inp:1 11 ASPrna voro nt.om sig af fa,.;a ~mmt. iifvPrgiU\·o ,.;ina kanonP t".
Dredsid e-toqwclrm afskiits t.iitt. inpå men Lli">k iydligPn llll ,J ,,r
fartyget. Pult!JUj trtil'fades Rj a lls".

K P.

Det ljusnar!
L'll
··( ) m
lut >ie~; u ·c vill vam fredad för inbrott,.;tjuhat· oc h
ri"d\·a r(', l;lser l1an igen ~in port, or h om han s hu:- iir C'n,.,ligt hcliio·rt ,:kaffa r lwn ;.;ig trogna ~~rdvarnr ntt h ~ lla vakt umkrinf!,'
'""'
kJtutarnP.''
:-;;; vttrilt' ,:tg C'. .'ulelskö ld i sin bckaut<1 motion till HJV:!
a1·,.: urtima riksdag, och ;:å :-;iigcr, om ii n i andra ordalag, iifv en t.
f. ("hcfe n för generalstaben i sitt ut] ftta ndP iifver den ifr~gaf<flita
( >fotc nbanau tn· militiir s_nqmnkt, till hvilkd utl åta nde yj sc n;trc·
~l;o la :ltel'i; om ma.
J )et ii r icke ,·iir men ing att med detta citat t iIl utg;'i ng~ p u nk t
ril'n1 upp den gamln ;;triden mellan rr utral- or h g riin ><föJ·svar, ty
Ll•·t iir \'å r ~sigt, ntt i den m!I n flottan vinnrr erforderlig st.\Tka,
11eh den . har nit ItU IIIli t ett !'tyck(• derhiin, hiir det för dc,.;:-:
Juål,- miin, ,;åsom ><~ (lana , bliha trm ligc n likgiltigt om vår hiirlcdnin)!: fi\r ett blih·nnd(• krig tiinkct· ~ i g Carlsborg eller någo n annan
pnnkt f'åf;om stiid fi"H· fi\rs yaret af v:"1r norra grii ns.
Fi'H. s jiifi"m;,·;trl't har faran hiin·idlag hittill s (•gc ntligen L'nda,.;t
l<·f!,'at i, att :tllmiinn;t opi ni onen, rcpn •,:('JJ tt• t·ml nf rik sdage n, skulle
Lita ;;ig pih·<'rka;; af <l<• ml\ ng:1 fi"•r,.;i')k, ;;om a f eentra lfi\r,:,·n rct;;
l'iin•;; pråkan·, iif\"l' JJ som ni' andre, gjo rt;; att fi\rringa flotta n;; brt.nlelsc l'i'H · landc·t;; fi'H·sntr, o) C' It att <ldta !'kull e ill\· rrka hiimJH:J JJdt· pt1 ,:ji'>Yapnds 11( \"t•ek ling.
l•'iit· alt Yisn att <lenna frukta11 ktJJIIJat yam bdogad, hafva ,·i
III' CJJ dl' l n.\·arP bros r h.nr r m. m. , Il\· ilk a;, författare t.Hlligen haf,.,1 \'a rit :ttl söka i hiire n ~ led, sökt utbr.\"ta dessas åsigtrr om flotians betyclt•lse vid försvRret, f.:iir,.,ki lclt med hån s.yn t ill ett fient1igt landstiguing:;försök. D e föl ja hiir i ungefärligen kronologisk
'>rclning:
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Ellur-!t alll i(ll

-

·'

,·o 1·c• siikcrligen nog.

~m flirs'.' 111 ·s fluLt::tn k:111 C)·. atw•·a
·1 · llll'l'<l ii 11 :tlL l'i'>r~\-;l l 'a l' ll lalld;.;Li,!!·nin,!!·
Pch
t.Tifj l ,'.f'(' J" l,~
~ g
,-'
· ge.
t \·inga fie nden :1tL fur utfii ramll' :d' l'll ,.;::tlbt ll ,·idl:tg-a lll('l'a ulnfat13 A f , JS,\:l.
.
.. la l..:111grL' t'Il·1 pa' ,...orul'l'l'l
l.
1l' l "l'l'll:l,
· · ·
ta nc1' e ru,; t n111g·:u·,
I>C )1 a tt <111\':llll

ii11 illll \'t allclelc,.; ing·c• 11iing· kullllt·

ut1<iit:~

1110 L han,.;

lamh.; tigllillf!.'~

at'lllad:t , uc h l1ctta iir rednn t'll e j ri11 ga ~aL"
r.; .. ,,,rntrr .
<\ fn•n u1n Yi egdc ('[t :!O-tal p:lll,.;: trbalar uc h l'lt l 00-lal
/'///('· """
. b alar,
.
/r!. //{/( · 111111
~kul ll' \'1. ,.;) I:tl't kulllilla l1'Il \'r ,. iil'l'll ' !CL :1 r 1l l' ll g:111 1la l"
:11'r;, !J. l\' 8 ~ 1 - tlu ln CII, at t c11 ,.;[ark iirlog~l'l()lta yj~,.;~·rligl'lt ka11 \TI-k,.;:u.n t billt·:t,!!·.t
till J'i)r,.;ntrl'l :tf en ~j<'n.;tat, :~ Il d L' II c;tuml lleit kut hi11lh:1 (•lll'l'
fi'll.,_,.;.ra fil'llll cll >i tr:tn~portet·, llll'll all clt·11 a ldri).! 11L111 atL l·ga en
t>rindi g i'd\ediig,.:cnhet kan l>lniijlig·gi'•t·a fi..>t' fien den ,.;je ll\ a lanLl~tign i ngl'll ...
Fiir k uriu c; ill'tL' II " :o kull ucl1 llll'll l' ll :-; idul!lid~ pa yfu· i·,r,·\'l',.. kt·ifL citera ,.j ett :ll lll:il lttLa la11 1le :~1' c;:UlliiH' l'i'wf:tUat·c \'lLl ett
::tf honum l i-:!11 i l't•~ala JJ :J II et utn1iirkt fi'n·,.;,·arc;f('m·lln tg.
Han ,.;iiger:
"E n fördlnll , ~wn spi'>kat i lll ~IIIga hj Pl'IIUI', liar \'m·it den [i'n·uL,.;iiltllingcn, att ,·i, tack \'are y;\rt liigc, ,.;kulle \':11':\ sk .nldmho lll<>t
alla :mfa ll.
~a11t iir ock, att en ,.;t.i'HTe e:o; pediliun i'>l\er haf,·l't
kriil\·cr l[!ng,·ariga fiirbereclel,.;l'r oGh <t 111<111ga fiit·,.;igLigh d~ln:itt,
alL e11 fi e11de :-;iikerligen il'k e 11tan dc lllt:-;t lriing-:t ltdc ,.;kii l ut~iit
ll'l' ~ig r;·,r lkll del'll lC'Ll li'>l'l:'ll:tde J'i >'kl'll, Sll/'1.1/1~ lli'lltllfjt'll IIIIII Jlll
tlll/t(t/ s(ilt kall ,r;iim sin rilja .r;lillwuf,::·:').
()m !w n iir oill>'kriinkl
hetTe p:'t >-qi.)n, ka11 han ,-i:-;~erligc' ll l.Jluekem delar :tf \': 11' ku:-;t,
bmmbkatl: L d'tra ,.;jii,.; LiiLll' r, 11ckupera ,-[mt h<llllll:tr, j:t, til l <>ch lllL'Ll
si.tlza i_ih(' ITII Ill)lla \'aL' huhu cbtall; llll'll C'll a lh·ar>-':1111 opn:1tion
lll\!l hjertat af landet, dcn·id han lenwar ,.;imt fiirbim1cl ,.;er habt
;·,r,·c r sjö n, iir föga tiinkbar.
Han m~\st.c d e:-~fi..i rinti~IJJ \'<ll'a \'i>'~
p:l, aU \'i icke ,.;kulle ku11na påriik11a Y~in,.;ka p pit uågut enda ll:dl.
~\le11 ii h·en om Yi i e kr h:-Hk n:~gra
fiirbunLln e, kumlc n ]IL l1afn1 mcdlid;;atuntc till~k.YJHlare, ;.;:tHlln
EnglallCl t. ex., h\'ilka talade om morali::;lzt undcrstiicl. Och LlrUa
0
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Kttnde blott dc,.;;;c filantrop er fiil'fnga i)f,·er

11:lgm f:"t )IHll ~a r,.;k t· I'Jl *), ~:1 att L'll m iij lighct, i11Lr afliig,.;cn c;um
lwl,.;i, fn11ncs r;·,r elylika fartyg,.; npptriidancle i. (btcr~jult till \'ar
hjel1•, ~kull e c:iikcrligeii e n klok regering i ,-[u· fiende,.; land IJC'Iiinka ~1g Iller ii11 r n J.!ilng, inll:tll han i1diiLe c;ig p:'t det y;.g,.;anliiia
l'i.>rsi'• ket alt rik t:1 ett h uhudan fall lnot u;;s i'lfn· r !w fy et ...
i"lu tl<lll i,Ycke~ af J'i'n·Ltttal'l'll e j \'ara afsedel att :-; IH'I:t 11:tgo11
t·,'de :dl,- ,·id fiir~\·aret af \':t ra kuster.
,\ U han lih·iil fi'H·u(,.;iitlcr
1'11 flotta, fra lng:ir ;d' de a lll.nlniii,l!'al', han gifn:r 11111, aU lul ,.;arne
lJordc \"itl flutt :u1 ntbilda,.; till tllldcdwfiil \·id ku::;tl'iir>'\':11'\'l,
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ltafn'c n:dk a,.; f:i ,·e rigl', h\·:1n·id \':lr l'lvlla kalt bcrclla hun um Jll:tllg·a ~\ · [n·i~hl'ter~- .
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•·II \·ad tle1111e>' f(', rbilldcl~c· l' lll('d hellllallllet :mg:'u·, ,.;a :-;kall
kt n l'j ha[,·a ,..vrut aU ll)lpeh;=dJa Lles,.;a lm·Ll ~ i11 ~iarka flolla",
""\len ,-o1·e d et klokt att utkii nq m hul\nd:-triclerlla p:1 ett ~i( \'an;; kl igt clelllcllt :-;u m Yattnet."
"Enu'IIL·I'tid 1n :lste lrtiUl hålla til111ingen (Giitcb. J f:111cl. liC h ~ji'>f.- liwii~~Utiltw/i
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·• Dc:.:sa 1 ;) pan>'a rbiltar o. s. \', kunna pit ~ in hiijd sk Yelda .r ri,f flir . ,rrll·.,.
•

'1

•••

ll:l)..!;t':t af \~tnl allm Yigiiga fltc kn;.;tortcr:•

•

(J'/I!fi/!IS

l

'

/Je-

/mm!/;,,,,.

l

" .Jlltl/ljll U Il·

[

riilliiCI'".

rim jiirsmn;-

•· )'ft

~C II(I S[< •

al'C' II ha

\'l

t\·ihcl framkastade, IIUI'Il\' ida l'tl sftdan l:~mb tig nin g· Yorc
1111ijlig.
J\b11 Yill i11billa sig att fi.ll'>'iinkningal'lle i c;kii rgå rdcn ,
~Luddw hns f'l u~s och dc stora S\'[u·ighrter, ll\·anned en ,;;[d<! ll
lanLhtigning iir förenad i fuljcl af det stma alltal af trauspvrtfar-
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t.'·~, ;:;om dertill erfo rdra,.;, ;;kull e alldclc;;; befria o;;;s deril'dl n.
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fänga illu::;iuncr~"
''Dom flottm1s hufYucluppgift Yid yårt Jamb försYar riikna ,·i:
(iirs/11fj om
att i tid inntpportcm den fientl ig-a tmnsportflottan:-i anttaljurs!'arels
urr/l((uult. kanclc, cle;;;R
.lfira111ho
att försy[ira ficnclenf' latHbtigttin~sfiirsi'Jk o. s. y,'·
f ,\.r).).
an!<pr:'lkd på att dc (pan;;arb?ttanw) ,.;kulle
liJII l:lfsiflir
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1 l bl 1' fya l111tacl , ar.
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11
1
.'!'III" nr-/r r·t>ll·l
fm/flirsmr. 'llllWl "'."L (a 1\":II'JC' 111111 ,t, "om JIIO] 1gcn 'l!IIL <·
r: . .\'. id\·c n om derrts antal betn1lio·t fiil'iikacles, ftdlkom li gt omi)jli!lt att
1' j
..
1· n '
'"'
• o
o
\f
.\'rJrl f)ll rJ/.
1. ]]a.
. art mm;te >'<tlcd<•:-; Y:trrt bnc( d p<t, att ftf'IH Cll 'an
.llil'lr. J,<.w;. uppt_,.
\.,·eka" på nåf!lllt punkt lnn(biitt;t ('tt mer cllc•r mindre betydlig;
01.-rtsl il/l

trnpp,.;tyrka'·.
,.;a ;.:_ym·~ hiinrf ,·ilja fiilja, att landfiir·nnnnwt måste til l gollo;;e~, doek 11tan
första
i
nrm0en
~I"<II'Ct och
att {\oitnn ueh sjiifi'>l'>i\'<J rrt p;) n}\got c-;iitt f:"t fi·ll.>'lllllnta:-;. ' \\·iirtn1n
b<·n·, .-;erlru(:·:·) ann0en btt Rin 11rgani,.;atio11 oelr eentra lfii,.;Lningt•lt
11pp11ått förRta gr<tden af fii 1·syarbrtrh ct, flotta11,.; ,;nara fi'm;tiirkani fiirRt:J !'lllllmet till,.;(•,.;,"
d<·

Vi

~6i hiir infi.,r tl<·L ,.;ii\ l,;<lllliiUI fi'n·\ wllan\1c. att 111iin, ,.;ii godt

~0111

a lldrks friimnlillld<' l'i'n· l't! Y<tpen, yjl_ja be,;tri(1a eller ig11orem
dc•ttac-; fi'n·rn:lga ntt f_Y II ;t ,;j n h nfYlld ttppgift, som allticl h li i'Yet' aU
hindra !a!l dstigllillg, s:l,·id:t iC'h, \1\·i \kd ii1· cl<'t troligaste·, dc•LLt
\' <I[H'"" blotta ti\\y;tro (tillrii('k\igl ~tarU) hi11g;tr fiend<·ll :t!( :tf,.;Li't
l'nl11 !<tnk<·n p:l c·n \a!J(.l,;tigllil!f!.
l )('n rlllr, ,.;o!lt ol\·an c·itl'l'ad<• fi'n·httLII'l' ,-ilja tilldc·la flottan,
~," llt'S <•gcnt ligen Y;Jr;t. att d<'"" farh·g, lik~c>m c•tt ~lag,; franc-tir('llret· ,;kola oroa o('!t fi)I';Jr~;t ,.,. fi< ·ndc•. so m fi'n·;;i'•ker dt anfall iifl ' ndc•r ~:ldan;t fiil'it~llaJJcleu iir l1d 111i11d r<' tntdc·rligt ,
Yer !t:ti'Yd.
aU man p;t 1·i;;f<a !t;'l\1 :lll"<'r 1'\oUan \·ar;l af ti!Jg'diit· :-;amma bet.Yd<'l~<·, :-;om ('tt :.f <ll'tn0!'ns ,.;pc•eiah':qwll, oeh dcrfijr ktntll:1 tiiHll'rqrcltwi' dc'Jitta.
')
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1rr fl f l'C'SC'I'\'antrrna i snm mnn slng;ning;;;komrnitt0f'n, bh n d ln·ilk:t
ii 1'1'<' 11 miirkeR en hiig:rc' officer n F :tl'llH~en, motiY<·ra si n ;rfstnkrrn
al' ,::~mmansla~ning,•n bland annat dc•rnwcl, att ptl sl'tl:ll'<' tid;r ho;.:
c•ll dc•! af hiirc•n,.; llH'I'<I ft•;Jm:-;titc•tHl<• n1itl,;miin di yi,.;:-;t llndersknti:l!ldc• :tf floti:Jn;; hPtycl<:\,.;r fiir l'i'II'S\'ai'<'t g'jqrt si~ giillan<lc•. (kh
dl' l1:tdl' l'i'tt'\'iRso riitt.
X11 ar cl<·t yi,.;:-;nli ~f'n snnt, ntt en <1cl af dc '"'"" citPrndr
l'i'•rhttanw, orrktndt dc• <'j insr C'III'I', s:I.Rom Yi nu hc;ppa;;; k11nna
<ig:l, i11 s:l~o s jiiyap1wt,.; lwiy(lrl;.;<', Yille <k clod;: r•j, att dc•t!.a ~-dmll c
f;·n·,;t nnnw,:, llWII lumt k:1n m:111 lwgiim, att rC']H'C'Sl'ltt:Jiiotwn :--kn\1,.
1·ilj:1 ofl'rrr slom summor fi'n· eit Y;qwn mecl ,:il ringa ttpp2;ifL'
L:ltom nss c•mcl l<•rtid hoppas, rtit den kloka iltgiird<'ll :tH i
ld·i~:-;\t(',g,.;ko l all infiir;t iimll{'t 1-'ji'lkrigsknn~t sft sm:l11i11gom ;;;k:tll
lii 11<1:1 <l c rh ii n, rttt \'fn·a b l'i'>(lc'r \'id krigs1nak tl'n till h n(b sko la i 11sc
fintta ll s riitta n ppgift!
\ ri Merkomma nu till d<'t af: llSS i början Yidriirdn yttralidet
nf t. f. chefen fiir gencra]:-;taben nng:'lemlc Ofotenball:tll~ militiirn
Hiiri lwtollaf<, ln1rn so m \'ltl' nO!'ra grii ltl-'t rakt ltitti]]:-;
bc·hdel;;;r.
k111111flt nnses utgiim en i Yiss m:ln skydelande hm·ricr mot gmnn l:l lldc·t, men att, i sarnmn milli ,.;om dcn11:t landsdels rikn l'C'" tll'SC !' hiirja
tillgodngi'u·ns och n.nt kom1nnn ilmt ion cr nppst!\, i ;;;arnrnn mån mft~ t<· iifnn iikaclr ,.;tl'id;;kmft<•r, ,;å t ill lands som sji',;;;, al'dclas fiir
d<'ll ll:l aHiigsna landselels fi.irs\·a r·.
För att öfvervin1m de militiira oliigc nhctC'r, som skulle ot·Rakns af d<' ifrågasatta fi.irbiittradc konununikntiO IH't'n a och cl<·rrnrd
rc'.Jjnnd(' fiirkofring rrf griinstntktcn, rtn,.;Pr t. f. genC'!':l]stabsC'!IC'fen,
:~ ii fiiljancl<' åtgiin1rr m:lstr Yidbtgas till ,.,on·t föt·~\'HI'!'\' ii;;;(•ll(1es nt\'Cc·kl ing, nem]:
l:o) J miijligaste m:ln påskyndad :tnliiggning nf brfiistningar11<' Yid Boden.
·'Såclan ntveclding nf drt sji.ifi.irsyar, att den i Norr~:o)
hott<• n opercrrrndc FörsYrtrshiircns flank och r_,·gg s:"t l'idt mi'•jligt
tryggas 1110t ha het.'·
:l:o) Ökning af fiistningsartillcritl'ltppcrna srtmt ttppsiittnin;t
:J f I'C ',;('J'\'forlll;rtiOII(.'l' :tf ('>f riga \':l['l'IJ ,
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-l:o) B.'·ggam1et af en inre jrrm·iig;:Jii,·hindf'lsr mrllnn iifrf'
::\ orrl Hlttf'n nch nwllersta D\·erig·<·.
Blott i fiirl>ig:lend<· :uuniirka ,·i, hnnt L f. gf'neral,.;tabs('lwfem;
uppfattning af eld wu·w·unrlc Xorrlands karnktiir af' barrior sammanfall<•r 1ned den af sjiiYapnct,.; miin fnun,;;tiillda men Jrån lancltfiirsYarshåll hiiftigt b('stridda, samt ,·ilja nu ,.,iir>'kilclt fiista oss Yid
mom . ')_, anu·ål'nd<'
<1en ])('tino·acle
uh·<·eklingen
af y;[rt sjiifiir>;Ytil',
' b
.-.
'
.
neh konstatem nwd uppriktig tillfreclsstiillds< •, att hiir en hi'1g tjen;.;t<•mnn af hiiren, i ett till konungen stiil ldt offic idt akbtn·ke, gif\'t•r sjiiyapnet samma plats ne lt l)('t.YC1ebc, som detta \'H]H'liS qrn<·
llt~lsmiin p~1.nka.
.\J :dla kmfter lmf\':1 ju dcs:-;e visat nöd\'iindigheten :1f, att >'jiinqmC'L skall gifvns den .;tyrka, att hiiren, ntn11
ri,.;k att Llifva oroad af anfall iii'ver hafvet, kan egna sig :Ii
fiirsyaret af \'år norm landgriin;;.
l ·~tt ,.;a111arbete mellan ,·fml båda fi'a·,;,·ar:-<grenat· på dennn bn>'lS svnes ,·ara p:l Yiig: :-~tt npp~<b1. Det lju,.;nar!
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Militarismen inom flottan.
Under denna n{,got cgcnclolllliga titel har nul!l i dag·,.;pres:-;en
1<ctt ett iimue upptngct till beh:mdling-, som vi trott \'ara tillriiekligt bcl.vst oeh iifn~n slutdeLattcradt genom lle svar, som afgåh-os
på en för några :'it· seda11 utgifven upps emde,·iickande Lroschyr af
lika tvih-elaktigt H.dtc som unelerhaltig lwskaffenhet , beniirnnd
"~jöförs\·arcts förfall".
Detta ;.;yncs emellertid icke \·ara fallet, dterHun iimnct: mannwgenwrens stiillning inom flottan, på ;;;iitt ohan iir anfiirclt,
:'\uyo blifvit bragdt under nllmiinhetens ögon.
D~l ,.j hålla före, att iimnen af vigt rörande Yilrt nqwn bii,.:t och
liimpligast pröhas inom detsamma oeh att åsigtc·rna först bi'1ra i nom
detta bringas till mognad oeh klarhet innan dc framliiggm;, vare sig
fi'1r folkets omb11d, då det rör iirendcn, lwarum dessa ega besluta,
eller för den stora allmiiuheten, då man öwd~ar viicka, intre~3era
eller viirma demm fiir flottans sak; så haha \'i i Tidskriften velat upptaga frugan, nllrahclst den ,·i:oat sig Yara af den beskaffenhet, att icke ens dc med flottans organi,.;ation jomfördse\·is Jiirtrogua d eri r;_nws kunna skilja hufnidsak från bisak, och s;dunda
11tomståcnde allra minst torde kunna sakligt behandla dl'n utan
på sin höjd kunna giira inliigg, dikterade af sympatier eller tyc·ke n.
Det faller af sig f'jelft, att \'l till en biirja11 alldcle:.: 111~1ste afskilja tle re nt personliga element, som hittill,.; inmiingt sig i nwningsutbytet.
Fr[igau, afkliidd skymmall(le detaljer, giiller, buru\·i dn det fi)r
vapnets och sålunda landets biista yore nyttigt, om clrt rent tck~
niska elementet, inom vaptwt l'l'JH'Cseuteradt af flottan" nwrinino·cniiirc·r ' eu·dl'
det afgöranclc
illflytnndd. ,·ic1 f].,ttan~ varf oeh i
b
~
~

-

-

111\-

Kong!. )Jarinfi'•rudtningcn fntmf<'•r dd rent militiira, rcprc,.:cnkradt
af "jöoffirf'ran·, dler om, "~St>lll fi'>r J>iirnll'<l >l(1<· iir ri'glcmcntcradt,
:d'!!;i'mtndct hlg<' hos drn militiira p:rc ncn. .Ut striih·ant1en att ut,·idga det tckni:<ka infl.\tan<1c•t iih<·t· dc•t militiira göra cll<'r kanske
f'J>at·are gjort :< ig giillandc ho:-: u:-;:-;, finna ,.j gan,; lm fiirkla>·ligt, lik som
iil\t•n :1tt dr•t skett med en kraft, ~-:um Yarit proportio nellmed den
<'Ju•rgi, dc kun:<kapcr oeh drn kiin"'la af onrnbiirlighet, ,;om bcsjiilat fiiretriidarrH' för den td;:ni"ka grenen. _\ tt ;:;'ldana striif\'anclen
iihc n i andra liindcr ,·arit miirkbara framgår df'raf, att likartade
~-piirr.;mål hcriirts :-;å\'iil i de <·ngel,.;ka ,;om fran;;ka faektidning:arna;
li'ttOln o"s emellertid gena,;t ,.;iiga, att man i En!!;lancl afg'jnrclt fast"l<'lr, att det militiira f' lc•nwntl't bi'>t· haf\'a kdningcn.
Liiggcr 111an till elen nfn1n ant.Ydch> kiin::<b1n :1f dc•n trkniska
dl'taljen,; ,·igt den :l:<igt, som viil inom ing<·niiir<•t'JWS kel varit
tl·>nlig<·n p;iingsc, att nm,;kin<letaljen, nu•d }1\·nd dertill hi',rcr, för
offi<'l'nli'IW varit dt ~-:kiilig<' JI tPrra incognita, kan man liitt förstå
d<·rn, ~om finna eld logi:-:kt, att den tjen,.;tcp;ren, ~om hch0rskar de
.\'tten-t Yigtiga d!·talj(•r, Hllll heta: :<k<·pp,.;b:·g-gnad n<'h mn,;kinkon~tmktion, iif\'(•n ~kall ,·a ra d<'n he;;:tiimmandl' å varf\'L'II oe lt vara
<1!•:-:-:a~ i'd\ct·;;;t\'l'clH·.
Ddta ,·nn· oek><[., en ligt Y:lr ll]lpfattnin~, riktigt flir så rida:
l:o) f•tt krig-:-;fart:·g <'nda:-:t HJ)'(' att an,.:<' ;.;otn dt fnrtkom,;tU<'It tran;.;purtm<'dcl, ,.;amt
~:o) flottans nuf huf\'ltt1:<akligcn vore tek ui"ka dahlis,.:cment.
f-had den fi'm.;ta fråg-an lwtriiffar, iir det l'IIJ< •llcrtid :<!'t, att
krig" fartyget hm ett ltf,.,·Tutruull' n>ilitiirt iinclam:ll. Om Yi i >'tiillct
fi'll. fart.'·g med dcri inneli;.!:g:tnde ]J('t_\'Clel;;c :1f tJ·an,.;portJn!'d<·l , vant
'"'" kalla ,·åra krig,.;sk<·pp fi'>r l'iirliga, flytand<• f('i.,'flliii.!Jill', hade
dl't rn:thiinda nwit biittrc·, ll:l dc·tta tydligare \· i~at dentf' utcslu tanlle militiira karaktiir.
Fi'n· att göra Ptt kri)!;sfart,,·g ,.,1 liimpadt :-:tllll Jni',jli}!;t ntt uppfylla :-:itt iindam:ll skall för,.;t de ~tratcgiskt-taHiskt spör,.;lll:"tlcn
bf'"'·ara;.;: hwr, n ii r och lw r n sk:11l krig:-:;;;kcppet anviinda:-:, d.\'. s.
r('JW ,.;jiimilitiira fr;"igor ]\',,.:a,:, ,.;um cnda,.:t kunm> lH•,.:v:mts af ('Il kunnig
oc h f'rfarrn oHirrr. P:l dt•,.;,a gniiJdc r differcntil'ra;.; finttornas ma-

117 -

t<•rid, och vJ:-;sa typer framkonnna; \'id h var och en af dcs::;a kriifv·~, likaledes på militiira grunder, en viss fart, ett Yis;;t skydd, en
v i ~~ sjiicluglighet etc. fiir att p?! liimpligt siitt kunna bringa i sirid<'" rn viss önskad kraft i fornt af artillrri och torpeder, allt idel
r<'J>a militiira fordringar.
~P dan dessa fordringar blih·it uppstiillda kommer ingeniö r(•n;.:
tur att med dc medel, som Yetrnskap och erfarenhet stiilla till
han~ förfogandP, söka realisera och till ett helt sammangjuta clPm;
dl i ;.:a nning fordrandr och allsvarsfullt uppdrag.
l l\'acl åter varh·cn nngår, :irn dc så långt ifrån hufnidsakligt•JJ
tek ni,,Jm ctablisscmcnt, att det allt mer blir insedt, <let deras yigtig·a;.:tp uppgift iir att yara militiira mobili scringfwrntm, der f'åll'd<' s den bcstiimma11cle och rådande \'iljan skall vara en i smnfi',r~t;'l nd med iifriga mobiliscringselwfer \·crkandc militiir. Vid en
In .. hilisrring, <lenna pröfvoste11 fi)r ett militiirt yarf, ii r det Yigtig:a:<tc att. i riitt tid, i riitt ordning och riitt utrustade få fart;·gen
ld ara till ..:jiitåg. Här :"pcla "filunda clL•n militiira organi"ationcn,
fi'•rr:ld<·n"' riktiga underhåll r>C'I1 v:'lrd, :-n1nt den riktiga ordningen
1'<11·t,·g:en emellan vid rrparationer uch im·c• ntaric·kompletteringar
fi'", att <t,.;tadkomma fullkomligt ionlnin!Jsstfillwule af fartygen den
Hena kon~;truktionsfrågor iiro i dettrt full af
fi .>t'lliimsta r<•lcn.
III HI(•mrdna<l lwtydrl;.:e.
()m utaf drt förcg:'\emle framgår , att fartygrn ii ro \'a pen,
h,·arR be"kaffruhet dc, som i strid hah·a att mw~inda. dem, iif\'<' 11 cn"am ma böra fil bestiimma, och att Yarf1·en iiro militiira an-ta lt('l', >::"1 blir jn sjclfklart, att varh cm; hög>:ta myndighf'trr skola
1·:~ra militiircr och att det militiira ('lcmrntet skall ntm clct bc... tii mmancle in om Kong!. l\larinförntltningen. Om dessa åsigter af
fi.>t·kiimpa nw för det tekniska elementets öf,·cn·igt komma att ac<'t •pt<•ras s:lsom sanna, iir liisniugen kl:1r, och en marindirektör skall
i('ke i högre grad kornrna att aspirrra på att bckbcla nufschefscmbrtrt
<·llt•r c•mbet<·t som chef för Marinförvaltni1Jgcn iin en fartygsingclli i.H· att i batalj få som chef fi)ra det fart~'g, hn>rå han iir kom1li<'1Hl<'md. De sennstc r<;glementsbrstiimmclserna, som il ,·issa httll
:u, ,('ttl-' h:ou·da, gå i denna riktning.
0

-
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Meu lika klart som denna riktning synes oss vara den riitta,
lika klart står det äfvcn fö 1· os:.;, att full belåtenhet med dessa
anordningar ej kan viintas från iugcuiörkrctsama, om de icke varscbliha, att de officerare, under ]l\·ilka dc komma att stå och
med lwilka de såsom medbestiimmandc. skola samarbeta, hah·a
c•n genom studier och stor militiir ::;jövana vunnen praktis k
blick samt mognad · uppfattning, om hnd slag::; materiel vi behöha, och klart Eör ingeniörerna k llnna ph·isa dc militiira grunderml för sina fordringar samt slutligen hah-a det allmiinna omd öme, som iir nödigt att ej begiira det omöjliga.
Då ingcniörkilren i l\l<11'illförvaltningen och å varh·en samarbetar med så qYal ificemde officerare, och i ;;amma mån dess
egna medlemmar genom sjökommenderi11gar biittre läm förstå dc
militiira Hppfattningamc, torde en ho s dem möjligen befintlig
åstundan efter rent militiira befattningar förs vinna, och alltuJCl'
betydelsen af ett godt samarbr~tc fi\r ett rent militiirt iindam åi
framstå.
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Allmänna grunder för elektriska strålkastares användning.
Af kapten O. SylYan.

Af hittills vunnen erfarenhet om strålk astares anYändniug
för krigsbruk framgår, att dessa kunna hafva tre olika anYäncl ningssätt, nemligen:
l :o) såsom b evakningslj u s,
2:o) såsom sökljus, och
:3:o) såsom riktljus.
Bevalmingslj u set, som i allmä nhet bör vara fast, har till
uppgift att belysa ett bestämdt område så, att deruti kommande fartyg eller båtar må kunna upptäckas.
S •J k!jusets uppgift är att bidraga till upptäckarrdet af föremiU, h,-ilka befinn a sig inom ett större område. Detta ljus är
ålnnd a mel'endels rörligt.
Riktljusets uppgift är att i och för beskjutning eller annan
abigt (minsprängni ng m. m .) följa ett redan upptäckt fientligt
fartyg eller annat föremål samt behålla det belyst.
Sökljuset och bevakningsljuset haf va således väsentligen
samma uppgift , nemligen den att utgöra hjelpmedel till att
UJ>lltäcka fientliga mål.
Skillnaden dem emellan är endast den, att det förra har
atc belysa ett större, oftast ob estämdt område, då deremot det
senare skall belysa ett mindre, förut bestämclt område.
Dessa båda l j tB kunna benämnas passiz;n till skillnad från
riktljnset, som kan kallas aktiut. De passiva ljusen kunna öfvergå till aktiva, n är ett fientligt mål, som af dem blifvit upp~äckt, sedan skall belysas med samma ljus.
l"!.,·'·,·. i .<::;jur. JS.'J l.

U
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N ed afsigt att erhålla säkra grunder för utrönande af
lä mpligaste sättet att använda strålkastare till här ofvan angifna uppgifter, skola vi nn i korthet rAdagöra för de bestämmngar, som kunna anses t illhöra strålkonen.

strålknippans form och derpå inverkande faktorer.
Praktiskt taget utgöres strålknippan af en rätlinig k on,
hvars spet:-: ligger i strålkastaren och hvars toppvinkel, elen
s. k. ;·l jusvinkeln~\ vid koncentreradt ljus uppgår till omkring
re grader. Ljus\inkelns storlek varierar med reflektorns brännvidd, med kolanordningen i lampan samt med strömstyrkan.
I det följande talas endast om strålkastare med h01isontal
kolanorclning, lwilken Yisat sig vara fördelaktigast med hänsyn till }emn och god reglering af lampan samt emående af
ett lugnt ljm.
Ljus vinkelns, w, stoJlek erhålles af formeln tg

w

=

d.

~f

2
I denna formel är el = kraterdiametern od1 f = reflektorns
brännvidd. Häraf framgår att, enär brännvidden för en gihen
strålkastare är konstant, måste ljusvinkeln ökas genom tilltagande krateryta. l\ämnda yta ökas inom vissa gränser i proportion med den lampan tillförda elektriska energien och "åledes äfven, då spänningen är konstant, med strömstyrkan.
Det ligger vigt uppå att hafva konstant ljusvinkeL Denna
bör således icke, når strålkastaren skall gifva koncentreraclt
lj us, ändras, vare sig genom att föränrlra den normala strömstyrkan eller genom att flytta lampan ur reflektorns br~lnn
punkt. Ljusvinkelns storlek ändras äfYen genom 11 spridningen'\

Ljusfördelningen i strålkonen.
Inom ett tvärsnitt af strålkonen, taget lwar som helst, är
icke öfverallt sarmna ljusintensitet rådande, d. v. s. lj uset ä r
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icke homoge ut. Ljusstyrkan är störst i tvärsnittets centrum,.
d. v. s. efter reflektoms eller strålknippans kärnlinie. Derifrån aftager ljusstyrkan gradvis mot tvärsnittets periferi.
Ljusstyrkans attagande sker för en parabolisk re±iektor
nngefärligen i sådan proportion, som visas af :figur l, der ordinatorna beteckna ljusstyrkan i millioner normalljus (H<dnerJj ns l och abscissorna -- vinklar från kärnlinien mot stråikonens
yttre generatricer. Figuren visar intensitetskm·van för en 60
cm. ~trålkastare för 60 amp. X 47 volt och 250 mm. brännYidd, der halfva ljusvin k eln är omkring 1° 25 '. Vid strål];:•:mens yttre begränsning ilr ljusintensiteten noll, derefter tilltager den och är störst vid strålknippans kärnlinie. I följd
hilraf blifver , på de längre afstånd, som utgöra gränser ±ör
~tn'Ukastarens nyttiga lj u,;portue, hela ljusvinkeln icke nyttig~jorcl för belYsning.
::\fedelljusstyrkan, d. v. s. elen ljusstyrka, som skulle :finna~. derest l j nset i stråikonen >or e alldeles homogent, utgör
nu;-efär G5 ° o af den maximala.

Spridt ljus .

Ji"\•r att kunna erhålla ett större belyst fält än hvad konce>n7reradt ljn::; medgifver, sprides ljuset i vågrät riktning, d.
L
::;. stråikonens
ljusvini>.el ökas förmedelst en spridningsnpparat. Den vinkel strålknippan genom spridningen erhåller
imllas ··spridningsvin kel·' . Spridningsvinkeln får vanligen icke
' t\· erstiga fyratiofem grader, enär ljusstyrkan vid de höga
~priclningsgraderna så afsevärdt minskas, att synvidden blefve
n:lt för kort. Genom ljusets spridning ökas den horisontala
diametern at ett tvärsnitt hos stråikonen i proportion med
~priclnin gen, h varemot tvärsnittets vertikala diameter (höj d)
hrblifver oförändrad. Tvärsnittets diameter vid koncentreradt
lju s erhålles af formeln Dw = a. tg w, der Dw är diametern

-
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och a = lysvidden (lj usporteen) samt w

l j usvinkeln,

'l'v ~ir-

,..,...D2.
sni ttets area är således - 1 ~ 4
Om ljuset sprides till spridningsvinkeln a, så ökas den
horisontala diametern vid koncentreradt ljus, Dw, i förh ållande t
:!!_ Den horisontala diametern vid

spridt ljus, Du, blir såle-

"
des lika med

c<_ •

w

Dw.

ljuskonen blifver =

" ·

Arean af ett tvärsnitt å den spridda

D~.

w
!+enom ljusets spridning erhåller ett belyst föremål mmdre belysning än om ljuset är kom:entreradt. Härigenom aftager i sjelfva verket ett föremåls belysning i förhållanJet:
spridningsvinkeln " till ljusvinkeln w.
Genom spridningen blifver ljuset mera homogent. Den
maximibelysning, som åstadkommes af koncentreradt ljus, d.
v. s. belysningen af ett föremål, som träffas af stråikonens
kärnlinie, får vid spridt ljus icke läggas till grund för belysningens bedömande. Det är medelbelysningen vid koncentreradt ljus, som lägges till grund härför. 1\[edelbelysningen utgör ungefär 65 procent af maximibelysningen.
Ljusfältets form och storlek.

Om stråikonen träffar vattenytan, så blifver en viss del
af denna yta belyst. Denna del benämnes "ljusfältet" Ljusfältets form och storlek bero i törsta rummet på ljusvinkelns
storlek sedan på strålkastarens höj d läge och slutligen på strålkonens höjdriktning och spridning.
J_,jusfältets storlek ökas proportionelt med ljusvinkeln, men
då denna bör vara konstant vid koncentreradt ljus, skola vi
här taga i betraktande ljusfältets storlek och form vid olika
höjdriktning och spridning af strålkonen, samt vid olika höjd läge hos en strålkastare.
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Formen af ljusfältet (vattenytans afskärning med strålko nen) är af tre olika slag, nemligen E-llips, parabel och hype rb el. Emedan stråikonens kärnlinie ju i allmänhet får mycket ringa lutning mot vattenytan samt eftersom ljusvinkeln är
mycket liten, så er!:tålla nämnda figurer, i förhållande till sin
längd, mycket ringa bredd.
_\r strålkastaren höjdriktad så, att ljusknippans såväl öfre
so m undre kant träffar vattenytan, så erhållerljusfältet formen
af en ellips (se fig. 8). Ljusfältet bildar en parabelyta, då
~trålknippan är riktad så, att öfre kanten är paraHel med
vattenytan (se fig. 7), samt en hyperbelyta, då strålknippan är
riktad högre än i förra fallet (se iig. 6).
I h vart och ett af dessa trenne fall har man att taga i
betraktande: l) på lwi!ket afstånd från strålkastaren ljus·
:iältet börjar (den s. k. '\löda vinkeln") och slutar, 2) på hvilket afstånd från strålkastaren kärnlinien träffar vattenytan
och 3) ljusfältets bredd samt ljusrummets höjd vid hvarje afstånd från strålkastaren.
Dessa faktorer kunn& erhållas dels på grund af trigonometriska beräkningar och dels genom direkt konstruktion (i
liimplig skala) af stråikonen och dess skärning med vattenytan. Vi skola här behandla tvenne 1all, nemligen ljusrummets bredd och höj d för en strålkastare med låg uppställning
(:2 meter) samt för en strålkastare med hög uppställning (18m).
Genom ljusets horisontala spridning ökas ljusrummets
breeld å hvarje afstånd i förhålland et w,

men

ljusrummets

(.

ltöj d förblifver oförändrad.
Fig. 3, 4, G, 7 och 8 visa l j usrnmmets höj d och breeld vid
koncentrerad t l j u s samt olika spridningsgrader, för strålkastare
me d låg uppställning (2 m. ö. v.) samt för strålkastare med
hi·,g uppställning (18 m. ö. v.). Yid jemförelst~ mellan figurerna
;; och G finner man att, om strålens kärnlinie riktas mot en
punkt å 3,000 meters afstånd, så är fältets bredd och höjd
sWrre, när strålkastaren är högt uppställd. I detta fall börjar
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fältet på omkripg 530 meters afstånd . När strålkastaren har
låg uppställning (2 m. ) börjar ljusfältet på omkring f"O meters
afstånd.
Figurerna visa, huru betydligt ljusfältets form och storlek
förändras genom olika höjdriktning af strålkastaren. I figur G
är höj d riktningen - 30', i figur 7 är den - l 0 24' och i figur
8 - 1° 50'. Ljusfältets bredd å t. ex:. 1800 meters afstånd är
resp. 90 meter, 70 meter och 27 meter. I fignr 3 är höj driktningen "t O och i figur J är den - l 0 2-±'.
En rino-a
förändrino·
i strålkastarens höJ. d riktning föränb
b
drar ljusfältets storlek och läge högst betydligt.

Bel ysningen i ljusfältet
Denna beror på ljusfördelningen i stråikonen . :B'igur 9 visar
Jj usfördelniHgen efter längre axeln af det elliptiska l j nsfält,
som framställes i figur 8. Enär ljusfältet träffas af strålar,
som hafva olika inteusitet (jemför figur 1), och belysningen af
.ett föremål minskas i samma förhållande som riVadraten pi:t
dess afstånd från ljuskällan ökas':'), så erhåller belysningsimrvan det utseende, som figur 0 utvisar. 1\J an finner här att
belysningen är störst, icke der kärnlinien träffar vattenytan.
d. v . s. på 550 meters afstånd (se figur 8), utan på 420 meter3
afståml från strålkastaren. Härifrån aftager belysningen hastigt med ökadt afstånd intill vid pass 1,000 meters afståncl,
hvarifrån den aftager långsammare. Intill det afstånd, der
belysningen är omkring G meterljus ':här cirka 1100 m .)
kan man, under förutsättning af god sigt, väl urskilja tor pedbåtar. Således är här (~e fig. 8) endast ungefär hälhell
af hela det 1700 meter långa ljusfältet nyttigt för belysning.
Figur 10 visar, huru belysningen är fördelad, när strålkastaren
*) Belysningen, uttryckt i
.~iteten

metcrl,in~. 1~.

lir=

hos elen stråle. som tt·<lffat· vatt.Pnytan

ka~tarc•n.

p~\

J

J
1

. .
der l = lJU:mJten-

af:•tåmler. r, frän

~tr~\l

har samrna höj d öfver vattnet men olika höjdriktning. Figur
11 visar, huru belysningen är fördelad, när strålkastaren är
låo-t uppställd (2 m. öfver vattnet) och kämlinien paraHel med
b
.
vattenytan. Af denna figur framgår tydligen, att belysnmgen
i ljusfältet är t illräcklig från strålkastaren allt intill gränsen
för dess lysvidd, när det belysta föremålet befinner sig i fäl tets midt.
.J\1o t fältets yttre begränsning är belysningen svagare,
emedan strålame der hafva mindre intensitet. Belysningen
är sålunda icke öfverallt i Ii usfältet tillräckligt stark fö r upp täckande af torpedbåtar. Den del af ljusfältet, der belysningen är tillräckligt stark för nyss angitna ändamåL är i fig.
3 angifven medelst rlen fulldragna linien. En torpedbåt, som
befinner sig i D (se figur 3) på omkring 1650 meters afstånd
från strålkastaren, skulle sålunda icke er hålla tillräcklig belysning för att kunna skönj as från strålkastarens närhet. Om
den återigen befinner sig i D' på 1950 meters afstånd, eller
300 meter längre bort än i förra fallet, så är den inom ljusfältets .. nyttiga ornnldc ·' och erhåller tillräckligt stark belys m ng.
storleken at ljusfältets nyttiga område vexlar med sjelfva
ljusfältets t:itorlek och form, sålede;:; med strålkastarens höj driktning och höjdläge. I figur 3 sammanfaller det nyttiga
området med sjelfva ljusfältet intill omkring 1000 meters afstånd. Härefter har det ungefär samma bredd (60 meter) ända
till 1600 ~L 1700 meters afstånd, hnrefter bredden aftager och
blir noll vid strålkastarens maximiportc:e.
Vid jemförelse mellan de i figurerna 3, 4, G, 7 och 8 fram ställda l j nsfälten samt ljusfördelningarne derstädes, finner maJ
lätt. att det ljusfält, som visas af figur 3, nemligen en strålkastares med låg uppställning (2 meter ö. v.) och med vattenytan paraHel kärnlinie, har största ytan och fördelaktigaste
ljusfördelningen. När strålkastaren har så låg upp'"tällningsrlat" och strålens kärnlinie riktas paraHel med vattenyta1 ,
skall ett i kärnliniens vertikalplan bP-fintligt mål städse bely-
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sas af strålens mest intensiva ljus, å hvilket afstånd från strålkastaren det än må befinna sig.
Sedan nu stråikonens bestämningar i korthet afhandlats
öfvergå vi till frågan om

Observatörens ståndpunkt.
För att säkert kunna iakttaga ett i en strålkastares ljusfält befintligt mål är tydligen af vigt, att detta erhåller tillräcklig belysning på samma gång, som man innehafver liimplig
observationsståndpunkt i förhållande till strålkastare och mål.
l\1ed afsigt att utröna under hvilka förhållanden observatörens
ståndpunkt är gynnsam, återgå vi till strålkonen. Vi antaga,
att denna utgöres at ett mer eller mindre genomskinligt medium af den beskaffenheten, att genomskinligheten är minst
der, som ljusstyrkan är störst, d. v. s. 1 konens midt, och att
genomskinligheten är mycket stor vid stråikonens yttre begränsning
Det gäller nu för observatören att ställa sig så, att hans
blick under alla stråikonens sökrörelser må genomskåda så
liten del af stråikonen som mcjligt, och att han icke må hindras i sitt iakttagande genom att direkt l j u s från strålkastaren bländar hans öga. Han bör således stå nära vinkelrätt mot
stråikonens kärnlinie, han bör icke se mot stralkastaren, och
om målet befinner sig i den del af ljusfältet, som är observatören närmast, så är detta målets läge fördelaktigast för observation. I fjguren ö må s betyda strålkastaren, m' och m betyda mål, hvilka hatva olika läge i 1jusfältet, samt o observatören.
Villkoren för bästa observation äro n n:
l:o) att målet, m, befinner sig i ljusfältets mot observatören vettande kant. Är så förhållandet behö{ver
blicken endast genomlöpa en ringa del af strålkonen,
nemligen ytterkanten der genomskinligheten är störst. Vore
målet i stället vid m', så skulle stråikonen verka såsom en
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sky mmande ljusvägg, hvilken hindrar målets sigtande. Om
o bs e n~atören har tillräckligt hög ståndpunkt så att han kan se·
ijf rPr konen, så synes målet i det närmaste lika bra, hvar det
iin må befinna sig i l j usfäl te t;
2:o) att vinkeln o m s icke öfverstiger men Yäl understiger V0°. Om nemligen målet vore vid v ' skulle observatören
\·ara nödsakad se mot det bländande ljuset från strålkastaren,
hYi lkH t menligt in verkar på hans förmåga att observera; slnt~
ligen bör
3:o) målets belysning vara tillräckligt stark, för att det
må kunna ses ±rån det atlägset belägna ställe, o, der observa tiiren befinner sig.
Det är en stor fördel för observatören att vara högt placerad . Om man kunde Hinka sig att han ständigt vore nära
målet och ungefär 100 meter r~itt öfver ljusfältet, så vore elen
platsen elen allra bästa. I verkligheten får han vara nöj d
med att komma så högt upp som förhållandena meclgifva. De
Yi!lkor for god observation, som med hänsyn till observatörens
ståndpunkt i allmänhet rimligtvis kunna uppställas, äro:
l: o) skillnaden i höjdläge mellan observatör och strålka,; tare bör vara så stor som möjligt;
2:o) observatören Lör Yara placerad (åtminstone 10 meter)
högre än strålkastaren, och
3:o) observatörens sidoafstånd från strålkastarens kärnlinie
b<jr vara så stort som förhållandena medgifva.
Ett nästan oeftergitligt villkor för ernående af god t resultat är, att observatören kan meddela sig med strålkastaren,
isyunerhet då denna gifver aktivt ljus (riktljus eller syftljus)t
ty i detta fall måste målet hållas i den kant at ljusfältet, som
\~et ter mot observatören .
I de flesta fall äro förhållandena sådana, att observatören
måste vara nära strålka;;taren. Om denna skall riktas på elektris k väg, så är, på grund af tekniska hänsyn, ieke lämpligt
att taga afståndet till manöverapparaten, der observaWreil
lilmpligen bör befinna sig, större ~in 100 meter.
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strålkastares placering.
Vid bestämmandet ar strålkastares placering ombord måste
hänsyn tagas till deras användning cle~s såsom aktivt ljus,
deb s!'tsom passivt och slutligen som båda delarne.
Skall stnllkastaren an vändas såsom aktivt l j u s, måste dess
läge väljas så, att observationsplatsen, som i detta fall sammanfaller med artilleriets uppställningsplats, får bästa möjliga
läge i förhållande till densamma. Det tunga artilleriet måste
.gitvetvis uppställas relativ t lågt öfver vattnet (4-G meter).
För att bet j ena detta artilleri, bör en strålkastare vara relat ivt högt placerad. Enär omkring 10 meters höjdskillnad
5kall förefinnas, bör en för detta ändamål afseeld s trål kastare
således hah-a omkring 14 a 1G meters höj d öfver yattnet.
En af strålkastarens hufvudupp,2;ifter är att nattetid utgöra hjelpmeclel fiir upptäckande af torpedbåtar. Vanligen
hafva de lättare pjeserna till uppgift att afslå deras anfall.
Enär det snabbskintande artilieriet;; vigt medgifver, att dPt
placeras relativt högt, hvilket läge ju äfven af andra grunder
.är fördelaktigt, så kan det ljus, som afses att betjena des:;;a
pjeser, i allmänh et placeras lågt (2,o a 4 meter ö. v.). Härigenom ernå,; äfveu det fördelaktigaste läget för en akt i v strålkastare nemligen: hög uppställningsplats för observatören (här
för det snabbskjutande artilleriet), omkring 12-15 meter, samt
låg uppställningsplats för strålkastaren, omkring 3 meter ö. v.
Af hvacl som f0rut framhållits angående observatörens
ståndpunkt framgår, att det stumlom kan vara lika bra, att
denne innehar ett stort sidoai'stånd från strålkastarens kärnlinie. Hufvudprincipen är nemligen elen, att observatörens
blick må genomtränga så liten del som möjligt af den lysande
'trålkonen . Vid det aktiva ljuset är, som vi ofvan antydt,
kanonkommendören observatör. Om nemligen .:m kanon be ·
finner sig i o (se fig. 2), och dess aktiva strålkastare, under
det att fartyget innehar samroa läge. riktas mot resp. a; b och
.c, blifver dess afstånd från strå! kastarens kärnlinie resp. a', b'
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ouh c'. Det ~ir tydligt att kanonkommendören må:=;te se bäst.
nii r scr:dkastaren är riktad tvår..; nt, ty hans sidoaf:Stånd är i
så fall störst. Häraf finna vi, att det aktiva ljuset.; nyss anfiirda läge i förhållande till den eller de pjeser, det är afseclt
atr, betjena, för:>iimras genom förtludring af strålkastarens sicloriktniug eller fartygets svajnin6 och gir. Denna olägenhet
förs,·in ner till större delen, n~ir fördelaktigt höjdläge äfven förefinn es.
l fall icke någon lämplig höj chkillnad mellan pjeser oe:h
ahi v t l ju s kan lJeredas, så bör sicloaf:Stånclet icke ge rna under10 meter 7 enär l;:anonkommend6rerna i annat fall skull e
r.:ti()'a
.... n
bliindas alltför mycket af det skarpa skenet från sLr~dkastaren.
~:JRi;;ta uppställningsplats en for ett passi·l'f ljus (sök- eller
bevakning,;-) måste vara el en låga (2,n-4 meter J, emedan J :o ,
ljnsf~il te t härigenom blih·er störst (se fig. 3), 2:o) ljusfälteb
belysning blifver fördelaktigast och 3:o) det ickA behöfver
hiijclriktas för '\;ökning", utan man har endast att tillse det
kilrnlinien förblifver horisontal. Sidoriktning sker efter behof.
Af samma sktll år den låga uppställningen af ett aktivt ljn~
ähen att ±oredraga.
\-id det aktiva ljuset är obsen-atören bunden vid en viss
plats, nemligen artilleriets uppställningsplats. Således måste hlget
af detta ljus rätta sig efter art ill eriets läge , och vi hafva funnit
lli'>dYändigheteu att hafva aktivt ljus såväl högt som lågt.
Vid det passiva ljus et i-i.r observatören icke bunden vid
någon viss uppställningsplats. Han kan således välja sin ståndpnnkt i förhållande till ljuset, som kan placeras på lämpliga;;te
Yi,;, och vi hafva funnit, att detta inträffar, när ljuset har el en
låga nppställniugen. Obser vatören bör stå minst omkring 10
meter i.ifver ett passivt ljus, om intet sidoafstånd kan erhållas.
.Jn högre upp han kommer, desto bättre ser han. Eger ha11
derjernte stort sidoafstånd fr:m strålka;;taren, ökar detta ännu
l11era hans iakttagelseförmåga.
8kall en strålkastare an vänelas såsom både akt i v t och passi \·t l jns , är det i allmänhet bäst att ha f va den lågt placerad .
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Vid bestämmandet at det antal aktiva ljus , som biir ifrågakomma å stridsfartyg, utgår man från ombord befintligt antal
pjeser eller grupper af pjeser, som äro afseelda att under strid
operera gemensamt. Hvar oca en sådan enhet borde hah·a
sitt aktiva ljus.
J\Iecl hänsyn till strålkastares användning såsom passiva
ljus är det särdeles fördelaktigt att hafva två dylika ljus på
h vardera sidan.
För att minska antalet strålkastare kan så anordnas, att
de passiva ljusen äfven må kunna tjenstgöra såsom aktiva.
Vid sjöfästningar eller minpositioner gälla i allmänhet
samma synpunkter för strålkastare5 placering som ombord
i farryg. I land har man gifvetvis större utrymme aU disponera än ombord. Det är sålunda lättar e alt fördelaktigt plaeera strålkastare vid sjöfästningar E'ller minpositioner.
På grund af det mycket begränsade utrymmet samt omöjligheten att vid fartygets svajning eller gir bibehålla konstant
sidoafstånd från strålkastareu, är man ombo rd nödsakad att
lägga större vigt vid a,tt få tillräcklig höjdskillnad mellan strålkastare och observatör.
Vid strålkastarens uppställning på sjöfästninqar ' bar man
att taga hänsyn till den sektor af vatt~nytan, den är afseeld
att belysa. Då här vanligen stort utrymme fötefinnes, har man
att tillse, det observatörens eller kanonkommendörens (o bservatörens vid aktivt ljus) sicloafstånd blifver tilllräckligt, huru
än kärnlinien riktas inom ny;;snämncle sektor. At samma skäl,
som ombord i fartyg gälla, bör strålkastaren vara lågt uppställd. ~lan kan på sjöfästningar lättare placera artilleripjeserna relativt högt (10-20 meter). Här uppnås sålunda reJa·
tivt fördelaktigare ömsesidigt läge af observatör och strålkastare än ombord . Om man vill använda elektrisk riktning af
s rålkastare, inskränkes, som vi ofvan antydt, atståndet till
manöverapparaten, till högst 100 meter.
Vid sjöfästningar måste äfven finnas aktiva och passiYa
lj us. Om det för vinnande af goclt observationsläge eller för-

lSL

delaktig orderöh·crföring anses behöfligt, bi)r ln·arje eldfront hafva
sitt akti\·a ljus, ln·ilket äh·cn skall kunna tjenstgöra så,..om pa,.;:,:ivt
(~iikljns). Det kan ofta nu·a fördelaktigt att hah·a ett eller par
fnunskjutna passiYa Ijns, afseelda att gih·a konstant ljusfiilt öf,·er
fiistuingcns skyeldszon clkr öfver ett af fiistningcn förs,·amdt
mi nfiil t.
Ljttsens anordning sammanhånger för i'•frigt m.Yckct Hiira med
dc Inkala förhålland(•na. Oh·an anförda syn]mnkt(•r kunna såledeK
eiHh.;t göra anspr8k på att vam allmiinna.
För l jusens anordnande vid m inpositione'l' komma., förutom dc
l(tkala förhållandena, andra orustiindighrter i betraktande. l-Iiir
Im1,:te iihen finnas akti,·t och passivt lju;;. Ett koni-itant ljusfiilt
med tillr~icklig belysning bör förliiggas nflgot utanför oeh parallelt
m('d y ttersta minlinien*). Vattenomr:''tdet utanför detta ljuc;fiilt biir
ktnllta undrrsöbs med tillbjelp af söldju:-;. Det konstanta ljuset
(b<·,·akningsljuset) bör haha fortifikatori:,;kt :,;kyd<l mot utifrån
kommande eld, om terriingförhållandr•na rnedgifva. det.
J)ct aktiva ljuset (syftljusct) af,.,es hiir att samtidigt bctjc:na
tn!n nc s_dtstationer. Liigct bör derföre viiljas så, att den som
;.:kall beordra debamma*':'), har godt obsernltionsliigc i förh?tlbnde
till ,;[lyiil detta som bevalmingsljuset (det fasta ljusfiiltet). :-ldtlju ..;et bör kuuna belysa ett i minfiiltct inkommande mål så,. att
dtotta mål kan hållas stiindigt insdtaclt från bakon1 varande :-;dt~tationcr, ll\'arhclst i minfiiltct det iin må befinna sig. :-ldt~t:I
ti"I Il'l'll:U; af::;tånd från minfiiltct borde således icke iihct:skricb
dPn synYidd, :,:om med :oyftljnset kan ernås. ~\h· en h ii r torde ett
bgt (:! i\ 3 mt ö. v.) aktiYt ljus, i de flesta fall \'ara att föredraga.
... En stor oliigenhet, som vidlåder ljusen ombord, iir, att ljusbitets afst:l.ud, storlek och belysning· myeket liitt kunna föriindras.
Yill jemförebe mellan figurema 10 och 9, resp. (j och ~' finne r
111:tn, hYilken fi)riindrinrr
lj'usfiiltet
nndero·år
o·enom. en min,:knin öo· i
t'l
.
b
b
..

*). Lokala. flirh~llla!lden me<lgi fnt natnrligtvi,; il' k c alltid ett ~ä gyn o·
Iage af bentkning,ljusfiiltct.
**J Man bör tag·a i i.ifvcrviigandc. om ej detta Jju~ liimpJicren kan ril\:jlll olcktri:'\.:: viig.
r

'·lllit

ta,
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deyatio n af enda~t P :ZO'. 1Jf1 ljusfiiltet il :?,000 meter,; ab;tånd
(fif(. G) har en bredd af o111krinf( 100 meter, samt der,;tiidcs i
fiiltets midt herskar en belysniul-!; af omkring (i mett>rljw-:, så blif0
\'I 'J ', genom att siiuka strtdka,.,tan: n ytt(•J'· ligare ]
:?O', bredden vid
sa111ll1a af,.;tåud noll, och bel.Ysning;en iif\·en noll. Hiirjcmte min,.:J.::as synYiddcn J'rå11 2,000 till 1,:!00 meter. .)cmfi'n·e:; itt1•r figurema
och ±, så finner man, att Yid encbst
:.21' siinkning
:'i staclkommes en minskning i Ijnsfiiltets bredd till mindre iin en
tn·djedcl iifvensom en minskning af s.nl\·icldcn till mindre iin hiilfte n. Hiir iir ,.;trålka,.;taren :Z metet· öh·cr yattnet, cU cl!'IL i föna
fallr·t iir H) meter ö. \',
Emedan en ringa fi\riin.drillf( i clc\·ation ;"tstmlkommcr mindre
fö riindrinf,?: i "ynvidd, storlek oeh liige af ljusfiiltct för rtt högt
ljus, iin då ljuset har låg uppstiillningsphttc:, så kan det mi\jligcu
ifrågasiittas, om ickr ett pas,;iyt ljlls helst bi)r hafva hög npp,.;tiillning,.;plats.
( ienom fat·tvU'ets
kriin<.rniJJu·
strå lkastarens kiimlinic
... o
o
n Jlltdero·år
n
<'n clr\·ationsföriindring, som iir lika med kriiugnings\·iukeln. Huru
hetHlliU'
föriindrino·
SYJWidd och ljusfiilt uudcrgå genom <'n mycket
b
b
()betwllio·
fi\riiudrino·
i cle\·ation (1° :ZO'). hah·,, vi ofn\ll visat.
lb
);"iimnda föriindriug
smvidd ocl1 lju,.;fiilt ar mycket ha"tigare, niir strålka::>taren at· Ugt iin niir clc1t iir högt upp:-;tiilld. Denna oliigcnhet h<tr cmellertid ingen >iti'>tTe betydebe
gent emot dc stora fiirdclar, ett lilg;t upp"tiilldt pa:osi\t ljus erbj uder.
J-hilken stor oliigenhet kriingningen kan medföra \' iLl ett pa,;"i
lj'us· l iOb
over i Öj)[1en dao·
o·
Ma n hink e sig·, att ett fi 'n·emil l å
' \'t
:!,000 meters afstånd blih<•r helt hastigt belyst med kiirulju,.,et
fl/m CIJ strålkastare, och att efter ungcfiir en sekunds f1\rlupp
,.:\·nviddcu redan förminskats med omkring 1,000 meter. J Jlll<lll
,·trålen" kiirnlinic genom fartygets fort"atta rulln ing åter i ntriiffar
:i :2,000 meters afstånd, iir förrmålet långt ifriln <lct föregående
,;tiillct. För öfrigt ii r ri)rel,;en si1 hastig (l juskonen »pe ndla n), att
m;m svår! io·en
l1 inne r ob,;c·n·era mftlct.
b
Oliigenbetcma af kriingnin).!;ell må;.;tc upphiifva,., f!:Cnom
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I ,:kiirg;~rdar kunna möjligen förekomma fall, då det iit· fördt•laktigt att haha ett hi.'>gt pas:-;ivt ljus, t. ex. niir det iir fr:lga
<)111 att 1.\·:-;a iifn•r låga :-;kär eller holmar.
För detta iinclamål bm
man ait\·iinda ett högt beliiget aktivt ljus. Kiimlinien hos ddta
!j ~ ~ bi\r <lå kunna instiillas i lwarjc (insb·änl lutning':":').

Orderöfverföring.
För att gifya ordl'r eller meLldelanclen mellan obsen·aiör oeh
~ h ·; d km; ta re finnas ~ltskilliga medel, såsom direkt mtllltlig- order
uwd l'ller utan rqwtiti'n·, språkrör, telefon, :-amt <•lcktrisk eiler nwb ni~k Yisarctclegraf. Ihst iir, att observatören kan "jelf fnln i'Lil
nl)"l't'nttiousplats rikta ljuset i!:enom n<'lgon liimplig; mekani"k eller
t l<·ktri::;k anordning. Detta gilller i synnerhet för aktiyt l j us. Emeda n sildan ri\rcJ,;etransmissioJt liitt kan komma i olag, iir nö(h·iind igt att haha reserv i mlgot af nyss anförda orcleröh·erfi'n·ing,;lll ('del, h,·ilka ju ock lllåste finnas för att kunna befalla 0111 ljn~ets
''l' ridning, afskiirmandc, clenttion m. m.
l·'ör pass i \'t ljus kan. det Ya m tillf.dlcst, om obRCJTatiircn h: tr
i11direkta medel till sitt föt,fogamle för att mcddrb sig med eller
,.: ih ·a order till str:llkastarcn.
Fnln kommandobrygga neh nulni\\·ertom biir iihen kunna
ha ~tig;t meddela,.; order till hntrjc stritlbstarc.
Vi hafnt med aff'ccude p~ det akti\·a ljuset:-: placering tömt
L,nnhå llit elen pri11cip, att !tvarje strichenhet (batte ri, diYi:-;ion db·
plt tton) bör hah·a ~itt ljn,.,, afscdt för eget eller gemen~amt bruk.
I l p l'(':; p. bcfiilhafvarnc bi'lra från liimplig, liitt tilli[iinglip: phts
') Pöe detta iindamål kan det Ya ea lämpligt att

~t strålka~tnren

l!lon-

t"m vattenpass eller krling;ningspendol.
·"' ) Gtt pit stl'åikastaren aptcraclt instrnmont, liknande dc g;amlr1 "rikt'l'·<t,lrantcJ'n:<·' torde hlirför tunna Yara lämpligt.

kunna låta rikta lju"et pi\ det mål, som skall be:'kjuta,.: af dem
underlydande pjcscr. L'impligast iir, att, o:n ch·3fen iif,·erlcmnar
clclg-ifnin.~cn åt n~gon af sina officerare, denne iifven får skiibt
det aktiva ljus, som tillhör hans pjescr.
Betriitfaude dc passiva ljusen (sök- elle r ben1kning,;ljus )
iit· liimpligt, om dco-;sa kunna bc<)l'(lras hastigt, antingen direkt
eller indirekt från en eller Acrc liimpliga obscrn1tionsplatscr, så,;om
på kommandobrygga ell er i militiirmärs.
Det iir tydligt, att t1·en1H' niirbeliigna pjc,;gl'Uppcr kunna fiircnas om ett aktivt ljtls, om båda haha liimpligt ob~ctYations 
af"b'lnd från detsamma.
Y id orcleröfvcrföring,;mcdlt'ns anordnande bör till "C:;: l: o) att
hntrjl' hiir s. k. ··grupp" kan snabbt och siikcrt rikta ::;itt aktiva
Jjtts; riktningen pii elektrisk viig ii r icke att rekommendera, oakbult förde len af hastighet, ty anorclningill·nc blih·a uöclviincligh·i,;
m.1·ckct komplicerade; på fiistni.ng-;1r, der afstiinclcn iiro liingrc, kau
det \·ara liimpligt, men den ticl:;,·inst man derigenom kan uppnå ,
mot niir språkrör eller telefon oclt 1·isarctelegraf am·iinclcs, tordP ej
Ya ra f<å afse\·iird; 2:o) att hån chefen~ oeb vakthafvande officeren ..;
uppehållsplatser, el. Y. s. manövertorn och kommandobrygga, dylika k(lmmuniccringsmcdcl leda till hntrj c ><iir,.:kild R trålkastare:
:3:o) att iifycn från militiirmiirf'<'ll'lle kommunicering-smedel kela tili
dc passi\·a ]ju ~ sOJiJ, afse,; för observatören dc'rstiicles.
l•'iir unch·ikanclc af oniidiga komplibtioncr ](IInna komtnltni·C('I'i ng,;anorclningttrne dekis kom bi n era:-;.

strålkastares tekniska skötsel.
l•'iir att möjliggiira ett g-oclt rr:;ultat må;;tc en f'trillka:;tare, i
]ikhct mc·cl hYarje annat tckni:-;kt hjelpmcclel, ;;kötas på rationel t
" '"· Y i ;.;kola hiir enda:; t redogöra för dc allmiinn;l å liggand c 11
l11·iiJ.;:a tillkomma dem, som skola skiita en stnl.lkastare, s:lsom nek
fiir ck tekniska hj clpmcdcl, h·ilka böra finnas':').
'1 Fot' den detaljerade ~kiit,;eln "kall finna~ l'll ltvarjP ~tl':\lka,;tr~rc
lllt'Miiljan<lc :;iir:;kilcl "in;;truktion" .
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:\Ii m-t t \·;'1 man biira nfsrs till att sköta ru :;trålka,;tar·e - ·
(!t•n CtH' fiir ckn tckniskn, drn andre för den taktiska drlen. Om
-<1 bL'höfw's. tillkomme r en handtlang< m'.
Den :;om af~es för den
tekni ,..ka delen, m:"t kallas :;\:o :2, dr n nndre för :;\:o l.
~Y: o '! hm ntt tillse, det lampan iir riitt instiilld, sit att positi,·n kolet;:: krDter stiidse iir i r; pegclns briinnpunk t, att koleus
:1:dar :<ammanfalla med sp egelns optiska axel, att lampan brinner
med förc;;krifye n spii nning orh st riimstyrka, att vid behof öhcrgn
till haudrrgler i ng - mrd ett or<l: han har att sköta den elektri:-ka elden. ] :-tralkastm·ens niirhet bör finnas hiirfiir nödYiindig;l
in-..tnnnent, ncmligen ampere- och Yoltmiitan', regleringsr eostat
Yl'rktyg orh n';;erypersccllar m. m.
;:..·:o J mottager och utför order orn strålka staren" J_,·sning oc-h
mnn(·,n-ering. R;t Yida inga andra order gihas, har han att tillse.
Jltt ;:;tr:ilkastarc'ns kiimlinic alltid iir horisontcl. (Detta kan måhiinda iifYerlemnas till X:o 2). Vidare att ljuset iir af,;kiirmad L
att spridaren iir !'tiilld på koncentre rallt ljus, samt att strålkastar en
iir riktad t\·iir,.; ut. eppå order .riktar han ljuset, sprider det till anbefalld grad, afskiirmnr det u. ;;. Y., iakttagand e att efter afskiirmandc ;ltcr nida strålkastar en till utg-ångsliig'Ct (tviir,; 11t). ~Ied
Yisaretclcg raf, som angif\·er, huru lll\·c kct strålkastar en ska ll rikt;t"
fi'>r- d ler aktcröf,·er, repetc'ras. Derest :-;[\ anse,.; bchöf-ligt, rapporteras niir andra order beträffande ' strålkastar en blifyit utfiirda.
Fi'>r ltiir angifna iindmnål måstr tinna:o snabba och siikra ordcr(ih·erf\iring,.;medd till ,;trålkastar ens niit·h et.
~tridkastaren m<'i,.;te \'ara fi'm.;cdd m ed gmdering tillub·isan cle
<tf ~iduriktning, med ,·attenpa,;:; (riktqntdra nt) eller kr~ingning:-:
pendel för att angih·a kiirnlinicns lutning mot horisontalp lanet.
med spridan: jemtc dertill hör<tnde gradering fi'1r utvisande af ,;p ri dlling:,;gr,t<len samt med afskiirmare . Slutligen måste finnas till hand~
put:-' ning:-'m edcl fii r spegel och spridnings lin:;er m. 111. Orena gla~
fi.•ro r"aka rwmligen icke ringa lju sförlust
."\r strålkastar en montrrad i port, så böra halfportarn c liitt
];tlnna öppnas och stiingas samt sluta Yattcntiitt till. Fördelakti gt
'lu!.,l-J-. i .~jiir. }\'Il.
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ii r, när f:tr:ilkastaren kan löpa pR slädar eller rail:", ~å att den und<'r dagen liitt kan dragas in till bättre skydd.
.
~tr:llkastare, som iiro uppsatta i land, böra haf,·a orienterlllgstuber för att kunna under dagen inställa kiirnlinien på en ,-iss
Jlllnkt, graderin~ar, angifvande spridningsgrad samt höjd-o oc~~- sidoriktnint!:. Om d<' iiro monterade på flyttbar vagn, eller pa hoj- uch
siinkbara anordningar, böra de i det s. k. "stridsliiget" ,·ara stadiua och horiFontala, så att någon iindring i riktning genom andra
"' iin hiirfiir afscdda anordningar, omöjl iggöres.
m<'d<'l,
(!•'o rt;;:.)

Uppgifter rörande organisationen af flottans
manskap.
Ar kapt<'n S. Xatt O('h Dag.
( !,.ort~.

fl'ån Tid~krittC'ns l :a !Jiifte föt' år JRU7, ~id .•->Ii).

skeppsgossar.
Sådana fmmos redan på L'ril.- Xlr·s tid och kallades då
,·anligen ;1skeppspyckjerne;1• De voro år:;tjenare och användes
~åväl å fartygen som å skeppsgårclarnä. Deras antal synes
rlock hafva varit ringa under denna tid.
Antalet skeppsgossar ökades emellertid och år 162~) funnos
tOO sådana. Uti de derpå följande staterna upptogas ej skepps::;·ossar ~som en klass för sig, ehnru det är all anledning att antaga, det sådana alltjemt funnos. Det troligflo är, att kostnaden för deras beklädnad, underhåll m. m. togs från besparingar på andra titlar. Detta synes så mycket mera sannolikt,
~om 1G86 års stat endast upptager 20 g0ssar, men att det rirl sirlrcn
u( detta antal (enligt en kong!. resolution af elen 19 J\Iars 1G85)
Ji ck antagas GO gossar på hvarje sCJ_vadron (eskader) och att
hvad som behöfdes [till dessas underhåll togs af besparin~;arna å anslaget till volontärer. Dessa nex:tra'1 skeppsgossar
i nclrogos vä l åter för en kort tid, men antalet ökades snart
igen, tör att sedermera än ytterligare växa.
Uti ofvannämnde kongl. resolution angafs änd amålet med
denna institution och orsaken ti ll densammas im:ättaucle vara:
··alldenstund vid Amiralitetet alltid för detta varit brukligt att
antaga små gossar, som icke allenast sina sysslor u ppå skeppen
hafva och förrätta, utan också af ungdomen vänja sig vid sjömansskap, att de gemenligen bli bäst skicklige till Kong!.
.:\Iaj:ts tjenst, alltså är Kongl. l\Iaj:t i Nåder väl tillfreds att:
8ådane härefter också antagas;1•

-]:;/'i-

Från denna tid - Bottans nydaningstid under Carl XI kan man alltså datera skeppsgosse-kärens tilh·aro. Den har
ända sedan denna tid bibehållit sin plats bland flottans institutioner ocn är nu -- hvad manskapet angår - den äldsta
bland dessa, om det döende båtsmanshållet undantages.
Uti alla förordningar rörande denna kår har man, ända
intill våra dagar, kunnat märka de::;s du bula ändamål, ne~nligen
att vara dels en plantskola tör att dana skicklige örlogssJ(nnät ,
dels en försörjningsinrättning ±ör gemenskapens barn. Douk
har häri den förändrmgen vidtagits, att skeppsgossekåren, från
att vara dels en välgörenhetsinrättning, dels l och hufvudsakligastJ en skola för att dana goda ämnen till underofficerare, d. '· s. ett slag,; undP1·office1·svolontii1·-institution':'), öfvergått till att blifva en rela·yterin.!Jskillla f/jr flottaus manska)JStam, uti hvilken senarP- den egentliga utbildningen till underofficer numera sker. Denna öfvergång skedde dock först rätt.
fram i innevarande århundrade.
JånO't
.
b
Äfven med afseende på mans!o"upsstyrka och {örlii!)gnm,r;sort
har skeppsgosseinstitutionen undergått flere förändringar. Staten af år 1697 upptog 100 skeppsgossar och 1711 års stat
samma antal. J. r 1719 funnos ej mindre än 180 skeppsgossar,
.hvilka då ännu hörde under kofferdikarls-regementet. Efter
krigsåren vid 1700-talets bör:jan synes skeppsgossarnes antal
:åter hafva minskats och var 1719 endast 108. I 1735 års stat
.upptagas 100 gossar i Carlskrona, 15 i Stockholm och ;; i G-öteborg. År 1778 funnos 150 skeppsgossar i Carlskrona och 15
178:) ökades gossarnes antal i Carlskrona med
-j Rtockholm.
') Änl1a långt fram i nnnuandc {lrhun!lraclo har iif1·cn mer iin Cll a"
flottan,; officerare varit ~kcpp~go,;sc. Såln11!la ha1lc elen egentlige org·ani·
satöron af elen nuvarande ,;jöknj;ssl.·o/rrn, numera afticlno kommendörkaprenen
Georr1 af 'J'rofle, varit insl,rifl'lm ,;om ~keppsgo~~e. Bland de ment bemärkta af flottan~ miin, :'Oill hafva ntg<Ht fl'<'m skop p,;gO titiekåren, må niim·
nas g·cneral-amiral af P11i:c, hYilken från en fattig skcppsgos"c ;;tcf!' npp
till riket~ hög~ta värclighetcl', blef gTet\c, "crafimcnirldarc ol'h hög~tc chef
för 1lct yapcn. hYilkc t han en ~i1ng tjentc i des" liig,;ta grad.
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150 l"extra" gossar*), hvilka dock 179G öfverfördes till ordinarie.
Hedan året derefter omorganiserades dock kåren, och i Carlskrona skulle då finnas 200 ordinarie och 100 extra gossar.
bestämdes ' att i Stockholm skulle finnas 10
samtidiot
l]Jwefär
b
b
ordinarie och 5 extra gossar, hvilket antal 1811 fördubblades.
Äfven på Sveaborg funnos skeppsgossar, utgörande vid innevarande århundrades början {)0 ordinarie och 40 extra gossar.
Yid sammanslagningen 18:24 fastställdes skeppsgossarnes
antal till:
l komp. Carlskrona med :WO ordinarie och 100 extra gossar
:1
10 ,
,
,
2)
,
1 Stockholm
,
l
,
10 ,,
,,
,
20
i C1-öteborg ,
,
l
l!"ör gossarne i Carlskl·ona fanns en srirskild kompanichef,
.~om till närmaste biträden hade tvenne kompaniofficerare,
medan chefsskapet för gossame i Stockholm och Göteborg
uppdrogs åt dervarande matros kompanichefer, (h vilka till biträden hade hvardera en unelerofficer . Kompaniet i Carlskrona delades emellertid 18'28 i tvenne. Kompaniet i Stockho1m ökades 1832 med ~O m·dinarie och 1U extra gossar. ~h
1848 omorganiserades skeppsgossekåren sålunda, att i Carlskrona indrogos 100 extra gossar, hvaremot de ordinarie ökar1es med 80; i Stockholm indrogos de 20 extra gossarne, medan de ordinaries antal ökades till 50; i Göteborg indrogos
alla gossarne .
. ~r 186:2 förordnade,;, att mga skepp;gossar vidare
fingo antagas för Stockholms station, och 1854 indrogs
,;keppsgossekompaniet derstädes, samtidigt med att gossarnes
anta l i Carlskrona ökades till 300. Afven skeppsgossekåren
tie:k emellertid röna den tillbakagång, som vid denna tid egde
') Så,om :okiil härtill anfi) J'tlr' "den mHt'kliga förmån och nytta riket
7''\ ,k~· 1 Hias

derigcnom, att en tl c\ af den nncler Amiralitetet lydande gebarn kunna rädda~ fr~111 1lo svåra öden, som fattigdon~ och
ln·;,tando lll:Jpchällo medföra, jcmtc det !len tillviixande ungtiomon mom
Allliralitrtct dcrif!cnom bibehflilc:-, ~,i,om 1le biista iimnen till 1iottans tjonst":
(1\:nng:\. href d"n 11 ~ov. 178:1).
nJ•'n~ kaprn$
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rum inom sjövapnet. Antalet skeppsgossar minskades sålunda
först till 280 0838) och så till 200 gossar (1865). Sedan minskades antalet 1869 ytterligare till 150 och först 1883 blef det
åter ökad t till 200; 187:·, gafs befallning att uppbringa antalet
till 280, men detta antal uppnåddes ej, ty snart utkom en ny
befallning, som föreskref ett något mindre antal; 1892 gafs
slutligen befallning om kårens ökande till 400 nummer.
J\Ied afseende på älclem cid inträdet i kåren var denna
mycket lägre förr än nu. Sålunda fordrades i förra och i början af detta århundrade blott lO :'t 1:3 års ålder för att blifva
ordinarie skeppsgosse, medan för att blifva extra sådan en
ålder af 8 år var tillfyllest. Alldenstund karlskrifningsåldern
alltid synes hatva varit omkring 18 år, blef tjenstetiden
som skeppsgosse mycket lång. Längre fram ökades inträdesåldern till omkring 14 år, h vadan t j enstetiden i kåren
blef cirka 4 år. Slutligen sattes 1895 inträdesåldern till 1G
år, så att tjenstetiden enelast blef 2 ål'.
Skeppsgossarne (i Carlskrona) hade ursprungligen ingea
egen kasern, men fingo en sådan på 1840-talet; denna dock
endast inrymmande ett mindre antal a± dem. De öfriga bodde
ute i staden. Först i förra decenniet blef en hela kåren rymmande kasern uppbyggd.
För skeppsgassames undervisning inrättades redan tidigt
en särskild skola. För denna an befalldes 1773 upprättandet
af ett nytt reglemente, hvilket i sig äfven skulle innehålla alla
författningar rörande hushållning m. m. vid skeppsgossekompaniet, hvarefter tid efter annan nya reglementen för skolan
m. m. utfärdats. För undervisningen af skeppsgassame i Stockholm och Göteborg samt på Sveaborg gällde särskilda författ nmgar.
Skeppsgossarne afsågos väl i äldre tider mest till kofferdikarls-kompaniernas rekrytering. men en del af dem befordrades
dock vid karlskrifningen direkt till lägsta gradens underofficer.
Detta egde rum ännu vid början af innevarande århundrade.
Vanligen mgmgo de sålunda befordrade skeppsgassarue på
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styrmansstaten. Undervisningen tör inträde å Jenna stat lemnades i styrmansskolan. ~är denna skola ursprungligen inTättades har ej framgått af tillgängliga källskrifter; att en sådan fanns redan under 1700-talets första bältt är dock säkert.
För att kunna antagas till lägsta gradens underofficer
fordrades ännu vid tiden för 1808-9 års krig endast håg och
fallenhet för befattning.m, "eller någon preliminaire insigt och
erfarenbet i sjöväsendet", samt kunskap i läsning och skrifmng. Fullmakten utfärdades vid örlogsflottan af befälharvande amiralen, vid armeens flotta af eskadercheferna samt
vid de värfvade regementena af regementscheferna. För att
kunna befordras till öfverstyrman, konstapel (styckjunkare vid
armeens flotta) och öfverskeppare fordrades emellertid behörigen aflagd examen. Ar 187 4 stadgades det för att kunna erhålla öfverstyrmans eller konstapels lön af 1:sta klaO'sen (efter
1841 flaggstyrmän och flaggkonstaplar J, att äfven ha f va aflagt
sjöofficersexamen, men detta stadgande borttogs sedermera.
Den tjenst, som i äldre tider tillkom undero±ficerarne under sjökommendering, var synnerligen omfattande och ansvarsfull. Utom vanlig underofficers tjenst voro sålunda t. ex. armeen3 flottas underofficerare chefer å fartyg med ända till 60
mans besättning. Synnerligen maktpåliggande var äfven befattningen som "ansvarsstyrman'\ i mycket motsvarande nutidens navigeringsofficer.

Vid armeens flotta funnos ett särskildt slags styrmän, de
s. k. skärgårdsstyt-rniinnen" eller "lotsarne''. som de äfven kallades, ehuru de på intet vis hörde till lotsv~rket. Detta oaktadt
hade de till befälhafvare eheferna för norra och öst,·a lotsdistrikten.
Af dessa lotsar fanns ett kompani om 25 man i Stockholm
och ett om 50 man i Sveaborg. Lägsta gradens lotsar kallades ''lärlingar"; för att kunna antagas till sådan fordrades att
h afva seglat minst tre år i skärgården samt ega god frejd.

-J-U-

~kärgårds-

och öf-,erskärgårdsstyrmännen, l1Yilka utnämndes af '
eskaderchefen, borde ega skicklighet att "lotsa uti en betydlig
del af finska och svenska skärgården".

Trupper från armeen.
tlådana användes å flottans fartyg under hela den uti
denna afdelning behandlade period af vår flotta<> historia. Så
ofta flottan rustades med anledning af befaradt eller pågående
krig finna vi detta vara fallet. Härtill användes såväl infanteri som kavalleri. På örlogsflottans fartyg uppgingo landtruppernas antal i allmänhet till 1 /s, högst hälften, af fartygets
besättning, men på skärgårdsfartygen ofta nog till 3/1 Olägenheterna af att delvis använda dylikt folk till fartygsbesättningar voro naturligtvis ej heller på långt när så st0ra på skärgårds- som på örlogsflottan.
När förluster unclAr kriget eller sjukdomar reducerat det
egentliga sjöfolket, måste man vanligtvis än ytterligare öka
antalet landtrupper å fartygen.
Enär hithörande frågor ej direkt beröra flottans manskapsförhållanden, samt de tillfällen, då landtrupper användes till
fartygsbesättningarnes kompletterande, äro ganska utförligt
omnämnda i svenska sjökrigshistorien och således redan förut
temligen allmänt kända inom flottan, afhandlas här ej Yiclare
detta förhållande.

Landtvärnet af år 1808.
Uti afd. I af dessa :·uppgifter" är omtaladt, hurusom ko-nungen enligt 1i 72 års r egeringsform och 1780 års föreningsoch säkerhets-akt egde rätt att i "nödfall" uppbåda lllla rapen(öm män i riket till fosterlandets försvar. Då det dessutom
till kom konungen ensam att afgöra när "nödfall" inträdde,
kunde han sålunda redan flire ett befaradt krig uppbåda ett

/
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Lmdtvärn eller en hncl:>torm och äfven låta denna vapenöfvas,
cl ock under förutsättning, att den ökade härsmaktens under ·
hidl ej kräfde påläggandet af nya skatter eller krigsgärder,
hvilka af konungen, utan ständernas hörande, endast kunde
påbggas i händelse riket blefve an.r;ripet.
Såsom i afd. I äfvenlecles är anfördt, begagnade sig G11staf
n· . 1rlo7f a± denna rilttighet, när S•·erige, våren 1808, hotades
me d <mfall från alla :>idor.
Lmultl'dmet, som detta landstorms-uppbåd vauligen kallas,
Utskrefs YiSserJigen SclSOm förstärkning åt hären, men, enär
vi ~':ia delar af detsamma kom att ingå u ti rodd-flottans bemanning, torde det ej vara utan intresse för sjövapnets män
a t taga kännedom om detsammas tillkomst, första organisation
<Jc lt vidare öden. Dessutom innebär landtvtirnets uppsiittande
et t återuppvaknande af tanken på, att. omsorgem för landets
tij rsvar är en lu;rujc svensk man åliggande personli.r; pligt. Det
var ett tecken, som förebådade den allmänna krigstjenstskyldighetens återinförande i Sverige.
Hcem. som var första upphofvet till lancltvärnets uppsätt ande, är ej med säkerhet kändt. Uti en embetsberättelse, som
d:tYarande general-adjutanten för armeen uf 1'iuell afgaf i :i\Iars
l8J!l, omtalas ett bref från Oustaj" IV Adolf till af 'l'ibell, daeradt elen 10 ~\lars 1808, hvari uppsättandet af ett landtvärn
ifrågasättes.
C+eneralacljntant af 'l'ib ell omniimner derjemte, hnrusom
'·konungen hade redan någon tid förut till flere högre embetsmiln yttrat dess ahigt vara, att, i anseende till tidens viclt ut-;eeucle beskaffenhet, gPnom ett landtvärns upprättande för,; tärka rikets förs\·ar", men att dessa embetsmän aj:~l.fjl'kt en
~ådan åtgärd. Häraf synes framgå, att det Yar hos (iustaf
L!- Atlol!' denna till sin fJI 'Ilntl så 1·iktiga tanke först hade uppstått.
J)å grund af konungens ofvannämnda bref hade af Tibell
nch Lagerbring en konferens om saken, men kommo öfverens
om att 11{4yrl.:a densamma, hvilket skedde i ett underdånigt
me m orial af den l~ :Hars.
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Dl:'n 14 kom emc1krtid underriittelscn om ]bmnarks fl'ed;.:brott,

och detta gjorde slag i saken . Redan samma dag utkom en lmngörelse, hvari anbefalldes en del förberedande åtgärder för inriittandet af ett landtdirn. Kungörelsen lyder som följer:
"Wi Gustaf Adolph cte. etc. Görc veterligt: at sedan Hikch i">>tra
grän;; redan blifvit af Ryska magton ftcntligen angripen, orh Wi af vV;\r
.granne på Yestra. Södra och Norra gränsorne med anfall äfven hota,,
tinne Wi Oss föranlåtne at med all den styrka \\i möjligen knnnc åstar l
Jwmrua, :::öka frälsa och ft·cda Riket, samt clct·vicl begagna O;;s af rlc rfit·
tig;hcter och iakttaga llc ~kylrligheter, som rikets urgamla grundlagar, ej
mindre iin nu gällande Hcgcring~form och Säkerhets-Act, Swca konungar
ålägga. \Vi vele förrlensh:ull, på det Wi måge blifva i stånrl at med tillräcklig magt möta våt•a 1iender, härmed upmana och befalla hvarje ogift
{)Ch mod friska lermuar försedel yngling. emellan lR oeh :!ö itr~ ålder•). af
hvacl stånd han vara må, ~om ieke förut ~åsom Soldat, Håt>man. Fördubbling och Reserv f'ig låtit inskrifva, eller annars i W<"1r orh Rikets tjcnst
ingått, at hålla sig redo oelt fät·tlig, at föt• Posterlandets fr~Usning til n-pen
gripa, enär Wi deront ~kulle ftnna nödigt, at W;\r ytterligare nådiga be·
fallning utfärda. I•;mellertirl antyile \Yi härmed samteli~e Wåra Befallningshafvancle, at gena>t l<"tta it behöriga rullor upteekna alla ~·nglingar af
föreniimda be~kat'fenhct i hvarje Socken och Församling, ~å väl <i l,amlet
som i Stäclema, och at deraf ~cdermcra på det :-:kyncl8amma~tc til Oss in!"iincla sanunamlrag, på det \\·i, cfte1· inhemtacl kunskap on1 antalet i hvarje
Län , m(tge om clera,; b;wärandc oel1 fördelande i ordentliga Landtvärn~
tmpper kunna föran~talta. Stockholm~ Slott, den H ~[ at'" 11'08.
t-luslaf Atloll'h.
C'rrrl ],agrr/n·ing.
Kouungen haJe först tiinkt ,;ig möjligheten af att kunna upp-

Om omöjligheten
siitta 100,000 man dylika landtdirnstrupper.
dm·af, ,_rwiil i anseende till att uppbåda så rnyeket folk, som att
erhålla tillriicldigt meJ befiil, \·apen oeh utrustning, J_,·(·kades man
lik\·iil snart öfYert.\·ga konunge n, hYilk e n d~ ~·ttrade, att landtyiirnet åtm in stone borck utgöra 60,000 man
tdermecl) sknlle kunna utrii ttas ~ -

>' Olll

något hufYudsakligt

X ii r dt' t sedermera ii hen \·i sade
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landh·iimct:-; organi:-<ation utfiirdade,- den ~l) l\Jar:-;

·e tt kungl. bref, hntr"' huh·uchakliga innehåll ntr:
. Wi Gustrtl Adot,,J, etc. ete. l anledning af W<irt nådiga ptlbud af den
14 mnc1'. ~lånad .... . hafva \Vi ..... vPlat stadga följande allmänna grun·
der: Da akerbrukct, näringar oeh ~löjdet· ..... böra i möjligaste r;Hitto
• · · · · ontbbade bibeh<lllas, och J{ik et~ för~var . . .. . icke fordrar hela rJC'n
styr.~a, hvartil Landtvärnot ..... uiir kunna bringas, hafvC' \Vi ..... i nåclCI"
be~tamt · · · .. att: l·Ivad Lan<it1·iirnets ~annnansMtninrr urh indeland~ fonu··> 1·
" " -" ,
o
• k Il
s~ ~ a detta) .... . batalj ons1·is vcrl.;:>tälla~. ocl1 h var Batalj on . . . . b~stå
at 4 Compagn ier, h vardera af luO mans ~tnlm."
Genom dessa ~tadganden befriades. från deltagande i landt,·iirn et:
. "l:o) De ynglingar, h1·ilka ..... redan blihit i \\"åra och Hikc·t:; Gollegter eller ;;ndm Publika verk antagne (äfvcn extra-ordillarier):
2:o) Arbetare vid Fabriker och Bruk, ~å ,·ida deras antal icke öfverstiger rörelsens verkliga oeh af \\"årc Bcfallningshat\·anrle pröfvarle !Jehu!" ·
U:o) Handtve1·ks- och Boktryr.:kot·igesliller i Städerne, ~amt å Lande~
Allmogens lagligen antagne Ojerning~miin (= ~oekenhandtverkru·e):
-!:o) Hemmansbrnkat'e samt rrorpare mer! ,forclbruk, hvaraf rlc förre
om rlet utan hinder för ] ,a rHltvii.m~ttpsiittningen kan ~l.;:e böt· Jemna~ c~
'
Dräng fri på h varje hulft hemman ..... :
, .. 5:o) Stu?erande virl Aka<lemie1· orh Gymnasier, lnformato rC'r, Bor~aro
!:3taderne, J•tskare, Skeppare, Styrmän och i Sjömansltu~ct in~kri fne :\l a trosor: dock ska ll det icke de::;se mer iin andra vHgra~. om migon ~<i <btundar, at varria i LandtvHmet in~krifvcn .. . .. viljande \\"i för öfrio·r tillåta
dem, hvilkas en:;kilta angelägenheter fordra, at med andra iil\·eren:komma,
:::om <leras ;;billen i Lamlt\·ämct intaga, så frarot dc, med hvilka en ;;idan
öfveren::;komme!Re triiffas, iiro viilfrrjtlarle, samt· upnått ~(i och iel•c öfvergått 86 {t r:; <lider."
Hiirefter inneh~•ller kong!. brofvot en del be:;tiimmol::;cr angående befiil
och underbefäl m. m. 1·id lancltviirnsbataljoncrna. l.:nderoftirerarc och
korpral er skulle uttagas blanrl landtviirn~männen. ]Je ut::<krifnc från Stockholm, Göteborg oeh Christianstad :;kulle inöfva::; till artilleri~ter · alla iifriora
till iufanteri::;ter. Ett särskildt, förenkladt exercis-reglcmcntd ~kulle f;r
· användande virl landtvärnstruplwrna utarbeta~'). SintJigen meddelade~ en
del ~estiimmelser angåcntle Jandtviim:;man~ stililning till krigslag· m. nt..
h_vartgenom bl. a. ,;tadgadc": "a r r,andtvät•n:;manskaper icke unrlpr ~lilit iir
tJenstgÖl'ingen, med kropp~aga eller kiipp::;lag bemuta ~ må:·

,;ig omöjligt att förse ens denna tl\l niimnda ,;tyrka m ed al lt, 11\·ad
som

hör·de till dess organisation till trttpp, samt till dc""' Yecler-

börliga beviipning oc h utrustning, stannade dock konungenf-: bc·slut
Yicl :30,000 man.
*) GetlOm ett kong!. bref af rlcn 4 Juni samma tir ~tarlgatle~. att inge n

tiek .i lancltvärnet

in~krifvas

fiit•c fyllda 19 år.

*) Ett sådant utkom ~anuna iii· oc h blcf af Kong!. :\laj:t ra~t>t iilldt til l
begagnande vid landtvämstrnpperna "föt• att ej ~pilla en' dyrbar tid med
de konstigare manövrer~ öfvande. hvilka ~ällan eller aldt·ig i fiilt kom nm
att begagnas", sorn det heter i 'J'ibC'Il" ofvaniimndc embct,bel·littelsc af den
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LandtYiirnct>' upp;:;iittanclc mötte emcll0rtid :-,tom ,drig:hctcr.
J)d liit ,.;ig yiil gi\rn att få m!lnskapet samladt, nwn orp;ani;;;ationen
nn· <'.i fiirdig meJ cubart detta. Till den"amma,.; fullbordande bchi'd'dps bPfiil, Yapl'n, bckliidnads- och ntrcdningspcr,;edlar.
Bri~tcn pil befi"il yar mycket ;;tor. Xiir dc ordinarie' reg:l'ment('na <tfmar::;chcrade till de r e,;p. krig~skåfleplatf.:enta, hade allt bcfiil
oeh underbcfiil, ,.;om kunde frrm de:-;sa nucka ras, afternnats till \'nt'gcring,.:batal.jonerna, }1\·ilka,- "ammanclra~-rning hade börjat innan l<mdt,-iirnet,_, upp"iittandc anbefallde:-<. _'d regementenas bcfiils-kadcr
fa nn,; cl('rfiir intPt iifrigt för landtYiirn:-;truppema. Allt bdiil , ,.:om
fanns att tillgå, utgjorde:-< af: l:o) i arml-en qyarstående off-leerare;
:::amt 2:o) Adeb-fanc-rq;ementcts officerare. Dessa bleh·o alla
kommenderade till tjcn;;tgöring Yid landt\·iirnct, lwilket nek ;;kedde
llll'd dc af konmtgcns ,;amt chh·arandc h(•rtig Carl:; lifdrabanter,
h\'ilka <'J oundgiinglig;en l)('hi.\fdcs för clPn clagli[2;a tjen!"tc·n.
Flcore tll' tjPn:-<t afgå ngne men till tjenstgi\ring iinmt duglige officcmre Prbj ödo :-jelfmant :-ina tjcn::;ter, ll\·ilka anbud naturligt,·is mottog-o". .Ut dermed f.dla l1 ela bPfiilsbehofvet yar dock iek(' möjligt. :-\törn.: delen af bcfiilet utgjordes tvärtom af lantYiirnsmiin,
:-;tuckrandc oeh andre, ,.:om dc•rtill kunde anyiindr~:-;.
En anuan ,-tor ::;Yårighct vid landtYiimcb urgauiscranclc ,·ar
bri;-;t('tt på geriir, hYHl'Jl~ fi)g;a <'llcr ingen tillgång fanns inom lanckt. Enda möjliglwtcn att anc;kaffa :o[tdana \'Hl' att infiir;.:krih·a
dent h~tn utlandet; i detta fall England. I•'r;tn alla andra liindcr
yoro vi yid denna tid af,.,piirradc, t_,- clc:-<F<a yoro antingen Yiha
tnob;tå ndarc eller ]_,·ddc ,·?tr fiendes, d(•n fran:-;ke kPjsarcn;;, bc·fallJtingar. Hade ej England vid detta tillfiillc yarit yår viin och
a lli rrade, oeh hade ej just dcrfi)r herraviildet på lwhct yarit dra
fiender fr~nr_,·ckt, ,;å, hade drt landtviim :-iikrrligen ej fi\tt några
gc\'iir. :-lom det nu Yar, erhi\llo:-; gcviit· fr!ln England. o('h
detta redan i ?\Iaj 111:tnad.
Ah-en pil 1·emtyg yar det bri,-t, nch hudar ;-;akna(k,.; att deraf
til lYcrka det stora antal :::om fattades. ~Ian företog sig derför att
tillverka rcmt:·g af bnldan, ;;om !'edan ferni>~satlc,:, och inom ~
m[umder ftnmns W,OOO sb·ekc' n dylika att tillgå.
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l let '-Yiiraste af allt nu· dock att nödig bc'ldiidnad fiir LllldtDc lllllll(1enJJO'S·
per~edlm·, som fnnnos i förråd, \'oro till större delen gnmla k~~
scracle plagg, F<åsom niistan utslitna kappor o. eL Konu 1w en fi\rordnadc derfii r, att landtviirncts bdd~idanclc :-;kulle i'tligga h.mnmunenw, ll\·ar och en för sina landtYiimsmiin, och. o n1 1nan unelantager llen >>nmndcringshatt med hattprydnach an.gihancle innehaf\':l!'rn,; cgcnsk<tp af krigsman, som tilldelade,- ll\·arj<' landh·iirn sman, ntdeladc•s till... en början åt landtYiimet ing;1 n;unckring~]ll' r
f.::.dla_r m l~ronans ~-on·å cl annat iin mot ersiittning. En gihcn fiiljd
h:~.rat blcf att,. nar landh"iirn:;bataljoncrna sammandrog-os, måst('
F<torrc ~ele11 af manskapc't n_,·ttj<t <'gna kliidcr. Konungen hiill
emcllerttd, trots upprrpad<' fiirrstiillningar, i det liingsta fa,.;t vid
att ll\·m·je liin skulle brldiida sina landtyiirnsmiin. Rtridio·a bcfaliJiingar rörande denna sak ntfiirdades tid efter <lllll<tll~ och det
dröJ.
· . .nagot
o
f o rcgenngcni-'
•
•
. tlc l ånot
.':' fram })-"t
. ' !Jo·· s·t e n, nm.tn
·Tan
s1da
Yldtog:-; . for att ska if: t la ndtviimet orden t ] ig Lckliidnad: d t c1 riij sm:'il, h\'llket, :::om Yi :1lla ,-etn, fick dc me:;t sorgliga fiilj(lc-r.
Yiim~m:-mskapct nii:-;tan helt och h·'\llct
sakJJa(1c
·
'
•- <
:-;.

l lct kungliga buclc;ka]Wt om landtYiimcts imiittandc Yiicldt•
· emellertid gan;;ka stor genklang inom landet, oeh detta fömiimligast bhmcl dc bildatle khtsscnHt. Trots det dc yoro bcfriadl'
från. dcltao·andc
i lll)[)l)·
· · sao lll<tnga
c
o
. n
. ,tclct , ,'1Jl .ll1:t·lcl
' .c srg
stnd <•ranc1c f nm
0

llllLY.ersltet:n, att regeringen, af fruktan för framtida hri;.:t p:l ak:tdeHu:-kt b!ldadl~ per;;oncr, ntfiirdadc ett p[tbttd om, :1tt Hed('l'biin~mh· m?tttc med tjenliga fiirrstiillningm· !'Öka afbiija, d et antakt
:tf Llcm, o som i detta af;.:N'ndc lenmade uniYersitden , ej skulle
bliha ;;a stort, att :-;tatcn i andra Yigtiga yrkPn kunde fnundelcs
kolllma att saknn nödig tillgång af akademiskt ;;tudrrade miin >.
Det t_,·cktl'S för iifrigt ;;om um folket genom denna kraftan:-;triin o·. •
]
. .
o
•o
h
Jllllg lOppats pa att fa ('tt snart sint på kl·io·ct.
Siir . derp~t detta hopp ej gick i fnllborda71, ,;y:tlnaclc il\-crn, oel1
l! il t' oi,, ·ckoma mötte, \'ar redan lriinförelsen bort: t.
ni (•d den ]ii,;liga organ isation dt•nna trupp hade, genom utp;.:]utandct dl'rifrå n
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af sti"m·e dekn af nationens mera hihla<le elenwnt mPd dc"'s högre
:m dli~a kraft, genom hri>'t<'ll p:l dug-ligt bdiil, på niiclig bekEidnad
oeh pil utbildning, ,-:n· den:::amma ej ntxen ett fiilttåg,; mödo r och
bes ,·iirliglll'trr. Den "'orgliga utg·å nge n af detta fiirf'ijk t ill åter11 pplifn1rHle af dr·n :dlmii nna yiimplif!:ten n1r en fi'djd af alla dessa
,-idriga nm "'tiindi!-!·ht'ter oth utgi'>r ett Yarnand e cxenqwl p å i'öljd<· rn:~ vid krig~tillfiille af fi'>r"'tlmmrbc :1f hYnd till fi'>t·svar,.;\·erkct
h\',rer.

14!) -
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lågu hel a 1lll,.:hål1 in,.:juknade, smittade af landt\'iirn,.;miin,
de tagit i ,.;in ,-ård. D etta up1wäcktc naturligtyj,.; stor för~kriickrlse h os allmiinheten, hnn·igenom alla anstalter till d c sjukr•s yi\rcl i hög g rad för~\'ilraclcs. G e nom stora anstriingningnr
fr:ln YcderbörandC's "icln bl efn) e mell ertid inom kort öher :!,000
~juksii ugar klargjo rda, dels i. sj e lh a f:ltockholm, del:; ;1 nrottningholm, Manilla m. f1. stä ll en, ln·arpå dc sjuke fiyttadr s m· qyartcrcn.
Den Liittt·e Yiird de in"'juknade pr1 drtta ;;iitt erhöllo hade oC' k
den lyckliga p åföljden, att död ligheten bland trllp]WI'na nedgick
man dagligen till b lott ;3 i'i -±.
fr:l n eirea
:-(1111

:w

Ehunr\·ii l en t·c·cl ngi'n·l'l"e i'>f\'C' l' trupperna,.; :111\'iindande i kri g
<'J falle t· in om ramen fiir ddta a rbete , torde drt dock e j vm·a utan
i 11 tt·c•,..,.:<' att i knrtlwt nmniimna, i ll\·ad tm1n landtYiim;-:tmpper
lllah·r JSOS-- 9 år·" krig :111\·iind<•s till br!:'iittninga r :1 fl ott ornas far-

tn::, hYarfi'>r e u ,.[t<l:ln red o gi"n ·d~e hiir infÖn' "·
~;1 ,_ 0 m oh-an uiimnb :-;kullr landtviimetf' urgani"ation :::ke i
• .
bataljonrr om 4- kompani e r med li'iO mau hvanlcra. Inalles npp;-:att<·,.; .)l ;-:ådnna hata lj• >n ('l', hYilka ;;edern~era f':llnlnanfördes till
14- bri~acl<'r , ln·ar och <'Il undr•r <'Il inspddiiP. De fi'n·sta bataljnnerna voro fiinliga r ('d:tn i April, men U<'t dri'•j(k fram i .Juli

f:lådant Yar utbrottet af d e n fiiltsjuka, ln·ar;;.: minn e iir för
;d ltid förenacH med 1808 ~ rs olyckliga lamlt,·iirn. _\ tt bristande
f('n·bcr(ldelscr i h,~ad an~kaifning nf bekl~idnad tn. 1n. angål' var
grundor::~ak till fiilts jnkans utbrott, iir tydligt och klart. Liirdolnarna fr:'\ n år 1808 iit·o derför C' j att förakta i ]t,·a cl angår frågan
•>In <ltt an~kaffa nödig b ckliidnad 111. m. för yå ra nuyara nde Yiimpl i)!;tigc. Stuclcnmclct af gångna
i d r tta fall sin stora m ·tta.

tide rs

krigshistoria har ii h e n

-·
inna n ~Illa ,·oro upp,.:atta.
Till .~hmd bdurdradei' l"plund,.; fyra bataljonrr, O stPrgi)tlands
t re bataljon er samt Ves trn anlancb od1 Södermanland,.; f_vra batal jo u('l', fr~n ]1\·il ka ,.;c na t·r iifn•n to~s en mye krnhe t folk till att

Landt,·iimct repade s i~ emellertid ej efter den kniick d et e rhi-d l g"l·nom fiiltsjukan/och det tog, f' å som trupp bctraktadt, ('j någo n
Yida re deluti krigshiincleJ ,erna. D e n 9 December 11tkom emellertid
dt konf!:l. brcf, ln·arigcnorn förordnades, att rust- och rote hållmne,
~ :1. liinge kriget Yarade, Yid intriiffamle vakans ej skulle bchöfYa
anskaflit ny karl, utan :-;kulle i fitiillct en lamltviirnsman in~ättas i

ft> r;;tiirkn armeen,.; f:trt.Yg!' be"iittllillg:ll'
.:\iir ~lutligen d~f'sa trupper i m('dlet af .Xo\' embc r ombord å
,.;kiiro-iinh:t\ottan :l trrYiinllC till ~toc kholm, lltÖtte nnder.viig<'n stark
kiild"' ol'h sniiHa. En ;-:tOl' del af landhiims-man>'kapct, som ju
,-a 1· illa bekliidt, 1:-mdstcg de rför med dekis för-fru;;na l<'mmar.
Efte r fn1n1knm~t<'11 till lmt\-udstadc n 11tbriit niistan omcllclbart en

d et ,-akanta numret. D:'\. kriget 11pphördc, skulle ru,;t- och r otch:llhll'lle~o; sk_ddighet att r<'krytera :!ter ,-icltaga. Fri,·illig lega efter
krif!:C!ts s lut ,;kulle Yar:t tillåten m ell a n mst- och rotchållam r samt
landtYiimsmiinnen, nwn <·n r edan i 1111mmer in satt sådan "knlle ej
ansf'" ega :::jelfskrif,·r•n l'iitt att allt framgent innehaha numret
rtt<'d d ert ill hörande fi)nnåncr, såsom torp m. m.

;-:mitto;;a 111 sjukdom, d<'n s. k. fiilt~jukan , och inom någ ra da gm·
lilgo iifyer 2,000 man in,.:juknade drruti. Sjukhusen för,;lugo ej på
l:"mgt ni ir för <l etta stora anta l. .Af barmhertighet upptogo då
mil nga nf stadens inn ev:"tnarc Hr rc af dessa ol _Yck li~c i Rina h em,
lll('ll detta hade till fi'•ljll att smittan spred ;;.:1g iin \'idare. Flere-

l rti . \ pril 180!) hcmförloh·aclt''i dr qntrvarandc af l:wdtviimstr uppe rna, 11\·arp:'i hela la ndh·iirnt•t några månader d en •ft er officielt
tll>pli')stc:::, s~t so m \':ll'and<' oförenl igt med den nyantagna rcgering,.:fl)rnw n.
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Utgången af Uustuf lT Adol{s· forsök att uppliiva den allmänna \ärnpligten blef alltså högst olycklig. Genom detsamma beröfvades landet flere tusental af sin bästa ungdom; andra
tusental hemförde från kriget dystra minnen i form af :-;jnkclomar, ruinerande för deras framtida helsa. lYien detta återuppli±Yande af den allmänna värnpligten var icke desto min dre af stor betydelse, såsom angifvande en ny r iktning för
vårt försvarsväsendes ordnande. Att vi, nära 90 år efter dessa
händelser, ännu ej hunnit till måJet - elen "rena" allmänna
värnpligten - beror troligen mest derpå, att vi under cleh
gångna ticlen varit förskonade från elen strängaste, mPn bästa
läromästaren i detta afseende, nemligen kriqet. Vi hafva dock
11n börjat skymta slutet af vägen, och väl vore, om vi hnnno
det utan att de dystra, olycksbådande orden 'fi.ir sent u ljöd.:'
i våra öron.
(Forts. )
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iramk allacl materiel, såsom torpednät, niitafklil•I•are, stiingsel-
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Lommar <Jch elektriskt ljus; härjemte be,;krifves miniiniers
fiirstördse genom eontraminering, svepmng och l.;:abelfiskning.
detalj athandlad och öfver
IVhitelu:ad.gtoJpedl' /1 blir
ganska ntförlig
111iJUtJI och tless användning lemuas iifven
h e skri fning .
.\ ndamålet med bukeu angifves i företalet, i det fDrfattaren
deri, efter omnämuaudet af det glädjande fakt,um, att intresset
hir ~jömi litära frågor stigit i l<~ngland, framhåller beltofvet af
en populärt skrifve11 afhandling om torpeden, minan oeh torpedfartyg, i det ha11 anför, att a lla hittills utgifna biieker, som
at'ltctndlat dessa ämneu, ärn så detaljerade och af en så
teknisk natur, att dt>. ln·ilka ej tillhört facket, varit så godt.
som utestängda fi·ån kännedomen häraf.
Vi tro att författareu lyckats på ett utmiirkt s~ltt fylla behofvet af en populär framst~Ulning af denna greu af maritima
fijrsvarsmedel, h vilken i fö!j d af sin hemlighetsfullhet hitintills
varit nästan alldeles ubekant for utom vapnet stående.
~aturligtvis afhandlas och beskri~ves förnämligast hvad
som tillhör den enge:ska marinen, men äfveu andra mariners
materiel, erfarenheter oeh åsigter påvi,;as, rlPribland minsprängningsexperimenten i Carlskrona 187 4.
E fter beskritningen (jfyer torpeder och minor lemnas en öfverskådlig redogörelse för utvecklingen samt resnltatell af försöken med torpedbåtar, ··Catchers'' och ··Destroyers'', från 14knopsbåten till 30-knops De>'troyer'n,· med noggranna siffP.ruppg;itter och data samt goda planscher och ritningar.
Gndervattensbåten har si~t särskilda kapitel.
l slutkapitlet beskrifva;; några intressanta torlJedanfall
Lm der sista Chinesisid-J apanska kriget, h varvid torpedens kraftiga verkan framhålles.
Om boken Pj för specialisten erbjuder något särdeles nytt 1
blir den dock med sina mera än 50 väl utförda planscher och
ritningar en innehållsrik och concis handbok för sjöofficern
samt en intressant och instruktiv lektyr för icke-far:kmannen,
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i det beskritningen är hållen i den lediga oeh tu:;terläudska
.;;tiL som man funnit hos de engelska fi"n·fattare, hvi lka på seHare tiden afhaurllat, maritima frågor vare sig i tidningar P.IJer
bokform.
Härtill kommer, att bidrag till ofvannänmda arbete lemuats
af spceialister inom flottan samt af de ftirnämsta torpedfartygsbyggame i England , lwiket i hiig grad ökar boken<; an:;:toritet.
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