1895.
58:e årgången.

Häfte N:r 3
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Flottan under sistförflutna året.
IV.
Utveckling och underhåll af flottans materiel.

Fartygs materiel.*)
(Forts. fr . sid . 141).
Karls!:J'OWT stntio11: min båtarne Gondul och Gud ur: nybyggnaden har full ständigt afslu tats och mi n båtarue klargjorts
för expedition; pansarbåten T h ule: nybyggnaden af tvenne
ångslupar afs lutats; pansarbåten John Ericsson: ny tillverkning
a f fy ra ångpannor är afslutad och pågå arbetena med ombyggnad af öfre däcket samt fartygets ändring jemlikt komiteförs laget af åt· 18B2 ; korvetten S aga: har undergått reparation
och ändrats ti ll kadettfartyg; fregatten v anadis: har ändrats
t ill logementsfar tyg; kanonbåten Urd: arbetena för kanonbåtens förändring j emlikt komiteförslaget af år 1892 hafva afslut ats, h varje m te elektrisk belys ning anordnats; logementsfartygen S tockholm och af Chapman hafva En·hållit lwar sin uneler
året n ybyggd åugslup; ~~orvetten Balder: erforderliga förändringsarbeten för utbyte af en l ö-cm. kanon mot två 12 cm.;
·en h andkrampråm af j ern för fasta minförsvaret har ny byggts.
fitor·lclw!ms strrft()l /: pansarbåten Björn och kanonbåten
Astri d: fartyg ens reparationer hafva afshtats; pansarbåtarue
Ger da och Ulf: arb ete na för deras förseende med ny backning och förrnder hafva fortgått; minbåtarne Agne och A gel a:
nya reservångpannor h af va till verkats: min b å tame N arf och
N ör ve : ångpannorna · hafva reparerats , h vatj e m te di ve r,; e om*) Ut<lrag ur Riks<lagsbPriittctsrn.
Tidskr. i Sjör. 18.95.

l:?

-
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ändringar af äldre skärgårdsfartyg för transportändamål m. fl.
mindre arbeten derstädes företagits.
För sjökarteverket hafva (å !:'tockholms station) verkstälts
rustnings- och afrustnings- samt reparations- och und erhållsarbeten å fartyg och båtar, samt påbö1~jats tillverkning af två
- ångslupspannor.
Dessutom hafva diverse arbeten verkstälts för norska torpedoväsendet, ±ör tull-, lots- och postverkrn samt sj ö krigsskolan.
::\1arinförvaltningen har, jemlikt föreskrift i nådiga brefvet
af den 9 Aug'usti 1894, under den 14 i samma månad upprättat kontrakt med Bergsun:ls mel:aniska verkstads aktiebolag
om tillverkning och leverans af vissa delar af pansarbåten
Oden.

Artilleri·, torped- och min-materiel m. m."'-)
Under 1894 har för flottans räkning ans kaffats: 2 st. 15cm. lavettage, afseelda det ena för kanonbåten Urd, det andra.
för Skagul, ä±vensom 1,7:28 st. projektiler till kanoner af diverse kalibrar, 6,000 st. 57 -mm. patronhylsor, 20,0u0 st. patroner till 25-mm. kulspruta, 46,000 st. skarpa patroner, 34,000
st. lösa patroner och 30,' 00 st tomma pa1,roner till 1867 - 1889
års gevär , 100,000 st. skarpa patroner ti ll 1887 års revolver,
1,850 kg. nobelkrut. Vidare 2,700 basperkussionsrör till 57mm projektiler samt en stålplåt i och fö_r profskjutning af projektiler.
Tjugofyra stycken torp eder hafva anskaffats från ·whitehead & U:o i Fiume; för torpedminutskjutnings bron å Karlskrona varf har en luftkompressionspump till verkats, äivensom
en u tskjutningstub för 45 cm. torpeder. Vid Stockholms station hafva und erhållsarbeten verkstälts på i förråd befintliga
sjelfgåencle minor (torpeder), af hvilka 26 stycken, e±ter föregående års ändring, jemväl inskjutits vid Brandalssund.
För minväsendet har vid Stockholms station afslutats tillverkningen af 145 st. hanclmino~·, samt påbörjats tillverkningen

af 160 st. dylika och af 2 st. vaktminor. Dessutom har under
året i utlandet upphandlats cirka 40,000 kg. bomullskrut och
ungefär 16,0=.0 m. elektrisk kabel. En lysmaskinbåt och 4minarbetsbåtar äro anskaffade inom land et.
En officer af Kongl. flottan och en mariningeniör hafva i
Fiume kontrollerat och besigtigat för flottans räkning bestälda
torpeder och en officer har i Kruppamfthl e i Tyskland öfvervakat tillverkningen a! bomullskrut, som bestälts för flottan.
Vidare har en officer i London öfvervakat tillverkningen af
16,000 meter för handminor erforderlig 2-ledare-kabel och en
officer har i Seraing i Belgien öfvervarit profskjutning af en
12-cm. kanon samt sedermera i England inhemtat upplysningar angående en automatisk 37-mm. kulspruta.
En officer har hos "Societe anonymes des Forges et des
Ohantiers de la Mediterranee 71 i Frankrike idkat studier i artilleri- och torpedoväsendet och två officerare hafva genomgått
en kurs vid sjökrigshög~kolan i Newport i Nordamerikas förenta stater. Slutligen har en officer, som erhållit två års tj enstled ighet, vunnit anställning i fransk örlogstjenst.
Sammandrag af utförda skjutningar å Carlskrona skjutbana

år 1894:'")
:lli'tnad.

Januari

"
Jl

l)

Datun1.

8

Profskjutning af 57 mm. strålprojektiler mot 75
mm. tjock plåt.
9 Profskjutning af 2 mm. nobelkrut med 38 mm.
kanon mj84.
1t Skjutning med 12-cm kanon m,Sl för sökande
af lämplig laddning af 15 mm. krut för 12 cm.
granat m/73 79.
15 Skjutförsök med nobelkrut i plattor med 57
mm. kanon m/92.

*) Enlig-t np]Jgift från Artilleri-<lepa rtementet i Ca rl skrona .
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Januari

"
]'ebruari

"

"
"
"
Mars

"

"
"
"

"
"
"
April

"
"

22
31

6
8
19
20
23
5

l

5
6

15
16
19
28

9

14
19

174-

Profskjutning af 26 mm. patroner laddade å
Laboratorium.
Profskjutning af ammunition till 1867:._89 års
gevär.
Skjutförsök med tid- och perkussionsrör, mindre, engelska, med 12 cm. kanon mj81.
Profskjutning af ammunition till 1867-89 års
gevär.
Profskjutning af 57 mm. patronhylsor mj92 och
mot ta:B.a på 468 m.
Profskjutning af 67 mm. patronhylsor m, 92 och
mot ta:B.a på 980 m.
S~jutning med 38 mm. kanon m1 84 mot tafla
på 980 m.
Skjutning med 38 mm. kanon mj 84 mot tafla
på 1,770 m.
Profskjutning af 67 mm. patronhylsor m,'92 och
mot tatla på 1,770 m.
Skj utmng med 25 mm. kulspruta m, '77 mot ta fl a
på 1,770 m.
Profskjutning af 57 mm. patronhylsor m/92.
Skjutning med 25 mm. kulspruta mj 77 mot tafla
på asp m.
Skjutning med 25 mm. kulspruta m,'77 mot tafla
på 1,770 m.
Skjutning med 57 mm. kanon mj92 för bestämmande af stridsladdning med 3 mm. nobelkrut.
Profskjutning af exercispatroner till 38 mm . kanon mj84.
Skj utning med 57 mm. kanon n\ 92 för pröfning
af afsvarfvade slaghattar.
Profskjutning af 24 cm. pansargranater mj92.
Profskjutning af 35 mm. krut med 27 cm . kanon mj76.
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April

"

"
"

19
20
23
))

Maj

"

"
"

"
Juni

"

"
,
))

Juli

5

11
23

26

l
G
12
13
18

3

Profskjutning af 3 mm. nobelkrut med 57 mm.
kanon mj92.
Profskjutning af 5 mm. krut och 8 mm. eng.
krut med 17 cm . kanon m/69.
Profskjutning af 15 mm. krut med 12 cm. kanon mj81.
Profskjutning at styckekrut med 7 cm. kanon
mJ63.
Profskjutning af ny mottrycksring i två af korvetten Sagas 12 cm. kanoner.
Profskjutning af perkussionsrör, större mj93,
med förändrad tändsats m. m. med 12 cm. kanon mj81 och 12 cm. granat mj79.
Skjutning 57 mm. kanon m/89 och sprängladdade stålgranater mot jernplåtar at olika tjocklek.
Profskjutning af 12 cm. pansargranater af stål
förs edda med basperkusionsrör mot 5 mm. minbåtsplåt.
Profskjutning af 12 cm. pansargranater af stål
mot 27 cm. tjock stålplåt.
Profskjutning af 3 mm. nobelkrut med 57 mm.
kanon uJ/89.
Profskjutning af brunt prismatiskt krut med 15·
cm. kanon mj83.
Profskjutning af nobelkrut i plattor (2X6X6
mm. ) med 57 mm. kanon m;92.
Profskjutning af 15 cm., 12 cm. och 57 mm.
lavettagen ombord å kanonbåten Urd.
Fo::tsatt profskjutning med tid- och perkussionsr ör, mindre, engelska, med 12 cm. kanon mj81
på 1,000, 2,UOO och 3,00U m.
skjutförsök med nobelkrut i plattor (1,7X4X4
mm. ) och (1,7X5Xo mm.) med 38 mm. kanon
lll/84.

-

.Juli

11
19

"

l7(j-

Profskjutning af 57 mm. stålgranater med 57
mm. kanon mj89.
Profskjutning af 24 cm. pansargranater af stål
mj9~.

20

"

27

"
"

"

Augusti

l

25

"

September 14

.,

18

,,

17

"Oktober

"

2

29

November 21
December

4

Profskjutning med en af fästningen Kungsholmens 24 cm. kanoner rn j90.
Profskjutning af nobelkrut i plattor (2X6XG
mm.) med 57 mm. kanor1 mj92.
Profskjutning af 2 mm. nobelkrut med 25 mm.
kulspruta.
Profskjutning af 57 mm. basperkussionsrör med
57 mm. kanon rn/89.
Förnyad prof'>kjutning med en af fästningen
Kungsholmens 24 cm. kanoner mj90.
Skjutförsök med nobelkrut i plattor (2X6X6
mm.) med 38 mm. kanon m/84.
Profskjutning af ammunition till F87 års revolver.
Profskjutning af ny tryckmätare i 57 mm. patronhylsa m;89.
Skjutning med 3 st. af korvetten Ba:Iders 12
cm. kanoner m;'81 för profskjutning af en ny
mottrycksring och två nya pivotfästen.
Fortsatta skjutförsök med en 37 mm. automatisk kanon.
Profskjutning af nya tätskålar till en af fästningen Kungsholmens 17 cm. kanoner.
Skjutning med 57 mm. kanon mj 89 (för bestämmande af uppställningsplats ombord å fartyg).
Under året flera skjutningar med olika vapen för
jemförande hastighetsmätningar med Schmidts
och Bonlanges kronografer.
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Hus- och byggnatlsarbeten.*)
Karlskrona. Minbåtsslipen har tillökats, så att plats för
ytterligare tre minbåtar erhållits. Tillbyggnad af unelerbefälsskolans hus har afsh.1tats. Kasern- och exercishusbyggnader
för Karlskrona artillericorps äro uppförda under tak och värme·
ledning under inläggning. Kruthus med tillhörande byggnader har uppförts å ön Kalsholmen. Söclra hälften af gamla
ångsågshuset har inredts till förvaringsrum för minbåtames
inventarier.

v.
SjökarteverkeV·')
Under år 1894 hafva följande sjömätningsarbeten blifvit
utförda:
vid Gefleborgs läns kust och skärgård, omfattande en areal
af l qvadratnymil, uppmätt i skalan l : 20,000 och l,t qvadratnymil i skalan l : 50,000; samt
vid Norrbottens läns kust och skärgård, omfattande en
areal af 3,n qvadratmil i skalan l : 20,00U.
Under året äro i koppar färdiggraverade en specialkarta
öfver Hallandskusten i skalan l : 100,000 samt tvenn e kustkartor i skalan 1 : 200,00n, den ena öfver Belterne och den
andra öfver Kattegatt, hvarjemte i sjökarteverkets galvaniska
laboratorium 44 kartplåtar och ö6 förtoningsplåtar blih·it förjemade samt i koppartryckeriet 7,200 st. sjökort, 400 st. tillläggsblad, 112 st militärspecialer, 3Ci,OOO st. förtoningsplanscher till "Svenske lotsen" äfvensom nödiga korrekturaftryck
blifvit tryckta.
N ettabehållningen för försålda kartor utgjord e 12,31~ kronor 30 öre.
*) Utdrag nr RiksLlag;;beriittelsen.
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VI.

För tre fyrar äro lysningstiderna ändrade. Större eller
mindre ändringsarbeten äro vidtagna å Tredjehällans, Kopparholmens, Svartviks bergets, Stickskärs, H vens och Mal ö fyrar
äfvensom med fyrbelysningen å fyrskeppet Kalkgrunclet.
Nya mistsignalstationer ha.tva trädt i verksamhet vid Alens
fyrplats, klocka, och vid Hållö fyrplats, knallraket. Vid Sandhammaren är en större mistsignalstation ordnad, men den hade
icke vid årets slut trädt i verksamhet.

Nautisk meteorolog iska byrån.*)
De under byrån lydande observationsstationerna hafva
blifvit under året forökade med 3 stationer för nederbördsmätning samt l station för vattenhöjdsmätning med s. k. poge.I, nemligen: de tre förstnämda vid fyrst>Ltionerna "Fjuk" i
Vettern. samt ''Lnrö 11 och 11 B,:>rhallsudde'1 på Bromö i Venern,
den senare vid "Bäckevik" i närheten af Grafvarne- och ut'
göras de under byrån nu lydande observationsstationerna af
~O stationer för fullständiga meteorologiska observationer, 24
s ta tioner för endast nederbördsmätning och 17 stationer för
hydrografiska iakttagelser.

VII.
LotsverkeF )
En stor mängel förnt okända grund har upptäckts dels
vid sjömätningar i Bottenhafvet, dels sf andra orsaker vid
Sveriges kuster, till följd hvaraf och till förbättrande af farlederna i öfrigt utlagts icke mindre än 75 nya flytande sjömärken och förändrats eller flyttats :40, h varemot endast 4 dylika indragits. Nya båkar och andra fasta sjömärken hafva
anbragts till ett antal af 12, en har flyttats och 3 gamla båkar hafva nedrifvits.
Nya fyrar hafva anordnats på Viskär och Utterklabben
vid inloppet till Arkö i Östergötlands skärgård, på Skarfgrundet i södra inloppet till Fårösuncl, på Stora Dyrö och Elgö i
Marstrandsfjorden samt i närheten af fiskeläget Grafvarne. En
ny lysboj har utlagts vid Vestra Algubbsgrundet i SödermanIanels skärgård och ett nytt fyrskepp stationerats vid N orströmsgrundet söder om Luleå. Vid Stockvih: på Gottland äro
anordnaclö två privata fiskefyrar.
*) Ct1lrag nr Rik s(bgsberättelsrn.

VIII.
Navigationsskolorna *J
Vid rikets navigationsskolor hafva under läsåret 18931894 varit inskrifna: i navigationsafdelningen 294 elever, af
hvilka 135 utexaminerats såsom styrmän och 81 såsom sjökaptener, samt i maskinistafdelningeu 102 elever, af hvilka 61
aflagt maskinist- och 26 öfvermaskinistexamen. Antalet af
dem som utan att såsom elever hafva tillhört skolorna, åtnju'
'
derstädes, har utgjort 43, af hvilka 8 aflagt
tit undervisning
styrmans-, 10 sjökaptens-, 5 maskinist- och 4 öfvermaskinistexamen. Dessutom hafva 35 elever och 15 privatister aflagt
godkänd examen i ångmaskinlära.

IX.
Vakanssättning och rekrytering :x·)
t'akrmssrtft niny: Enligt från Kongl. Maj :ts
vederbörande Befall ningshafvande inkomna uppgitter utgjordes
de intill den l November 1894 vakanssatta nummer af båtsmanshållet 2,719, cleri icke inbegripna de inom Blekinge lan
och Södra Möre härad af Kalmar liin på 10 år vakanssatta
rotar hvilkas antal -;rid samma tid utgjorde 900.
Rekryter/ny: U n der året uppgick antalet ansökningar om
antagning i flottans värfvade stam till 614 och hafva af de
sökande 264 blifvit : den nya sjömanscorpsen anstälda.
Brltsmm1sftcUlets

)

*) Utdrag nr Riksrlag-sberättelsen.
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x.
Utfärd1de allmänna författningar (rörande flottan eller sj öfarten ).
a) På föredragning af chefen för Sjöförsvarsdepartementet:
rl7ml: kungörelse angående ändring i vissa delar af
förordningen angående lotsverket · den lö ·Februari 1881; snlllmo dag : kungörelse angående lotsningsexamen för sjökaptener
och styrmän; den 18 Moj: kungörelse angående vissa ändringar i förordningen angående skeppsmätning den l 2 N o vember
l ~BO; smm1w dag: kungörelse angående vissa ändri ngar i instruktionen för skeppsmätare den 12 November 1880; dm 25
lliaj: förordning angående åtgärder till und vikande af ombordläggning samt signaler för angifvande af nöd å fartyg; de•t 1
Juni: kungörelse angående godkännande i ställ et för uppbördsborgen, som hos Marinförvalthingen eller hos de under detta
embetsverk stäida myndigheter bör förvaras, af försäkrings·
bref, utfärdrtde ·a f försäkringsaktiebolaget 'l' re Kronor; de11 U
Juni: kungörelse angående ändring i förordningen angåend e
lotsverket den lö Februari 1881 ; samt deu 20 Decemlier: angående antagning vid flottans sjömanscorps af manskap med
tj enstgöring för sin utbildning under viss del af tj enstetiden.
b) På föredragning af chefen för Landtförsvarsdepartementet: den U April: kungörelse angående ändring i den vid
nådiga kungörelsen den 16 Juli 1886 om rikets indelning i
värnpligtsområden fogade tabell I; den G Allt.;ttsti: kungörelse
angående förändrad lyd else af vissa paragrafer och formulär i
förnyade nådiga förordningen angående inskrifniug och r edovisning af värnpligtige samt deras tjenstgöring m. m. den 22
December 1892 ; deu 5 Oktolm·: kungörelse angående ändrad
benämning af andra lifgardets inskrifningsområde och batalj onsområcle; den 19 0/;tober: kung0rels e angående förändrad
lydelse af 28 § l mom .. 87 § samt 137 § i Kongl. .Maj:ts förnyade nådiga förordning den 22 December 1892 angående inskrifning och redovisning af värnpligtige samt deras tjenstgörmg m. m.
dm 13

-
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Kongl. 1\hj:t har den lU Augusti 1894 utfärdat n ådig kungörelse i anledning deraf att krig mellan främm and e .magter
utbrutit, och har E:ongl. Maj:t beslutat att for de forenade
r{kena iakttaga fullkomlig neutralitet under det mell an Japan
och Kina utbrutna krig.
Med anledning af Riksdagens underdåniga skrifvelse den
11 April 1893 angående inrättande af ett nytt statsdeparte~ent,
har Kong!. Maj:t, som ansett att, innan detta ärende sl~~l1gen
pröfvas, utredning bör företagas, huruvida Landt· och S.]ofor.. ·a till ett der)artement
svarsdepartementen ma' 1;:unua och b OI
förenas och i så fall under hvilka viikor detta må ske, den H
Augusti 1894 uppdragit åt en komitt.- att verkställa d en n~ :1trednino- och till Kong!. Maj :t inkomma med det nn derdam~a
betänk~nde och de förslag, hvartill utredningen må föranleda.

Arsberättelse af föredraganden i minväsende,
elektroteknik och sprängämnen 1894.
R edan 1890 framhöll töredraganden i skeppsbyggeri, marindirektören Lilliehöök, i sin årsbe1ättels e med stöc~ af kraft iga och öfv ertygande skäl de fördelar, som .kunde vn~.nas genom införandet af elektriska motorer för dnften af ston·e de
len af de många ombord i krigsfartygen brukliga hj elpmasbnerna.
De af elektroteknikens mera betydande fram steg; som
kunna tillgodogöras ombord i krigsfartygen, hafva und er de
senare åren så godt som uteslutande gått i den dermed an .
gifna riktningen.
Banbrytande experiment för en dylik genomgnpande ~~ch
i hög grad önskvärd reform hafva genomförts me d full ständJgL
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realiserande af vid dem fästade förhoppningar och ledt till införande af fullständiga Alektriska anläggningar för tornvridning
och ammunitionshissar m. m. om bord i franska flottans nybyggda slagskepp J aureguiberry och första klassens pansarkryssare Latouche-Treville.
Såsom följd af ökade fordringar på hastig eldgifning med
El~ktri?ka
f
"j] · ·
anlaggmngar t
(ör sjöartil- yngre arb enpJeser, ramträder allt mer och mer behofvet af
flera mindre arbetsmaskiner med praktisk kraftfördelning.
leri.
Detta behof synes för närvarande bättre kunna tillgdoses
genom anläggningar för elektrisk kraftöfverföring än· genom
hydrauliska ell er pneumatiska anläggningar.
Den elektriska kraftöfverföringens arbetsmaskiner kallas
"elektriska motorer".
Dessa maskiner kunna matas med ström från elektriska
batterier, accumulatorer eller dynamomaskiner.
Framställandet af elektricitet i stor mängel och af hög
spänning med galvaniska batterier är dock oekonomiskt och
praktiskt olämpligt.
En accumulatorsanläggning erbjuder deremot följande fördelar: krafttillgången är varaktigt betryggad; ång±örbrulmingen ställer sig ekonomiskt, emedan accumulatorerna kunna
laddas vid sådana tillfällen, då dynamomaskinerna icke tagas
i anspråk för andra ändamål; accumulatorerna lemna jemnare
strömstyrka än dynamomaskinerna.
Genom användandet af accumulatorer kan man således
nnd vika att utsätta det gro f va artilleriet för sådana häftiga
impulser, som stundom förekomma til! följ d af oregelbundenheter i dynamomaskinernas verksamhet. Denna fördel vinnes
dock icke utan dryga uppoffringar, ty accumulatorsanläggningar äro tunga, voluminösa, dyrbara och ombord i fartyg i behof af synnerligen omsorgsfull vård.
Sed an elektrotekniken emellertid lenmat tillfredsställande
hjelpmedel till förekommande af oregelbundenheternås i dynamons verksamhet direkte inflytandl3 på de organ, som förm edla
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riktningsrörelsen, bet j enar man sig i allmänhet af dynamoström vid driften af elektriska motorer.
De första stegen till införandet af elektriska maskiner för
fartygsartilleriet togos i Amerika och Frankrike samt efterfölj.des snart i Ryssland och Österrike.
Redan 1889 användes ombord å den amerikanska kryssaren "Chicago" för några 8 inches kanonlavetter elektriska riktmaskiner, som levererades från ''Sprague Electric Railway and
motor Companyn. De motsvarade fullkomligt alla betingelser
och förmedlade hastigt sidoriktning, hvarvid kanonkommendören i sjögång hade lavetten bättre i sin hand än vid riktning
lör handkraft.
1890 blef på örlogsvarfvet i Cherbourg pansarkanonbåten
"Flamme" utrustad med elektriska anordningar för vridning af
tornkanonerna. Chilenska tornfartyget 11 Capitan Prat", som
gick at stapeln 1890, har vid Forges et Chantiers de la lVIediterran ee utrustats med fullständiga elektriska anordningar för
de till fyra 24 cm. Canetkanoner behöfliga kraftmaskinerna.
En för elektramotorsdriften säregen fördel är, att strömförbrukningen rättar sig efter den tillfälliga lasten och till
följd deraf är ekonomisk. Detta förhållande kan likväl stun-dom äfven vara till nackdel, om motstånd en i hög grad förändras med mycket små tidsintervaller. Vid svängning af kanon er framträder ett sådant fall, då fartyget tager större öf-verhalningar. Alldenstund det emellertid är af vigt, att den
elektriska spänningen äfven vid dynamons högsta belastning
icke sj unker under en viss gräns - motorerna kunna nemiigen blott under denna förutsättning utveckla sin fulla kraft måste dynamons konstruktion i hvarje detalj vara lämpad för
detta speciella ändamål.
Strömkällan måste derföre vara kraftig och spänningen på
automatisk väg hållas vid konstant höjd; härigenom reduceras
äfven behofvet af maskinpersonalens påpasslighet till ett mi:nimum.

~

Fig.t.

Fig. t
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För vinnande af konstant spänning kan man äfven betjena sig af i ledningen inkopplad e automatiska regulatorer.
Vid städse vexlande kraftförbrukning har det visat sig
nödvändigt att använda automatis ka strömvexlare, hvilka funktionera antingen, då strömstyrkan växer öfver en viss gräns,
t ill att skydda dynamon mot för stark kortslutning (såsom
maximalströmvexlare ) eller, då str ömsty rkan sj unker under en
vis s gräns, ti ll att skyelda dynamon mot bakslag (såsom minimalströmvexlare).
Alldenstund användningen af elektriska motorn är jämförelsevis ny och ännu icke blifvit införd ombord i vår flotta,
tord e de allmänna princip erna för dylika maskiners konstruktion möj !igen vara af m era allmänt intresse.
Den elektriska motorn är en maskin, hvars axel försättes
i r otation genom elek tri ska str ömmens --ve1'kningar.
Ax elns rotation uppkommer genom inbördes attraktion
mellan oliknämniga magnetpoler.
Om en elektrisk ström · medAls t en isolerad ledningstråd
ledes omkring en stång af mjukt j ern (ng. 1), så _blir denna
magnetisk.
Beroende på strömmens rik tning och dfm elektriska ledningens lindningsriktning bildas en nord- eller en sydpol vid
hvar si n af stångens ändar.
Är det med strömförande ledningstråd omvindade jernet
oöj clt till ring (fig. 2), så kallas det ''ankare", och uti denna
ri ng induceras två diametralt belägna poler N och S.
Befinner sig ankaret mellan en stark magnets båda poler
u och s, så att raheras dess poler af magn etens, d. v. s. ringen
får benägenhet att vrida sig omkring sin axel.
Ställer man nu så till, att ankarets poler bibehålla samma
lägen i rummet, under det att ringen kan rotera, så erhåller
denn a oupphörligt nya r örels eimpulser och förblir i konstant
rotati on.
Detta mål vinner man genom an vändandet af "kollektorn''.
Koll ektorn (ng. 2) är en af från hvarandra isolerade me-
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tallsegme nt sammanfo gad trumma, som är isoleradt fästad vid'
axeln.
Den elektriska strömmen inledes till kollektorn på ett
ställe, förgrenar sig till ankaret s öfr e och undre lindninga r
och utledes på ett diamet~·alt motsatt genom metallbor star eller
k0lkontak ter.
Om den elektriska strömmen s riktning omkastas, så omkastas såsom följd cleraf äfven motoraxel ns rörelserik tning.
Vill man att axeln vid vissa tillfällen skall vrida sig åt
höger och vid andra åt venster, behöfver man alltså blott i_
~-:ifvet ögonblick omkasta strömmen s riktning och detta göi·
1;1an merlelst s. k. kommutat orer, som kimna uppsättas på de
platser, å h vilka man kan draga största fördel af bestämnin gsriltten öfver rörelsen.
:\led kommutat orerna kan man vanligen äfven reglera
titrömmens styrka (genom in- eller utkopplin g af ledningsm otstånd) och således äfven rörelsens hastighet.
Det för ankarets rörelse erforderli ga starka magnetisk a.
Llltet alstras, derigenom att hela eller någon del af den ström,
som tillföres ankaret, ledes omkring en ankaret på minsta möjliga atstånd omfattand e stillaståen de s 'J !id kropp af mjukt j ern.
Motorerna måste vara af enkel och solid konstrukti on, på
det att behofvet af tidsödand e eller ofta återkomm ande reparationer måtte så mycket som möjligt uteslutas.
De måste vara skyddade mot yttre inflytande n, så att fukt ighet och smuts icke framkalla rubbninga r i deras verksamhet; hvarje del måste likväl vara lätt åtkomlig.
De regulatore r, hvilka förmedla en lugnare gång åt motorerna, äro af olika natur.
De allmännas t förekomm ande äro baserade på inkopplin g
a,f ledningsm otstånd, d. v. s. på försvagan det af den ström,
som tillföres ankaret.
En af E. J. Houghton konstruer ad, automatis k regulator·
lär för 11ärvaran de vara den bästa i sitt slag.
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Grundad på sole~1oidens magnetiska verkningar, ombesörler densamma motståndens automatiska in- och utkopplingar.
Elektriska anordningar för sidoriktning af 4 st. 24 cm. kanoner
på österrikiska pansarfartyget "Tegethoff''.
På "Tegetho:ft'' användes elektriska motorer af här ofvan
beskl·ifvet slag!
Den på vensh·a kursärbalken i en jernlada anbringade
elektriska motorn är en hnfvudströmsmaskin, således mycket
känslig för yttre motstånd. Af denna omständighet begagnar
man sig för reglering af svängningshastigheten.
Inkopplas ett stort ledningsmotstånd i strömmen, så försvagas strömmen betydligt, hvarvid motorn erhåller långsam
rotation.
Inkopplar man mindre motstånd, så löper motorn raskare
omkring. Kommentatorn är törenad med en på högre kursörbalken likaledes i j ernlåda innesluten regleringsreostat. Medelst ett par utanpå denna låda befintliga häfarmar kan man
sätta motorn i rörelse i önskad riktning och genom inkoppling af större eller mindre motstånd reglera dess hastighet.
På det att såväl den elektriska motorn med säkerhet måtte
vara "stopp", då häfar men är i närheten af sitt hviloläge som
omkastningsapparatens kontaktstycken må vara skyddade för
skador genom gnistbildning, finnes i närheten af strömvexlaren
en automatisk kolutkopplare.
Om den elektriska motorn är i gång med full fart, så har
den för elen hastiga rotationens skuld ( l ,200 slag i minuten)
stor lefvancle kraft. Vill man hastigt stoppa svängningen eller
omkasta riktningen, så måste äfven motorn hastigt stoppas.
Detta förmedlas genom en friktionsbroms, som å verkas af sam··
ma hand hjul, med h vilket kommutatorhäfarmen inställes. Står
denna på sitt h viloläge, så ligger bromsen hård t an: vrides
den så långt att den automatiska utkopplarens kolstafvar beröra h varandra, så är bromsen genast loss; på mellanlägen
ligger bromsen mer ell er mindre hårdt an.
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Man kan med lätthet öfvergå från elektrisk svängning till
svängning för hand och tvärtom.
lVIotorns axel ligger paraHel med venstra kursärbalken och
dess rörelser fortplantas till svängningskuggskeno~na medelst
snäck- och kugghjul.
På ledningarne mellan dynamon och motorerna finnas vanliga strömbrytare och säkerhetsblyn.
Dynamon gör 350 slag i minuten och lemnar 400 amp.
vid 180 volt.
Hvardera motorJl gör 1,200 slag i minuten och förbr~1kar
120 ampere vid 180 volt.
Elektriska anordningar vid tornvridning och ammunitioilshissning
för 2 st. 30 cm. Canet-kanoner ombord på franska slagskeppet
•·Jaureguiberry".
Turnen kunna svängas med handkraft eller med elektriska maskiner.
För det senue ändamålet äro under pansardäcket för h vardera tornet monterade två Gramme'ska jemnstark\1 ringmotorer.
Maskinerna dirigeras med hjelp af tvenne kon,1mntatorer,
hvaraf den ena befinner sig i maskinru:qunet och den andra i
tornet i närheten af rikthufven .
Den förra kommutatorn sluter strömmen genom mot~rn ;
den senare, h vilken blott tJ enar till dirigerandet af den förra ,
genomflytes blott af en svagare ström.
Medelst kommutatorerna kan tornvridningen påskyndas1
förd 1 ö j as, stoppas eller vändas.
Sistnämnde manöver kommer äfven till användning, då
man plötsligt vill stoppa tornvridningen; motorerna kunna
nemligen dervid bringas att verka såsom två mäktiga bromsar.
För verkställanclet at finare ba)(ningsrörelser äro i Ilä_rheten af tornbefälhafvaren anbringade två små rattar, hvaraf den
ena tjenar för höger- och den andra ±ör venstervridning. Med
någon öfning kan man rikta med en noggrannhet om 0°,t.
H var och en af cle omnämnda elektriska motorerna är förTidskr. i i3jöl'. 1895.
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sedd med två ledningar, hvaraf en föt elektromagneterna och
en tör det roterand e ankaret.
,.
Ammunitionshissningen sker med en farst ol, som rör sig
i en i tornets mi clt utmynnande cylindrisk plåttrumma. Denna
anordning medgif ver ammunitionsbeforclring· i hvilk et tornets
läge som helst och äfven unel er vridning.
Motorn är monterad utanpå trumman.
Rörelsens öfverförande till farstolen sker med kedjor
(Gall'ska), S< •m är o lagda öfver kedjehjul.
Genom att helt enkelt sätta en vef på motoraxeln kan
man röra farsto len för h and kraf t.
En automatisk apparat stoppar farstolen noggrannt och
utan stöt i ladclläge. Denna manöver sker genom kortslutning
för bi motorns ankare.
Till pcodncerand et af den elektricitet, som nyttjas för
torndriften, t j ena t v å anliiggningar, som h vardera best å af en
horisontal componnd-ångmaskin och tv å compouncl-dynamomaskiner, hvilb. leverera en ström· om 600 amp. Spänningen
uppgår, beroend e af det sätt, på hv;lket clynamomasbnerna
äro kopplade, till 7J ell er 140 volt.
Styrande
Åfven vid fartygens styrinrättningar kan man med fördel
kompa ss.
låta den elektriska motorn ersätta ångmaskinen. En officer
Yid franska flottan , löjtnant Bersier, har gjort en på detta förhållande grundad särdeles sinnrik uppfinning, som atser att
Utta kompas~n på automatis k väg ·helt och hållet ombesörja
styrningen. Denna inrättning verkar på följand e sätt:
P å några, meter,; afstånd från el en bästa kompassen ombord är uppstäld en ind uktionsapparat (Ruhmkorffs rulle). som
matas med en primär ström om 2 a 3 amp~ re. D en inducerade strömmen leeles medelst en tråd till den nål, hvarpå kompasskif van hvil ar, h vn.rifrån den öfvergår till aluminiuminfattningen kring sl~ih ans safir och följ er en aluminiumtråd till
rosens nord punkt.
På inre sidan af kompassdvs::m och i j emnhöjd med skifvan äro anbragta två ifrån h varandta 00h Josan isol erade
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baHcirkelformiga metallskifvor, som stå i förening med hvar
sin af tvenne i ett strömslutningsinstrument belägna elektromagneter. Dessa båda metallsklfvor äro enligt en ofvanpå
kompassdosan befintlig gradering så inställda, att deras närmaste kanter stå på lika afstånd från skifvans nordpunkt, då.
fartyget sUdvar rätt kurs.
Alle efter som fartyget afviker åt styrbord eller babord
om kursen, hoppar strömmen med gnistor om 3 cm. längd öfver från nordpunkten till högra eller venstra metallskifvan och
går till elen ena eller andra af de två elektromagneterna, som
sluter strömmen mellan en dynamo och en liten motor om 150
watt för att bringa den sistnämnde att rotera åt höger eller
ven s ter.
Motorns axel är kopplad vid styrrattens axel, och intet
l1indrar att man i hvilket ögonblick som helst öfvergår till
styrning med handkxaft. Apparaten uppgitves vara und er två.
månaders tid praktiskt pröfvacl på en fransk eskader med dml
framgång, att elen befunnits kunna styra på graden rätt. AnmärkningsYärdt är att kompas sl;ifvans funktion icke röner skadligt inflytande af de elektriska gnistorna. Denna indifferens.
beror i första rummet på att strömmen är al terneraude men
älven på andra försigtighetsmått.-;:·)
Uppfinningen är patenterad.
Af ofvanstående, som i brist af tillfälle till egna iakttagelser blifvit grundaclt på uppsatser i facktidskrifter, framgår
visserligen icke en så klar framställning af elektroteknikens
användbarhet ombord i krigo;fartyg som föredraganden skulle
i"inskat kuuna medd ela, men d~raf torde dock kunna dragas
*) Ber;;ier-s styrinrättning kan iifven modifieras p;\ sådant siitt, att den
nut .. mat.iskt kan ofrerl iira or,!er ''m kuri"en till nwsmanncn från en kompass,
beliigr•n !11-ar som helst ]'ii fartn.:·ct.
Il et blir dengenPill ruiijlrgt alt fiir styrningen Legagna sig af den lriist pla<:enul e kompassen på fartyget, h vii ket särskild t ii r af rigt på de stora moderna
krigsfartygen, der rursrnannen ufta bör slå på en plats. i närheten af hrilken
kompassen fr,r de omgilrande jernmassorn<l S skulcl i(·kc l;mJ få til!riickligt rörelsemoment.
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den slutsatsen, att man för närvarande så fullkomligt och på
praktiska vägar beherskar den elektriska strömmens verkningar, att dessa kunna tillgodogöras för snart sagdt hvilka kraftmaskiner som helst ombord, från och med dem som erfordras
för manövrerande af pansartorn: intill dem som tarfva minimala kraftyttringar.
Under året har Sverige uti ett etablissement, benämnd t
inhemsk
fö'·tborr,tUZ~s,- Skånska Bomullskrutfabriks Aktiebolag·et, fått en m.·
J
IC1""lt OC1t TOICsvagt krut källa för anskaffning af de för arm e och flotta behöfliga mo.. ..
d
m. rn.
erna sprangamnena.
De till detta företag hörande fabrikerna äro belägna i Annelöfs socken i närheten af Landskrona och utgöres af:
A. Bomul!skrutj;.d;rikr'll.
Denna omfattar tillverkning af bomullskrut för såväl minladdningar som för vidare förarbetande till röksvagt krut Den
\ir afsedel att lemna 500 kg. bomullskrut vid 10 timmars arbete. Dermed är förenad fabriken för framställandet af minladdningar och annat pressad t bomullskrut. I båda dessa fabriker äro de nyaste metod er använda och har bolaget sökt tillgodogöra sig alla de sista förbättringarne å pressar och öiriga
maskiner, som erfordras specielt för minladdningar.
Svensk (ab1·ik

B.

Fabriken f(Jr röksooqf krut.

Denna afser att framställa 500 kg. per 10 tunmar af det
röksvaga krut, som är i Schweiz antaget. Den hufvndsakliga
fördelen hos detta krut är el en, att det, ehuru ej innehållande
nitroglycerin och sålunda fritt från alla at nitroglycerin orsakade olägenheter, erbjud er med dylikt krut jAmförlig ballistisk
effekt
De sålunda undvikna största olägenheterna äro: vapnets
hastiga öfverhettning och deraf föranledd fara för vådaskott
vid vapnets laddande efter längre kontinuerligt skj ntande ;
förlust i ballistisk effekt under längre tids förvaring; till verkningsfara; och utveckling vid skottlossningen af för kanonbetjeningen ohels11samma gaser.
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C. Eterfabrik för framställande af gelatineringsmedeL
Till fabrikerna höra laboratorium, försöksstation och skjutbana. Drifkraften är en de Lavals ångturbin om 108 hästkrafter samt dessutom andra motorer om till~ammans 23 hästbafter.
Ett specielt intresse torde vara deruti, att h ela elen storartade anläggningen är såväl med afseende på fabrikationsföremål som inredning och anordning den första af sitt slag i
Rkancli navi en.
Anläggningen synes hah-a ett ej oväsendtligt värde i det
hänseende, att derigenom en mö j tighet beredes, som förut ej
funnits, att inom landet erhålla dels de minladdningar, som
flnttan behöfver, och dels det bomnilskrut och de eterarter,
som Åkers krutbruk behöfver för att framställa röksvagt krut.
Såsom exponent för resultaten af de sträfvanden, som Minviisende.
g jorts att höja den Whiteheadska torp edtyp ens egenskaper med afseende på skottvidd, hastighet, stabilitet och träffsäkerhet, framstår elen af etablissementet i Fiume till Frankrike levererad e 45 cm. torpeden af 5 m. längd och 100 kg.
laddning med skottvield om tOO m., hastigheter om 28,s, 30,z
och 31,4 knop i resp. 8 ,!0, 600 och 400 meters banor, samt 12
meters största sidoafvilming på 800 meters portee.
Att förtroendet till den Whiteheaclska torpeden fortfarande är synnerligen stort, konstateras deraf att \Vhitehead &
C:o till Frankrike under åren 189:2-1S94 levererat icke mindre än 640 st. torpeder.
Schwarzkopffs 45 cm. torped synes icke ännu hafva kommit öfver försöksstadiet.
Ö fri g a arter af sj elfgående torped er såsom Sims-Edisonst
Brennan·s, Howell's, Victoria- m. fl., hvilka med rätt stora förhoppningar och anspråk sett dagen, tyckas att sluta af den
om dem rådande tystnaden icke kunna med framgång upptaga
taflan med \Vhiteheadstorpeden.
Vår egen flotta har und er året från Fiume fått en värdefull förstärkning af 14 st:· 45 ~-cm. torpeder af 4,1 m. längd, 90
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kg. lad dning, 26,2 knops fart och 12 meters största sid oafvikning i 800 m eters bana samt 10 st. 38 cm. torp eder af 5 m.
längd, GO kg. laddning, 26,9 knops fart och 12 meters största
sidoaivi lming i 800 m eters bana.
Då högste b efälhafvaren för sena,te årens eskad rar i generalrapporterna ett par gånger framhållit behofvet af en för
tillfälliga minsp ärrningar till skydd för sjöstyrka afseeld mina,
som kunde medföras på våra. stridsfartyg, och då handminan
är för stor för att kunna ombord och uti mot den fiendtli ga
eld en i n ågon m ån skydcladt rum medföras i sådant antal ,
.som elj est önskligt vore, så har en mindre mina i hufyudsak
lik handminan konstruer ats, och två stycken sådana äro under
·utförande för verkställande af prof. Denna mina, för hvilken
benämningen 11 vaktmina'' t. v. blifvit antagen, är ~åso m namnet antyder afseeld företrädesvis till hj elp vid sj östyrkas be-vakning emot lättare fartyg, men dess laddning är dock tillräcklig för att kunn a genomslå större stridsfartygs dubbl a bottnar.
Totalvigten af min an förutom ankaret uppgår likväl ej till
m er än 43 kg. , så att den bör kunna ledigt hancl ter as af en
111an, och det är antagli gt, att af detta slags minor skull e 30
·st. kunna medföras på en l:a !dassens pansarbåt samt JO st.
j)å en 1:a klassens kanonbåt
Då denna mina förutom sin defensiva uppgift, äf.-en har
·den offensiva, att kunn a an vändas ±ör bortsprängand e af hinder samt möjligen äfven kontraminering. och då den vid den
förstnämnda användningen är li=bnpligast såsom kontaktmina ,
m en vid den sistnämnd a såsom syftmina, har den så anordnats, att förändringen från kontakt- till syftmina och t>ärtom
kan utföras end ast genom att vrida några hvarf på en skrnf,
utan att öppna sj elfv a minan::·')
Carlskrona den 8 J annari 1895.
Otto B ecl> mon.
F örerlra gn iHl c i minYii scncle, elektroteknik och spriingiinlllen.
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*) N n pågående l;"i g i Östasien har icke hittill s riktat minretens bpen med

någ ra nya erfarenheter.
framgilng blifrit anviind .

Torped en ha r tieruneler blott i e11staka fall och ntan
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Hvilka förberedande ·åtgärder böra vid1agas, på
det .att handelsflottans fartyg må kunna användas till förstärkande af örlogsflottan?
Prisfr~g>~ nppstiihl af K. Örlogsrnannasällsknpct, som tillerLint nppsJtscns
författare, marininge1:iör S. Engstr0m, he,Jralllle omniimn :1 nde .

P å de senaste årtiondena har den tanken fra mk astats och i de flesta sjöfarande stater äfven förverkligats - att örlogsflottan i krigsticl er bör från handelsflotta kunna erh åll a en
högst värdefnll förstärkning i materiel och bemanning. Härvid bör dock alltid sorn ögo nmärk e stå, att elt för fredliga
.värf egentligen af;;edt, men Yid mobilis ering cl eh·is föränd radt
fartyg, aldrig kan en;ä/lo det verkliga stridsfartyget, men väl
för detsamma utgöra sådan {örslärkuin,r.;, att en fiende säkerligen gör klokast uti, att ej lemna den ur r äkningen.
I England , Frankrike, Tyskland och Italien är det egentligen de stora paketbåtarne, hvilka man afsett att vid behof
förvandla till kryssare för handelns skyddande. Skulle ej den
härigenom fastslagn a principen i Yårt land kunna utvecklas
långt mera ? Vi hafva våra af klippor och skär uppfylda lmster, der i fredstid större och mindre fartyg förmedla en lifl.ig
samfärdsel. H vad skull e ej i krigstider denna flottilj, bemannad med oförväget, i skärgårdens labyrinter väl förtroget folk
Virl Fontan as-ö11rna afsköt japan skit pan sarkryssaren »Xnni1ra• en t orpetl
mot af chmesi s ka r ege ringen bcfn1kbllle engelska ånga ren K o1r shing. D it rlenna
torperl ic ke rnmmade, afi!JOnl es RtJ·itlen genom arti'leriel,J.
I slaget rit! Yalu-flotlens myni!i n!.( affyr;,des likal edes utan resnltat två torpeder mot armerad e japanska trnn sportfartyget •Sai ki o•. J\linbiitar förekr•mmo
ieke å någondera sirbn i denna s tri d.
Di\ amiral Ito efter slaget g1 ck till sjös påträffade han chinesiska pansarkryssn rfn •Yang-\Vei», s tilonrl e på g runt! och öf,·orgifven af bcsiitt ningen ; mc•t
detta i'Jrtyg a lfyrades rl:"t en t orperl oc h det var de n enda, för ln·il ken jap;lncsrrna funn o amiinrlning.
Af dessa hänrlcl sc r t orri o man emellert11l knap pnst kttnna draga några slutsatser med hän sy n till t orpede ns a miind bnrhet i st rid en mellan cnr<, peisk,1 krigsflottor, <ler man u ta n tvifvcl icke kom mer att sakna tillfiillen att. låta rl etta ,·apen ntöfm hela s in förödelsebrin ga nde 1·erkan.
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under lämplig ledning kunna i samband nied örlogsflottan uträtta till älskad t fosterlands skydd!
Förberedande åtgärder härför måste dock i tid vidtagas
och vi vilja i det följ ande söka utreda, h varuti dessa böra bestå.
I hufvuddrag skall en Fluttnns F.Jrslärk11i11y bildas på det
sätt, att Kongl Maj t afslutar öfverenskomm else med r ederier
för sådana redan bygd a eller projekterade handelsfartyg, h vilka
med fördel kunna till krigsbruk användas, att fartygen förändras eller byggas efter ritningar, som vederbörligen godkännas
med tanken på fartygens användande i krig; att fäs.ten för
kanoner, kulsprutor och mintuber anbringas ombord och att
fartygen vid mobilisering inställa sig, lastade eller tomma,
inom visst antal timmar på öfverenskomm en flottans station
eller depot, der artilleri, minutskj utningsapparat er, ammunition,
minor och annan utredning m. m för dem ligger klara att
tagas ombord, mot det att staten betalar rederierna en viss
procent af fartygens anskaflningssu mma, beviljade lämplig lindring i fartygens umgälder så länge de qvarstå inregistrerade
i Flottans Förstärkning, vid mobilisering utanordnar öfverenskommen summa per dag, de stå till flottans disposition, och
slutligen vid skada på eller förlust af fartygen lem nar skälig
ersättning - allt naturligtvis mot tillfredsställan de säkerhet
från rederiernas sida.
De till Flottans Förstärkning i krigstid lämpliga af svenska handelsflottans fartyg kunna användas inom någon af följande sju grupper:
Grupp I Transportfarty g, större och mindre;
,
II Minutläggning sfartyg;
,
III Moderfartyg för minbåtar;
,
IV Kunskaparefar tyg, större och mindre;
,
V Kanonbåtar;
,
VI Min båtar och
,, VII Bevakningsfar tyg, däckade och öppna.
Bifogade nio ritningar fram3tälla förslagsvis, huru till krig,;bruk användbara typiska svenska handelsfartyg, omdanadP till
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Flottans Förstärkning, skulle se ut, och huru de böra bestyckas m. m.
Samtliga ritningarne visa i hufvudsak verkligen existerande s-venska handelsfartyg.
Vi vilja behandla hvarje grupp tör sig och framställabura
många fartyg, som böra inregistreras. Angifna dimensioner,
fart m. m. äro naturligtvis endast närmevärden, kring hvilka.
inregistrerbara fartygs siffror få vexla.
Grupp l. Transportfartyg -· större certer.
Se ritniiig n:r l.
Tio (10) stycken inregistreras.
Hufvuddimt'nsioner 111 . 111.
Längd i vattenlinien ................... ................... . 63,o meter.
,
Största bredd ................... ................... ........ .
,
Medeld j upgåencle ................... ................... ... .
Deplacement ................... ................... ............ . 1,920 ton.
Lastdryghet, inclusi ve kol ................... ......... .. 1,180 ,
Indikerad hästkraft ................... ................... . 650 IHK.
9 knop.
{ fullt lastad t fartyg ................... .......... .
F
,
11
................... .......... .
,
ballastad t
art,
ton.
130
.
..............
.
Kolförråd .................... .... ......
Fullt kolförråd räcker vid full fart med la3,000 distansmin.
stadt tartyg för . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
kronor.
290,000
...
Pris för nytt fartyg ...... :...................
Fartyget är försedt med dubbel botten och har ångstyrinrättning samt elektriskt l j u s.
A111:änduiny i kriy: att verkställa transporter utomskärs.
Hufcud:;a/cli.r;a åtyä)'(/fr att vidtagas på j(u·tyget:
l ) Däcket förstärkes och ombord fastsättas l stycke 12
cm. lavettage, 2 stycken 57 mm. kanoner och 2 stycken 25
mm. kulsprutor, h varefter artilleriet tages i land ;
2) tillfällig inredning för transport af folk och hästar passas ombord;
3) ammunitionsdu rkar, likasom proviantkällare , byggas och
inredas så, att de med lätthet kunna borttagas och föras i ia"nci;

--]()(j-

4)

-

luckor för ammunitionens transport upptagas i däcken;

5) ångkokinrättni ng för visst antal man ti llverkas och ap-

teras ombord;
6) fartyget förses med destilleringsap parat, som vid profning lemnar bestämdt antal liter dricksvatten i timman; och
7) erforderliga krokar för besättningens koj er fastsättas.
Bestyd:J<iil.rJ och amJnunition, som skall för fartyget ligga
klar:
l stycke 12 cm. snabbskjutand e kanon;
2 stycken 57 mm.
,
kanoner;
2
25 mm. fyrpipiga kulsprutor.
100 skott till 12 cm kanon;
500
,
, 57 mm. kanoner ;
1,500
,
, 25 , kulsprutor.
Grupp. l.

Transportfartyg - mindre certer.
Se ritning n:r 2.
Tio (10) stycken inregistreras.
J-lufouddimensioneJ·, 111. m.
Längd i vattenlinien ........... ... ............ ...... .. .... . 45,o meter.
Största bredel ............... ... ............... .... .......... .
7,2
"
Medeldjupgåen de
3,4
"
Deplacen1ent ................ .. ........ . .................... ... . 750 ton.
Lastdryghet, inclusive kol ................ ..... ........ . 480 ,
Indikerade hä'Stkrafter . ...... .................... .. ...... . 235 IHK.
Fart ............. ........ .................... ...... ....... .... . .
9 knop.
J{olförråd .. ........ ... ......... ... .. ... .. .... ............... . .
60 ton.
Fullt kolförråd räcker vid full fart för 2,800 distansmin.
Pris för nytt fartyg ...
150,000 kronor.
A n~ändrdng i krig: att verkst,älla transporter inomskärs.
00
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3) destilleringsap parat och kojkrokar som förut nänmdt.
Bestyckniny oclt rlln1111111ilion, som skall för fartyget ligga
klar:
3 stycken 57 mm. snabb:,kjufana e kanoner ;
2
,
25 ,
fyrpipiga kulsprutor.
750 skott till 57 mm. kanoner ;
1,500
,
, 25 ,
l;:ulsprutor.
Grupp Il. Minutläggningsfartyg .
S e ritning n:r 2.
Fem (5) stycken inregisteras .
Hu/ouddimensio!ler, m. 111. äro desamma, som ofvan återfinnas ~md er "Transportfart yg - - mindre certer;;.
Fartyget skall vara försedt med kraftiga ångvinchar och
· elektrisk belysning för två båglampor.
Användning i kri,q : att genom fasta och hand-minors utläggand~ spärra inlopp och farleder.
.At,qiirder att vidtayas pä (urtyqet:
l ) Däcket förstärkes för fastsättning af 3 stycken 57 mm.
kanoner och 2 stycken 25 mm. kulsprutor;
2) tillfällig inredning för minors och minankares stufning
i lastrummen jemte traverser för desammas förflyttning passas
på stället;
3) ammunitionsdu rkar byggas och lnckor för ammunitionstransport upptagas; och
4) kojkrokar anbringas.
Bestyckniny oclt ammunition , som skall för fartyget ligga
klar - se under "Transportfart yg - mindre certer".

..

Algtirder att vidtagas pä {al'fyyet:

l ) Däcket förstärkes och ombord fastsättes 3 stycken 57
mm. kanoner och 2 stycken 25 mm. kulsprutor;
2) ammunitionsd urkar byggas och luckor för ammunitionstransport upptagas; och

Grupp III.

Moderfartyg för minbåtar.
S e ritning n:r 3.
Fem (5) stycken inregistreras.
H u/01rddimensiuner, 111. 111.
Längd i vattenlinien ..... . ................... ............. ... .
Största bredd ..
00

••

•

00

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

00

..

:
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00

....

00

......

.
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Grupp IV.

Medeldjupg ående ........ ... .. .... .. ... .. ................ .... . 3,o meter.
Deplacemen t .......... ....... ............. ... ........ .. . ...... . 700 ton.
Lastdryghe t, inclusive kol. ............. . ... . ...........
275 "
Indikerad hästkraft ................ ................ ......... . 600 IHK.
Fart ................ ................ ................ .............. .
10 knop.
Kolförråd
25 ton.
Fullt kolförråd räcker vid full fart för 600 distansmin.
Pris för nytt fartyg
250,000 kronor.
Anoiinduing i kr(q: att förse minbåtar med kol, olja och
vatten, samt sjelfgående minor i roserv; hvarjemte ombord
skall anordnas verkstad för m:ndre reparatione r af minbåtar
och mmor.
Åtqiir-cleJ' att oidtayas på fartyget:
l) Däcket förstärkes och ombord fastsättas 2 stycken 57
mm. kanoner och 2 stycken 25 mm kulsprutor;
2) plåtcisterne r för färskvatten byggas att passa i fartyget;
3) kraftig destillerings apparat anskaffas ;
4) anordninga r vidtagas för att med lätthet och största.
skyndsamhe t kunna till e11 minbåt på hoardem sidu ll samtidigt
aflemna kol och vatten;
5) minverkstad med smidesässja, svarf och kompression spump j em te upplagsplat s ±ör reservminor inredes;
6) ammunition sdurkar och proviantkäl lare byggas;
7) luckor för ammunition stransport upptagas i däcken; och
8) kojkrokar anbringas.
Hvad af ofvanståend e är för fartyget uneler fredstid obehöfligt upplägges på stationen eller depöten.
Bestyrkniny or:h ammu~tiliou, som skall för fartyget ligga
klar:
2 stycken 57 mm. snabbskjuta nde kanoner;
2
,
25 ., fyrpipiga kulsprutor;
500 skott till 57 mm. kanoner;
1,500
,
, 25 ,
kulsprutor
00.
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Kunskaparefartyg
större certer.
Se ritning n:r 4.
Tio (10) stycken inregistrera s.
HufouddimPn siow'r, m. m.
Längd i vattenlinien . ... ... .. .. .... ........ ................ . . . 57,o meter.
Största bredd ......
Medeldjupg ående
3,9 ",
Deplacemen t .. .......... .... ......
1200 ton.
Lastdryghet, inclusive kol
570 ,
Indikerad hästkratt ................ . .. ................ .. ..... 1075 IHK.
Fart
13 a 15 knop.
Kolförråd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 ton.
Fullt kolförråd räcker vid full fart för .. .... 1,500 distansmin.
Pris för ~ytt fartyg
380,000 kronor.
Auväudni''(/ i h'l'tff.' att utomskärs observera fiendens rörelser, fortskaffa order m. m .
.Atyiirder att 1·idtngas på (urty,qd:
l ) Däcket förstärkes och ombord passas 3 stycken 57 mm.
kanoner och 2 stycken 25 mm. kulsprutor;
2) ammunition sdurkar inredas;
3) luckor för ammunition ens transport upptagas
däcken; och
4) kojkrokar anbringas.
Bestyckni11g och Clll11111111ition , som skall för fartyget ligga
klar:
3 stycken 57 mm. snabbskjuta nde kanoner ;
2
,
25 , fyrpipiga kulsprutor;
750 skott till 57 mm. kanoner;
1,500
,
, 25 ., kulsprutor.
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Grupp IV.
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Kunskaparefartyg - mindre certer.
Se ritning n:r 5.
'l'io (lO) stycken inregistreras.
llllj'cuddimP11SimiPr, 111. 111.
Längd i vattenlinien ................ ................ ...... . ... 35,o meter.
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Största bredd ...................................... ............ . 6,6 meter.
Medeldjupgående ....... ...................... . .
"
Deplacen1ent ............... ... .................... .......... .. . 320 ton.
Lastdryghet, inclusive kol .. ... ....... ...... . ............. . 123 "
Indikerad hästkraft ..................................... ... . 250 IHK.
Fart ... ...................................... ..................... . 10,5 knop.
Kolförråd ...................................... .................. . 20 ton.
Fullt kolförråd räcker vid full fart för ......... 800 distansmin.
Pris för nytt fartyg .................................... 95,000 kronor.
Anc(·i Jl(/11i119 i krig: att observera fiendens rörelser, fortskaffa order o. dyl.
rl tyiirder rrtt vidtayas jJ<t fru ty y et:
l) Däc~et förstärkes för 2 stycken 57 mm. kanoner och 2
stycken 25 mm. kulsprutor;
2) ammunitionsdurkar, luckor i däcken och kojkrokar som
förut.
B eslyr·kniny och anwrllllifion, som skall för fa rtyget ligga
klar:
2 stycken 57 mm. snabbs kj utande kanoner;
2
,
25 ,
fyrpipiga lmlsp1 utor.
500 skott till 57 mm. kanoner;
1,500
,
, 25 ,, kulsprutor.
Grupp V. Kanonbåta1·.
Se ritning n:r 6.
Tjugo (20) st.ycken inregistreras.

Hu fcuddimei!Sione1·,

lit

1n

Längd i vattenlinien ..................................... .
Största bredd ...................... .. ......................... .
Medeldjupgående .. .. .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . 3,o
Deplacement . .. . . . .. . . . .. . . .. . .. . . . .. .. . .. .. . . . . . . . . . . . .. . .. . .. 360
Lastdryghet, inclusive kol ............................. o... 30
Indikerad hästkraft .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . 450
Fart .. . .. . . .. .. . . .. . .. . . . .. . .. . .. .. . . . .. . . . .. .. . . . .... .. . . . .. . 12 a 13
Kolförråd...... .. ............... .. .. ..... .... ............... ... ... 30

,
ton.
,
I HK.
knop.
ton.

Fullt kolförråd räcker vid full ±art för ........ . 800 distansmin.
Pris för nytt fartyg ...................... .. ............ _140,000 kronor~
.-l m >rlmlni11y i kri,q: som abepansrad kanonbåt.
At,r;<'irrlr·r att t• idluqus pli farlyyel:
l ) Däcket förstärkes och om bord fastsättas l stycke 12
cm. lavettage, 2 stycken 57 mm. kanoner och 2 stycken 25
mm. knlsprutor, h varefter artilleriet tages i land;
2) ammnnitionsdurkar, Ekasom provianthållare byggas.
och inredas så, att allt med lätthet han borttagas och föras
land;
3) luckor för ammnnitioners transport upptagas i däcken;
4) ångkokinrättning och destilleringsapparat anordnas ombord, men förvaras vid station eller depöt.
Br:styckni11y och umm11nition, som skall för fartyget ligga
Idar, är lika med hvad förut sagts uneler ''Transportfartyg större certer''
Grupp VI. Minbåta1·.
Se ritning n:r 7
Trettio (30) stycken inregistreras.
Hu [muldimensio11er,

111.

m.

Längd i vattenlinien ......... .. .... . ........... ........... . 17,o meter.
Största bredd ..... .. .................. ......................... .
",1
Djupgående ... ................ ...... ....... .... ..... . ... ...... : .. l,s
Deplacement ..... . ........ .............................. ... .. . 45 ton.
Indikerad hästkraft .. . .. .................................. . 110 UlK.
Fart . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,5 E:nop.
l{ o!förråd................. .. .. ...... ... ...........................
7 ton.
Fullt kolförråd räcker vi el full fart för . . . . . . . . . 500 distansmin.
Pris för nytt fartyg . .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . . .. .. .. .. . 33,000 kronor.
.-11 J ~iiwl11inq i kri!J: som minbåt.
AlyiirriP1' att z:idt(l_qos ])(t fol'lyyef:

l) På akterdäck passas en rörlig mintub för öfvervattensskjutning med krut;
2) plats för två minors stufning beredes på däck;
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3) däfvert för minornas inläggning i tuben uppsättes;
4) en luftkompr essionspump med separator och fullständigt
rörsystem anbringas under däck;
5) däcket för-ut förstärkes för 2 stycken 25 mm. tvåpipiga
kulsprutor; och
6) ammunitionsdurkar, så väl för bomullskrut som för kul~
sprutsammunition inredas.
Be:;tydwillfJ och ammunition, som skall för fartyget ligga
klar:
l stycke rörlig mintub;
2 stycken 25 mm. tvåpipiga kulsprutor;
sj elfgående miuor;
,
2
750 skott ti ll 25 mm. kulsprutor.
Bevakningsfartyg - däckade certer.
Se ritning n:r 8.
Tjugofem (25) stycken inregistreras.
H u(o11drli11wnsioner, m . 111.
Längd i vattenlinien .. ........... ........... .... .. ... -....... . 16,o meter.
Största bredd ....................... .... ... ... ......... .... .... . 3,9
"
Djupgående ... ... _.. ___ ... .. ....... ... ... ............ ---·--···-- · 1,5
"
Deplacement ..................................... ... ........ --- 20 ton.
Indikerad hästkraft ... ... ....... .. ....... .. .. ... .. .... .... .. - 50 IHK.
9 knop.
Fart ·· · ··· ·-·· ········- -···· ··· ··- -·· ··········· ·-····· ··· ········ ·
3 ton.
Kolförråd .. ... ............... ... ....... ..... ............. -- .--....
distansmin.
400
....
_
.
..
.
för
fart
ll
fa
vid
räcker
Fullt kolförråd
Pris för nytt fartyg _.... ... _........... _........ _...... 20,000 kronor.
A 11Cä11dni11;J i hi_q: bevakning i hafsband et.
..Atyärrler att vidtagas på fa rfy,qet:
l ) Två minstänger apteras;
2) däcket förstärkes för l stycke 25 mm. tvåpipig kul.spruta; och
3) skyddstorn för chef och styrare anbringas; samt
4) durkar för stångminor och kulsprutsammunition mredas.
Grupp VII.
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Bestyckniny och ammunition, som skall för fartyget ligga

klar:
2 stycken minstänger med allt tillbehör;
l stycke 25 mm. tvåpipig kulspruta;
3 stycken stångminor, större sorten; och
375 skott till 25 mm. kulspruta.
Grupp VII.

Bevakningsfartyg -

odäckade certen.

Se ritning n:r 9.
Tjugofem (25) stycken anskaffas .
Hu(ouddimensioner m. m.

Längd i ;vattenlinien .. _................................... . 14,o meter.
Största bredd--··· ··········---···················- ··········--· 3,o
"
Djupgående ...... ... .. . .... _.. .. . _..... . ... _............. .... ... . 1,2
"
Deplacement ............... .. ............ ................ .... .. 15 ton.
Indikerad h ästkraft _................ . _.................... 25 IHK.

7,5 knop.
Fart ··· ·········- ·· ····-········· ··· ···-····· · ·-· .. ....
Kolförråd ........................... .. .. .. .. .... _. . . . . . . . . . . . . . . . . l ton.
250 distansmin.
Fullt kolförråd räcker vid full fart för......
Pris för nytt fartyg ........... ...... .......... _.. 12,0~JO kronor.
Användnin_q i lerig: bevakning inomskärs.
ritgärder att vidtagas på tartyget samt
Bestyckning och ammunition, som skall för fartyget ligga
klar, återfinnas under 11 Bevakningsfartyg - däckade certer".

'hd~k r.

i Sjiil'. 18.?5.

14

204-

-

-

En sammanställning af antalet inregistrerade fartyg af
hvarje slag, totala nybyggnadskostnaden och hela erforderliga
antalet kanoner, mintub er och ammunition återfinnes i följande
tabell:
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I,ooo \ 5,000
201 20
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3,700
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1,2W,oool
3,800,000
301 20
1 7,500
.},000
960,000 120 20
12000 10,000
2,800,000 :20 401 40 j
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500,000
25 301 '
l
l
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lO
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13,000
15.000
7~500

7.500
15,000
15,000
30,000
22,500
~J,375

GOl

9,375

För en snabb mobilisering af de till Flottans Förstärkning
afseelda fartygen bör en flottans depot inrättas i Göteborg, för
att tillsammans med Carlskrona och Stockholms stationer utgöra något så när jemnt efter landets kuster fördelade upplagsplatser för vid mobiliseringen erforderliga förnödenheter;
hvarförutom talar, att Göteborg genom Göta kanal står i förbindelse med Östersjön och hufvuclstaden samt att en större
del af vår handelsflotta deh hör hemma uti, dels ständigt besö ker Göteborgs hamn.
Alla inregistrerade fartyg skola förd elas på någon af de
3 hamnarne som station.
Senast 48 timmar efter erhållen order skola de, så vida
de äro inom Sveriges gränser, infinna sig på sina respektive
stationer, lossade eller lastade, då i senare fallet lasten får
ti llsvidare å stationen uppläggas. Skulle inregistreradt fartyg
vid inställelseorders mottagande befinna sig utomlands, bör det
så fort ske kan inställa sig i första svenska hamn.
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Vid vederbörande station fastsättas förut på sina plats er
passade lavettage, mintuber o. dyl. jemte förut tillagad in-r edning.
Utreduing enligt uppgjordt utredningsreglemente ombordtages, hvarefter befäl, underbefäl och manskap enligt likaledes :
uppgjord besättningslista bör med fartyget kunna afgå inom
ett a två dygn från dess ankomst till station eller depot.
För erhållande af ett närmevärde på kostnaden för att till.töra flottan en förstärkning enligt ofvan angifna program an'
.
taga v1, att ett tillräckligt antal lämpliga fartyg kunna erhållas till inregistrering, om K ongl. 1\Iaj:t och Kronan till rederierna för en gång betalar 10 °/o af fartygens nybyggnadskostnader och för inregistrerade fartyg meclgifver frihet från
e rl~ggande af fyr- och båkmedel und er inregistreringstiden,.
hv1lken lämpligen torde sättas till 20 år - d. v. s. att ett inregistrerac1t fartyg i regel utrangeras från Flottans Förstärk11ing sedan det tillhört henne i 20 å~·.
U1~der dessa antaganden blir kostnaden 10 o 'o af nybyggnadspnset, lö,740,COO, d. v. s. 1,574,000 kronor, fördRiade på
20 år eller 78,700 kronor per år.
Fyr- och båkmAdel för ofvan upptagna 150 fartyg tillsammans torde kunna uppskattas ti ll 80,000 kronor årligen.
På de af Kronan bekostade installeringarne ombord, bestående uti mintuber, kompressionspumpar, ångkokinrättningar
och destilleringsapparater m. m. likasom å kostnaden för kanoner, lavetter, kulsprutor och ammunition, säg inalles 4,0:JO,OOO
kronor - hvarifrån bör af:g·å kostnaden 36 800 kronor för
'
'
ångslupar
re dan utförd aptering för stångminor af '20 privata
- skall rätteligen endast räknas ränta efte1', säg 3 °,'o per år.
H ärtill bör ytterligare läggas utgifterna för underhåll af en
fl ottans depot i Göteborg, uppskattade till 20,0 00 kronor årligen.
För en årligen utgående summa at relativt ringa belopp
kan således i ofredens dagar tillföras vår flotta en högst betydlig fö rstärkni ng, på samma gång som handelsflottan genom
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sålunda utgående premier bör erhålla välbehöRigt uppsvmg
och kraftig hjelp i sin nuvarande tryckta ställning.
Förberedande åtgärder måste dock i tid vidtagas och den
gamla satsen "Si vis pacem; pare bellum 11 ljude för fosterländs ke män härvidlag med oförminskad styrka!

Om den elektriska belysningen ombord å
krigsfartyg.
Vid tanken på den skada, som lätt uppkommer, derigenom att en större eller mindre del af ett fartygs elektriska
belysning under strid plötsligt slocknar, kan man ej förvånas
öfver de försigtighetsmått, hvilka på bekostnad af enkelheten
blifvit vidtagna i de elektriska belysningsanläggningarna ombord på de nyaste utländska pansarskyddade fartygen. Den
viktiga regel, som härvid tjenat till rättesnöre och som ej medgifver den minsta j emkning, är, att en elektricitetskälla under
strid aldrig får lemna ström samtidigt till ledningar öfver och
under pansardäcket.
En annan regt>l, äfven den af stor betydelse, är, att vid
upphandling af hithörande materiel (dynamomaskiner, motorer,
båglampor m. m.) ej flere olika typer anskaffas, de må vara
afsedela för fartyg, sjöfästningar eller minpositioner. En maskinist, som blifvit van att handhafva en typ, är ofta främmande för detaljer vid skötseln af andra sådana. Följden blir
en dålig belysning, ehuru de i anläggningen ingående delarne
kanske från bör j an äro af bästa beskaffenhet. Synnerligast i
en liten marin kan vådan härat blifva kännbar.
I ~ammanhang härmed må anföras, att såsom en oafvislig
fordran bör fastslås äfven den bestämmelsen , att alla medelst
elektricitet rörliga inrättningar när som helst skola kunna dritvas med handkraft.

-
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Här nedan visas i sammandrag, huru detaljerade de fordringar äro, som för ungefär ett år sedan bestämdes, angående
den elektriska belysningsanläggningen ombord på det franska.
pansarfartyget "Brennus''.
Dynmnomnslcinerna. Elektrisk ström till belysning m. m.
leronas af 4 dynamomaskiner, hvar och en direkt kopplad till
sin vertikala kompoundångmaskin, hvars slagantal angifves af
en Buss' takometer. Det specifika ledmngsmotståndet per cm.
hos ledningstrådarna i en dynamo får ej öfverskrida 1,7 miluohm vid 0° 0., ls vid 15° och 1;9 vid 24° O. Hvarje dynamo kan gifva ström till h vilken belysningsledning som helst.
De äro 2-poliga Grammes kompoundmaskiner med borstar,.
som under dynamons gång kunna omställas. När en dynamo
går med normal hastighet, 300 slag i minuten, får icke spänningen mellan polshufvarna variera med mer än 2 volt å
ömse sidor af den normala spänningAn, 80 volt, under det att
beho~vet af ström vexlar mellan 40 och 400 ampere.
Angmotorerna skola kunna verka som låg- och högtrycksmaskiner. Söndertagningen af dem skall försiggå utan svårighet, och skola alla deras rörliga delar vara lätt tillgängliga
äfven under gång. Smörjningen må aldrig orsaka, att maskinen måste stannas. Ett ångtryck af 10 kg. per qvcm. får ej
innebära någon fara.
Regulatorn må ej tillåta större vexlingar än 2,5 °/o afnormalhastigheten och skall vara så anbringad, att man under
gång kan ändra ångmotorns hastighet. Anordningar skola
möj liggöra inkoppling af wattenetrar.
Den ungefärliga vikten på en dynamo med ångmotor och
tillbehör får utgöra högst 5,000 kg., hvilket visar, att något
mer än 6 watt beräknats per kilogram af vikten. Per qvm.
af golfytan fås 10,000 watt.
Det synes häraf, att man frångått de öfverdrifna fordringarna på liten vikt och fäster mer afseende vid en stark och
ändamålsenlig konstruktion. För några år sedan ansågs nämligen lO watt per kg. vara ett lämpligt förhållande för dylik

-208-

belysningsmat eriel ombord. Genom att öka maskinernas höjd
har man lyckats minska golfytan för dem till j emförelsevis
hälften af den utsträckning, hvilken förr betraktades såsom
oundgänglig.
Ström(ördelnin.c ;staflonw. De 4 dynamomaskin erna med led·
ningar delas i 2 hufvudgrupper , "För" och "Akter'\ hvilka
.sinsemellan äro förenade medelst . särskilda L:ld uingar. H va1j e
grupp }1ar sin strömfördelnin gstafia med 2-spoliga strömbrytare. At hvar dynamo finnes en amperemeter för ända till
500 ampere och en voltmeter för 100 volt. Till nattbelysnin,gen finnes en särskild sådan tafia. Äfven finnes i närheten af
hYarje hufvudgrupps strömfördelnin gstafia en specialtafia, hvar
·Och en för 4 strålkastare och så beskaffad, att strömmen till
de 2 strålkastarne, som äro uppställda i märsar, kan tagas
från hvilken som helst af dessa senare tafior, h vilka haha amperemetrar för 100 ampere och voltmetrar för 100 volt. Äfvenså hafva de hvardera fyra reostater, medelst hvilka styrkan
hos strömmen till strålkastarna kan hållas mellan olika gränslägen, 45 a 50 samt 65 a 76 ampere.
Strömfördelnin gstafian till den främsta huh·udgruppe n upptager ledningen till den inre belysningen om styrbord under
pansardäcket, ledningen till lanternorna för navigering och
signalering m. m. samt ledning till elektriska ammunitionshi ssar. Tafian till den aktra grnp]_)en upptager ledningen till den
inre belysningen om babord under pansardäcket samt ledning
till ammunitionshi ssar.
Ledningarna. Dessa delas i 2 grupper, led ningar för natt~jenst och ledningar för permanent tjenst. Den förra gruppen
innefattar ledningarna för lanternor till n a ,-i gering och signalering samt för andra tillfälliga lanternor. äfvenså för strålkastare . och öfrigA. lampor oh·an pansardäcket. Den senare
innefattar 4 af hvarandra oberoende ledningar , bland h,-ilka
2 till ammunitionshi ssarnas elektriska motorer och 2 till lamporna under pansardäcket. storleken på ledningarnas genomkärningsyta är sådan, att p otentialfallet mellan en strömför-
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delningstafia och den mest afiägsna lampan blir endast 2 volt,
då alla lamporna äro tända. I afsikt att möjliggöra en kommande tillökning i glödlampornas antal skola ledningarna till
de först uppsatta lamporna hafva de dimensioner, som skulle
fordras, om en lO- ljuslampa behöfde O,s ampere, en 30 ljus·
lampa l ,s och en 50 ljuslampa 3,o ampere::")
Vid ammunitionsd urkarne finnas kmitaktanordn ingar, som
tillåta, att' ström för belysning af dessa viktiga platser tages
från hvilken som helst af ledningarna fö.r permanent tjenst.
För tydlighets skull har man målat ledningarna till lampor under pansardäcket röda och gröna, till ammunitionshi ssar
bruna med röda och gröna band, till strålkastare hvita, till
n a vigeringslante rnor violetta, till signallanterno r gula och till
öfriga lampor ofvau pansardäcket svarta. Återgångsledn ingarna sk-:>la hafva motsvarande färger, men blott i form af
ringar med omålade mellanrum.
Kopparmewlle n i ledningarna skall hafva synnerligen god
ledningsförmå ga. Isoleringen består närmast metallen af l
lager naturlig kautschuk, derefter 2 lager vulkaniserad kant·
schuk, 2 lager kautschukinpr egnerade band och sist ett omhölje, h vars sammansättnin g är hemlig . . Isoleringsmots tåndet
hos en ledning, som varit nedsänkt under 24 timmar' i 24-gradigt vatten,· skall per kilometer vara minst 1,200 megohm för
ledningar med en genomskärnin gsyta af l a 20 qvmm. och
800 megohm för gröfre ledningar.
Strömbrytare finnas på alla de ställen, hvarifrån behofvet
möjligen påkallar, att en lampa eller en grupp af lampor skall
kunna afskilj as från den öfri g a ledningen.
Sä'Ke1·hetsstycken äro införda vid början af hvarj e biledning samt vid ledningarnas utgång från pansarskydelad e delar
af fartyget.
Dessutom är hvarje enstaka lampa eller hvarje grupp af
•) D et »ljns , som här och i det följande niimnes, ii r det fran ska •bongie
decimale•, hl'ilket har något mindre sty rka iin ett af våra norm:tlljtlS.
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sammanhörande lampor försedd med sm strömbrytare och sitt
särskildta säkerhetsstycke.
Den inre belysningen leronas öfver pansardäcket af 234 och
under detsamma af 227 glödlampor, alla på IO ljus och sittande på vanliga hållare af modell Pieper, fästade vid plattor
af filt eller kautschuk. Hvarje lampa utmärkes med sin nummerplåt. 60 kontaktanordningar finnas. Lamporna till dessa
hafva böjliga ledningskablar på 5-10 meters längd.
Den yttre belysm:ngen utgöres främst af 6 strålkastare på
60 cm., hvar och en medelst två som ofvan isolerade kablar i
ledning med sina strömfördelningstaflor. De1j emte utgöres
denna belysning af en lysboj samt af sido-, topp-, ankar-, bogser-, signal-, positions- och fallrepslanternor m. fl., äfvenså af
s. k. reflektorlanternor för nattarbeten på öfre däcket eller för
dykeriarbeten. Till alla dessa lanternor åtgår det 19 glödlampor på 50 ljus, 27 på 30 och 5 på 10.
Af sidalanternorna är den ena på 30 och den andra på 50
ljus. (Styrbordslanternan behöfver naturligtvis vara af jemförelsevis större ljusstyrka, emedan det gröna glaset absorberar
betydligt mera ljus än det röda). I följd af deras viktiga uppgift äro de försedda dels med en liten från främre bryggan
synlig glödlampa: som tändes och släckes automatiskt och samtidigt med dessa lanternor. Dels hafva de elektriska ringklockor, hvilka genast varsko, då någon af sidalanternorna
slocknat. Oljelanternor kunna när som helst med största lätthet ersätta de elektriska.
Topp-, ankar-, bogser-, signal-, positions- och fallrepslanternor m. fl. äro på 30 ljus.
De båda reflektorlanternorna äro vattentätt tillslutna och
försedda med af galler skyddade, ~jocka glas. De innehålla
hvardera 7 stycken 50-ljuslampor, fästade vid en 2 mm. tjock,
konisk reflektor af galvaniseradt stål, samt hafva 50 meter
långa dubbelledarekablar. På två skilda ställen vid hvarje
sida af öfre däcket finnas för dessa lanternor kontaktanordningar med strömbrytare och säkerhetsstycken.
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Prölniny af materirden. Dynamomaskinerna profvas under
6 timmar i verkstäderna, l dynamo, drifven med lågtryck,_
och l med högtryck samt de 2 återstående under 4 timmars
normal gång (400 am p. och 80 volt) och därefter under 2 timmars forcerad gång (450 amp. och 80 volt). Vid normal gång
skola dessa maskiner göra 300 slag, och får vattenspillningen
under dessa försök på inga viikor öfvergå 18 kbcm. per elektrisk hästkraft, uppmätt vid dynamons polskrufvar, när högtryck begagnas. Vid lågtryck skall motsvarande tal vara 13,5
kb cm.
De slutliga profven med deras detaljundersökningar företagas oafbrutet under 24 timmar, sedan den elektriska belysningsanläggningen ombord blifvit rapporterad färdig. Under
hela tiden för detta prof skall en dynamo med normal gång
hålla alla glödlamporna brinnande. Hvar och en af de öfriga
dynamomaskinerna skall samtidigt därmed och den ena efter
den andra under 4 timmar med normal gång och under 2
timmar med forcerad gång lemna ström till strålkastarna och
till motorPr för ammunitionshissar, hvarvid ytterligare motstånd införes i ledningen, om så behöfves.
Medan alla lamporna äro på sin plats, undersökes med
tillhjälp af Wheatstones brygga, att hvarje ledning, sedan den
blifvit löskopplad från sin strömfördelningstafla, är isolerad
från fartygsskrofvet. Isoleringsmotståndet hos en ledning godkännes, i fall dess värde öfverstiger 1 /~ megohm. Dock bör
den omgifvande luftens fuktighetsgrad härvid tagas i betraktrande.
J. A. von Diiben.

Årsberättelse i Navigation och Sjöfart.
(Af föredraganden hpten P. Dahlgren).
Svenska handelsflottan och dess ställning i främmande farvatten.
Sveriges handelsflotta har från århundradets bö1jan och
till närvarande tid befunnit sig uti ett långsamt framåtskri-
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dande, icke sällan a±brutet af perioder af tillbakagång. Till
år 1859, då den räknade 3,364 fartyg om sammanlagdt 90,695
..nyläster, hade stegringen varit temligen jemn, men efter nämnda år inträffade en period af tillbakagående och först år 18G7
hade den höjt sig till en tonnagesiffra som öfverträffade förutnämnda års. Ar 1868 gick den något tillbaka, men under
följande 10 år var den ånyo. stadd i jemn tillväxt och räknade
år 1378 4,316 fartyg om 536,610 'ton. År 1880 hade den vuxit
till 542,642 ton, men sjönk sedermera under följande åtta år,
så att den var nere ända till 500,010 ton. Derefter växte den
ånyo och uppnådde år o1892 sitt hittills · störst~ värde.' 4 ) 136
fartyg om 548,711 ton. Ar 1893 hade den sjunkit med 2,196
ton, hvilken minskning uteslutande föll på segelfartygen, i det
att ångfartygstonnaget under 1893 växte med 5,350 ton. Sannolikt stå vi nu inför en fortsatt minskning, som väl kommer
att fortfara så länge fraktkonjunkturerna hålla sig i nuyarande
tryckta ställning.
Af ofvanstående framgår, att vår handelsflotta från år
1878 till slutet af år 1893 vuxit med endast 9 905 ton eller i
medeltal 660 ton om året, samt minskats med 242 fartyg,
hvilket senare utvisar att medeltonnaget för fartyg vuxit
från 124 ton år 1878 till 134 ton år 1893. Hand elsflottans
transportförmåga har dock vt1xit i starkare proportion, än h vad
som framgår af o±van gifna siffror, i det att ångfartygstonnaget
märkbart tillväxt, och en ångares transportförmåga, enligt vanlig beräkningsgrund, kan anses vara tre gånger större än ett
segelfartygs af samma tonnage. Enligt K. Kommers-Kollegii
öfversigt af Sveriges utrikes sjöfart år 1893 utgj ordes dess
handelsflotta vid slutet af nämnde år af:
ångfartyg 1229 om 177,156 ton och
segelfartyg 2844 , 369,i359 ,
Summa fart.yg 4073 om 546,515 ton.
o

)

)

)

För att gifva en öfverblick af svenska handelsflaggans

ställning i främmande farvatten har jag sammanfört uppgifter
från de Förenade Rikenas konsulat, i h>ad de beröra samma
rikens skeppsfart under år 1893. Det hade visserligen varit
af stort intresse att sammanföra uppgifter från det senast tilländagångna året, men dessa äro till största delen ännu icke
inkomna, ja, då detta skrifves, äro icke ens alla konsulatrapporterna ±ör 1893 i tryck tillgängliga, utan hafva somliga
af dem, genom tillmötesgående, af K. Kommers-Kollegium bekommits. Som emellertid en tablå öfver svenska skeppsfarten
på främmande farvatten för ett enstaka år icke skulle g.ifva
någon ledning för bedömandet af de framlagda siffrorna, har
jag kompletterat dessa siffror med motsvarande för 1883, för
att derigenom belysa den riktning, i hvilken den svenska
skeppsfarten synes hafva slagit in under nästföregående tioårsperiod. Dertill har jag fogat uppgifter för den med vår i
viss grad rivaliserande norska handelsflottan, för att derigenom
klarare framhålla vår egen handelsflottas ställning.
Beträffande uppgifterna från europeiska konsulat i allmänhet har vid beräkningen endast medtagits sådana fartyg,
om ankommit eller afgått med last, hvilket enligt min uppfattning är det enda beräkningssätt, som gifver en verklighetstrogen bild af den, så att säga, effektiva sjöfarten.
Konsulsdistrikten hafva af nJ.ig sammanförts i grupper
dervid geografisk belägenhet och något sånär likartade maritima förbindelser med Sverige varit bestämmande faktorer.
a) Ryska lzamwu· t'id Ishrtjoet.

Konsulsdistriktet Arehangel besöktes år 1883 af 15 sYenska fartyg om 5,803 ton samt af 167 norska och 49,911 ton.
År 1893 hade dessa siffror så siunkit. att den svenska sjöfarten på distriktet representerades af endast 5 fartyg om
1,397 ton och den norska af 76 fartyg om 24,462 ton. De
intjenade fraktbeloppen hade också betydligt sjunkit. År 1883
intj enade svenska fartyg på detta distrikt 150,272 kronor och
"
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norska 1,277,300 kronor, medan motsvarande belopp år 1893
sjunkit till kronor 26,800 och 484,200 resp.
b)

Ryska h(llnnw· vid Öster~jö11.

Med last ankommo till eller afgingo från generalkonsulsdistriktet S:t Pete1·sbu1·.q följande antal fartyg:
l
l

Svenska fartyg
antal

Norska fartyg

l

1883
l
1893
1883
1893
tonnage antal tonnage antal tonnage antal tonnage

Ankomna
112 Afgångna ..•. ... 1-U -

l

~

32.085 135 43 880 11 -

3i'i.2:30 30:3- 101.864 l 201 27,(i821243- 7<?,7'70! 1:!5 -

91,936
50,094

Generalkonsulsdistriktet Helsinpfors:
Aukomna ....... 1178- 34,4461219- 60,:i561 fl9-31,44~ ~ fl8- 36,041
Afgiingna ....... 292- 63.848 357- 103.101 424--157,155 288 -- 124,782
Summa
--174,3.'>9[823- 22ti,3ti\J [l,Oti\J- 3ti3,231 [ 7l<l- 301,8.'>31

7~4

Denna tablå utvisar, att svenska sjöfarten på dessa distrikt, hvad tonnaget vidkommer, under 10-årsperioden ökats
med 30 °/o, under det att den norska sjunkit med 17 °/o detta oaktadt år 1893 var ett synnerligen blomstrande år för
den norska sjöfarten, särskildt på Helsingfors' distrikt. Båda
ländernas sjöfart på St. Petersburg var under 1893 lifl.igare
än under 1892.
H vad konsulatdistriktet !?i,qa angår, föreligga icke sådana
uppgifter för år 1883, att en uppställning, liknande den här
ofvan gjorda, kan åstadkommas. Må det endast angifvas,· att
nämnda distrikt besöktes af
1883
1833
svenska fartyg 462 st. om 104,759 ton- 336 st. om 100,911 ton
norska
,
386 , ,
94,982 , - 194 , , 60,378 ,
Utvisande den svenska sjöfarten sålunda en ringa och den
norska en betydande tillbakagång. Den norska sjöfarten har
emellertid under 1880-talet stått betydligt lägre och under
1890-talet varit stadd i jemn tillväxt. Minskningen i den svenska skeppsfarten är enligt, hvad af de intjenade fraktbeloppen
framgår , mera skenbar än faktisk, såsom här nedan synes.

De inseglade bruttofrakterna visa en relativ minskning,
hvad St. Petersburg och Helsingfors beträffar; angående Riga
kan endast konstateras, att det intjenade svenska fraktbeloppet vuxit från kr. 962,450 år 1883 till kr. 1,127,320 år 1893,
medan det norska under samma tid sjunkit fr. kr. 1,990,580 till
kr. 1,308,090.
Bruttofrakten pr ton ankommand e eller afgående lastad t
fartyg stäide sig
1883
1893.
fö r svenska fartyg ank. till St. Petersburg Rub. 9,o Rub. 4,5
, norska
,
, "
,
, ll ,s , 7,o
, svenska
,
,
, Helsingfors
Mark 6,1 Mark 5,s
.,
,
,
aig. fr.
,
,
16,11
, 11,s
, norska
,
ank. ,
,
,,
24,s
, 11,s
., ,
,
afg. ,
,
,
::l6,1
, 16,s
O.fvanstående siffror belysa, hurusom under 10-årsperioden
1884-93 de ingående frakterna till dessa distrikt sjunkit med
nära 50 °/o, samt att de utgående frakterna sjunkit med omkring 35 °/o. Att de till norska fartyg utgående fraktbelopp
-en ligt ofvanstående visa sig större än de till svenska fartyg
utgående, har sin grund deri, att de norska fartygen i regel
ankommit eller afgått med laster till fjermare farvatten än de
svenska, hvilka till stor del idkat transbaltisk fraktfart.
Medeltonnaget af de för fraktfart på 'd e ofvannämnda ry.ska distrikten använda fartygen vor':>:
St. Petersburg
1883 18.93
för svenska fartyg, medeltonnage 308 269
330 451
, norska
,,
,
Helsing/ors
284
216
för svenska ±artyg
365
458
, norska
,
,
Riga
248
293
för svensha fartyg _
,,
246
311
, norska
,
,
H~lrnr framgår det egendomliga förhålland et, att -:len sven-

-

-- 217 -

216-

ska skeppsfarten på St. Petersburg under år 1893 uppehållits
med till tonnaget mindre fartyg än under år 1883, hvilket,
sammanstälc1t med förhållandet att Sveriges sjöfart på nämnda
distrikt var mindre år 1893 än år 1883, torde betyda, att de
större svenska fartygen der börjat trängas undan vid skeppnmgar på fj ermare farvatten.
Tys/w rikets hamnnl'.

c)

Enligt tillgängliga uppgifter rörande sj ö farten på konsulsdistrikten Königsberg, Stettin, Lubeck, Hamburg och Bremen
under 10-årsperiden har svenska skeppsfarten vunnit terräng
på alla dessa distrikt, under det att elen norska visar frat~åt..:
gående på Hamburg, stillastående på Li1beck och tillbaka'g ående på de öfriga distrikten. Till alla nu nämnda distrikt
med last ankomna och afgångna fartyg utgjorde uneler åren
1883 och 1893:
Svenska fartyg

1883
antal

l

tonnage anbl

.Norska fartyg

1893

18ö3

tonnage '1ntal

l

1893

tonnage antal

l

.

tonn1ge

l

.För:
Königsberg
/ Hil- 31020 237- 60,232 439- U! 229 210- 56,385/
8tettin
64U-'; 137,4111,21H-250,314 322- 96:2ö6 184- 60,989 !
Liibeck
11,687-288,316 2.384-496,662 162- 28,601 . 123- 29,:m .
Hamburg
225- 69,109 307 -126,749 641- 324 686 804 - 425,838
Bremen
50- 14.396 1 •25- 30.285 218- 95;::;21 1 173-- 65,446
Summa 13,772-540,312 3,271- 76::!242 1 782-636 12::l ll,484- 637 869 '

H vilket utvisar en stegring under 10-årsperioden för elen
svenska skeppsfartens vidkommande af 40 °/o, samt ett stillastående böträffande den norska.
Bruttofrakten pr ton ankommande eller afgåencle lastade
fartyg stäide sig:
1893
1883
för svenska fartyg ank. till Königsberg Kr.
13,4 Kr.
9,o
afg. från
8,4
11,9
"
"
"
"
"
"
norska
a nk. till
10,1
7,0>
"
"
" 14,7 "
,.'' afg. från
9,2:
l:

"

"

"

"

1883
1893
svenska fartyg på Liibeck
Kr.
6, 7 Kr.
4, 7
norska
1l,s
,,
,,
,
,
,,
9,7
svenska
,
ank. till Hamburg
l\fark 25, 1 Mark 11, 4
,
afg. från
,,
10,6
9 ,s
"
"
norska
,,
ank. till
"4
14 ,s
"
"
,;, ,9
"
,
,
afg. från
,,
10
9,4
"
. ,,
"
Ofvanstående siffror utvisa att fraktförtiensten för sådana
de Förenade rikenas fartyg, som ankommit till Königsberg
eller Hamburg med last, under år 1893 varit 55 a 30 °/o lägre
än år 1883. Deremot hafva de afgående frakterna hållit sig
något sånär uppe vid de redan 1883 nedtryckta beloppen. De
afgående frakterna äro och förblifva låga för främmande fartyg, emedan tyskarue antagligen äro så goda patrioter, att de
för~c~raga att utskeppa sina alster i egna fartyg. Åtskilliga
:nö]hgheter synas dock förefinnas för den vakne utländingen,
t det att från Königsberg år 1893 afgått ett större antal lastade svenska fartyg, än som elitkommit med last.
Angående de fartygsstorlekar, som användes för de Förenade rikenas skeppsfart på Tyskland, s.å visar sig medeltonnaget af de använda fartygen vara:
för Königsber.r;
1883 1893
svenska fartyg, medeltonnage 197
218
norska
217
276
för
"
,
,,
,
,

"

flamlnug

"

"

svenska
334
397
"
"
norska
494
546
" annorstädes i allmänhet öfN ors k a flaggan vaj" ar här som
v er större fartyg än elen svenska.
d)

Danska lwm11a1'.

'l'ill danska hamnar ankommo med last:
1883
1893
svenska fartyg: 4,031 om 414,180 ton
3,538 om 438,074
norska
1,842
191,521
1,109
196,032

"

"

"

"

ton~

"

:?18-

-

och afgingo med last:
1883
1893
svenska fartyg: 1,486 om 214,968 ton
1,141 om 199,196 ton
norska
,
513 ,
70,015 ,
344 ,, 57,061 ,
Dessa siftror utvisa, att den svenska sjöfarten under 1!1årsperioden gjort ett om än ringa framsteg samt att den norska sjunkit med omkring 4 °/o på de danska hamnarm'.
Frakterna hafva hållit sig bättre uppe än på de ryska och
tyska hamnarna, i det att fraktförtj ensten pr ton var tör ankommande lastadt
svenskt fartyg 1883 Kr. 6,5 och 1893 Kr. 5,s samt
norskt
,
,
, 1l.a ,,
,
, 10,s
'l'onnaget af de för fraktfarten på danska hamnar an vända
fartygen har icke obetydligt vuxit och var
1883 1893
för svenska fartyg medeltonnaget 101
121
, norska
105
174

"

Holländska uch bel.r;iska honlllctr.
Enär konsulsdistriktet Bryssel år 1893 icke besöktes at
något fartyg under någon de Förenade rikenas flaggor och
samma länders skeppsfart på distriktet år 1883 inskränkte sig
till inalles 4 fartyg om sammanlagdt 432 ton, tillåter jag mig
att lemna vår skeppsfart på Bryssel helt och hållet ur räkmngen.
Till ö fri g a distrikt ankom mo eller afgingo följ ande antal
fartyg med last:
till A1nste1'dam.
e)

Svenska Jartyl!
188:~

Ankomna

l

1:25 -

Af.,årwna
o

1

"'

till

:.;g -

55,4:271 96 18,507 57 -

l

Norska fartyg-

1893
5o,no
28.1-H

1833

1893

(j(j;2- 23s.oHJ 379 -- 18!.431 /

10-l -

45,897

148 -

5:.J.Gti8

~?.400 ' 381 -- 13?.0~?

3~3 -

1~3,6~9

4.3.%J lo8 4liel,U01 [1,06:3 -

.4.1o9
-l-:3:2,937

Autwf'r)Jell.

Ankoomn:t
Afgangna
Summa

1:213 /111 -

fll.!2~ ' I?G -

49.29Jit.zo-

488- :!14,'1iY1 ]+3U -

()o.IJ91 \ lOG Ul.()t:;:) [l,:!i'd -

21D-

utvisande detta för båda ländernas skeppsfart en ökning sedan
år 1883 af l 3 /o för det svenska tonnaget och 4 OJo för det
norska.
Fraktförtjensten har deremot för båda länderna något minskats, i det att bruttotrakterna voro exempelvis för Antwerpen :
1883
1893
för svenska fartyg Francs 2,336,075
1,979,885
, norska
,
,
4,193,736
4,130,994
De ±ör de Förenade rikenas skeppsfart på distrikten använda fartygens medeltonnage utgJorde:
1883 1893
för svenska fartyg, medeltonnage 440
550
, norska
,
,
370 452
Enligt generalkonsulns i Antwerpen rapport för år 1893
är de Förenade rikenas skeppsfart på distriktet i jemnt stigande, hvilket isynnerhet gäller de norska ångfartygen. Derj emte påpekas, att trafiken på Antwerpen alltmera tenderar
riktning att besö1jas af fartyg om 1,00U ton och derö±ver.

°

f)

1-Immzal' i

Storbritann-ien och Il'la11d.

Med last ankomna eller afgångna fartyg utgjorde beträffande
Generalkonsulsdistriktet Lo11rlo11:
1

Svenska fartyg
!R83

l

Norska fartyg

189ö

1 ~.~~0-- ~54-,7~~~ 1.8:23-

Ankpmna
Afgangna jl,Gu9- 61:2,!)rö /I,G2ti

i

l i:l83

18!)3

~>.242- 1,7G5.8~5~ 4.087-1,87G,l361

80:2 !)(j01.
7U9,417 3,8Gl -- 1.187,G71 2.82•1 -1,322,034

Konsulsdistriktet Leith:
Ankomna 1 J!.lG Afgångna , 225 -

57,10!1 308 - 119,041 / 1,2SS301,129 921-- 328862
74 !)321 40G- 182.556 1.229- 2G0,211 1.194- 420:114
Summa /3,850- 1,3\JIJ. 75:i ,4. 1D:.J-l,ö7:.J,!J74 . 11,620- 3,6 14,85G J9,02ö - 3,\J4 1 14ö[
1

Detta utvisar en tillväxt för 10-årsperioden uti med last
ankommet eller afgånget svenskt tonnage af 474,219 ton och
norskt tonnage 432,~:l90 ton eller med andra ord en ökning
J'idskr. i ,<:;jör. 1895.

15

220-

-

sedan år 1~83 för den svenska flaggans vidkommande af 34 °/o
/o.
ocb för den norska- _8 Q
ton ankommande eller afgående lastad t
pr
en~:>ten
Fraktförtj
fartyg var för:
Svenska tartyg Norska fartyg
1883 1893
1883 1893
London
14,t
18,s
16,2
10,5
Ankommande fartyg sh.
10,5
10,~
6,6
9,4
Afgåencle
" "
Leitlz
13,o
20,2
7,6
17,4
,
,.
Ankommande
9,5
10,3
7,4
9,5
,
,
Afgående ·
Medeltonnaget af de för de Förenade rikenas skeppsfart
på de storbritanniska öarne använda fartygen var:
1883 1893
447
för svenska fartyg 363
437
302
, norska

"

g)

Med last ankomna eller afgångna fartyg utgjorde för:
Generalkonsulsdist riktet Hrto!'e (inbPgripet Bordeaux):

1883

l

18\l::l

b,

fiken uneler perioden 1887-91. Båda ländernas fartyg hafva
likväl bevarat sin rang bland andra främmande nationer, hvilka.
uppträda i de franska atlantiska hamnarne, kommande den
norska flaggan fortfarande i tredje rummet och elen svenska i
sj unde. De engelska, Lyska, holländska och danska hafva vunnit terräng i de här ombandlade franska hamnarna.
Att den svenska skeppsfarten sålunda visat tecken till tillbakagång föridaras lätt af det betydliga fallet i frakterna, i det
att dessa, und er 10-årsperiod en, beträffande Havre sjunkit
för svenska fartyg från 22,4 francs pr ton till 12,9 francs och
.,
,, , 16,6
,
,
,, 28,a
,,
,, norska
svenskanvända
1\fecleltonnaget af de på distriktet Havre
norska fartyg var:
1883 1893
för svenska fartyg, medeltonnage 408
545
norska
,
379
500
"

"

h)

Fran ska ltanwa!' vid Attamiska Oceane11.

Svensb fartyg

Po1·tugisislm ocf, spanska /l(tmnw· cid ..ltlantiska Uceane•t.

Sammanlagda antalet med last ankomna eller afgångna
fartyg utgjorde för distrikten Bilt,ao, Lissuuon, Cadiz och Gi/,roltar:

),TorRI<a fartyg

1883

l

S\'onska fartyg

1803

l

Konsulsdistriktet
Ankomna .... 121

~\'rmtes:

-

7,2Gl l 2::l- 8,8521 163- 520G(5 II30- 44,489
LJ,U5li
57 3.2G7-,~~:7~:---~~
10 -!.Gul
1.3()3 7 - ;.._~--:-;;.:;2~~--Afg·,[ngna .... _::O:._::..___;;~:L,
öS,-±45
5:J,33::l,2l!5 J0,5lö l 173 8,G24 1 29 2!i Summa

Häraf framgår, att den svenska skeppsfarten i det hela
taget bevarar sin ställning på dessa distrikt medan den norska
sjunkit nära 10 % . 1893 var emellertid i sjöfartshänseende
ett dåligt år för såväl Sverige som Norge på dessa distrikt,
och stod j e m te år 1802 betydligt efter den svensk-norska t ra-

Korska fartyg

'n_s ___ I_. ___J_8_8_:3 ________I8_n_3___
18_
18_8_s __~____
__

60312~

- I:'i0,253 l ,3-±7 - 416 20 J i73 1 - 364,703
... . ,..,
' 'li' - 188,
l
Anwmna
Afgångna .... 133- 55,:::-32 155 - 81,3471 152- lil.551 122-±- 112,921
477,714
5:-li,7.)2Uii5
S1 unma 370- 2-±4,:i2ö 1Hl- 2-±0,G00,1,4UU

l

2:21-

-

Bilban ........ 1 21
L1ssabon ... ... l Fi-±
Cadiz ........ . 10.'>
Gibraltar. .. .. . l-±5
Summa

-

5,8!1()1 21
55,0:.!31 02
37,219 78
4 1,468 2
130,60-±i

-

9,i'i7 l
40.020
30,195
667
8li,40:!

:304
4:2'3
20!1
8fl3
l

-

93,122 ·170
144,800 266
fi5 ,3öl 05
18~.187 19
-187,512

1 90,G~O

- 100,1451
-- 3-±,-±061
H,l77
3ö3,358

Sammanlagda tonnaget af de fartyg, som ankommit eller
afgått med last till hamnar inom ofvannämda distrikt har sålunda för den svenska flaggans vidkommande minskats med
33 °/o och för elen norska med 27 °/o sedan år 1"'83. Den svenska skeppsfarten har gått något 'fram åt på Bilbao och hållit
sig uppe på Cadiz, men sjunkit med en fjercledel på Lissabon
och så god t som upphört på· Gibraltar. Den norska har uneler

-

:22:2--

-· 2:23-

samma tid mer än fördubblats på Bilbao, har minskats m ed
en tredj edel på Lissabon, med bälften på Cadiz och sjunkit
till en obetydlighet på Gibraltar. Såsom en egendomligh et
må antecknas, att det svenska lastade tonnaget på Cadiz år
1893 varit större än det n orska.
i)

Från öfriga ännu icke nämnda konsulsdistrikt vid vestra
l\[edelhafvet föreligga icke så fullständiga uppgifter, att jemförelse mellan åren 1883 och 1893 kan uppdragas. Så vidt kändt
är, besöktes emellertid dessa distrikt a± följ ande antal fartyg:
_ _ _s_~_-e_n_sk.·..,a_
fa_rt_y_g_ _ _

H amnar vid Jlfedl'll/(//ud8 vestro /,o ssiiny.

Norska fart y o·

f:lve nska fartyg
1883

Barcelona ..... 230
ss
l\~arse i Ile .. ...
Genna .... . . .. 13
~lessina ... .. . ·149
Caghan . .. .. . . :!5
A l~ter ... .. .. .. 16

·l

Summa l

-

-

-

l

13 1,134 l ii8
38.909 8 !
5,569 l l
2?i.3G I Hl
8 .13:! s
7 04'3 '38
:!lu,t3S ,

1803
-

J 883

l

· "- - - 11)~);3

108,8041 ~ 180,0621448 -- 222,10'{

60,08 11:206
8.767 40
12,654 76
4,5 131 :23
23.77\l 89
:21 \J,4D8 ,

- 11 0.3 15 :.' l ö - 11 \J,O IO
11,297 11 5 - 9) (jJ3
-- 35,37 11:254 - 12\l,lj(jl
7.(i9 1 1:2 10-l?i-J
-- '37,550 \112 (j.J.:!\lii
ö-±5,8:20
397,2Söl

Af ofvanstående framgår, att den norska skeppsfarten till
dessa distrikt vuxit med icke mindre än 63 'o sedan 1883 under det att den svenska h ållit sig stationär. Det st.or a tillskottet i norskt lastrum, särskildt på lVlessina år 1893, tord e ha sin
förkl aring deruti, att några norska ångare gått i månadsfrakt
m ed fraktlaster p å Triest. Under åren 1890-92 var det sålunda engagerade antalet norska ångare betydligt ; men de
hafva nu uncla11trängts af österrjkis ka fartyg och und er senar e
delen af år 1893 har denna lönande fraktfart upphört. I elen
stora sicilianska frakttrafiken på Amerika deltaga inga de Förenade rikenas fartyg, emedan de fruktspe kul anter, i hvars händer dessa affärer li gga, äro så lierade med engelsk a r ederier,
att h ela denna trafik går un der engelsk flagga. Hufvud orsa k en till den norska skeppsfartens betydande utveckling på
vestra Medelhafvet torde ligga deruti , att de norska fiskexportörerna alltmera utestänga främmande lastrum från denna trafik.

°

18H:~

1883

Enligt tillgängliga uppgifter ankommo till eller afgingo
från konsulsdistrikten Barcefonn , Jl!lm·seille, Gl'llua , Jl!les:;ina, Ca_qlim·i och Al_r;er följande antal de Förenade rikenas fartyg med
last:

l
1

1

N
.
I e:1 ~c l ........ sal' nas 1:ppgtft
Ln o1n o . ...... 10 - o,22:2
La Valetta....
2 996
Tanger ........ sakna s uppgift
Tnpoll........
intet

4
l
4
3

-

-J-,798
830
3.057
· i5'2
intet

l-

Norska fartyg
1883

l

18~13

l sa lmas uppgift
·l (j- 4, 140

70 30 44 - 43,016 56 saknas nppgift ~O 1
intP.t
:2 -

3 1,520
30.268
00,135
5,009
083

Fraktförtjensten pr ton ank ommande eller afgåencle lastadt
tartyg utgjord e på Ban;elona:
1883
1893
svenska fartyg kr. 13,o
kr. 7,5
norska
,,
,.
14,2
,, 11,2
De för de Förenade rikenas fraktfart på vestra 1\Iedelhafvet använda fartygens medeltonnage u tgjorde :
1883 1893
svenska fartyg, ton 513
69:2
norska
,.
., 418
559
Som synes använder Sverige förhållande till Norge stora
fartyg för sin Medelhafstrafik

j)

Humnar vid Mede/1/(ffvd:; östra bassan.r;.

Enligt tillgängliga uppgifter besöktes nedannämnda konsulselistrikt af följ ande antal fartyg:
l

Norska fartl-<•
.b

f:lre nska fart yg

l

1SS3

Yeuedig .......
Triest .... ... . .
l' irmus ........
Konstaut in opel.
(1a latz ... . .. . .
Smyrna .......
AlexmHI•·ia . ...
Sn mma

intet

l l 3 -

9 - 2,820
intet
2 480
intet
intet

l

3 - ~ .'l-B
14 - o,G43

l
l

1883

1893

l

4
4
15
14
42

-

-

-

1.160
529
8 16
1.7 77
4.100
7,1:22
10.0:\{j
' - - ·.2:J,a()o

il

-

1S93

4,-±08 50 14.192 26 S9,771
5, 174
97,957 47 2 - 1,307 Hl 2,8!)4 33
4 - - 11928ö- 4o,t03
33 •r
_ :) 5 8 -

l

l

39,841
10,758
5,813
11,21-±
52,235
10,4-±3
::l9 093

1 -m, ..~97 l

-

Ofvanstående siffror visa hur ofantligt den svenska skeppsfarten på östra delen af Medelhafvet har legat nere och hur
lågt den ännu står, j emförd med den norska. Faktiskt står
den förhållandevis ännu lägre, ty konsulatet Odessa är h är ofvan icke medtaget i beräkningen - derför att uppgifterna äro
ofullständiga - men till detta distrikt ankomma under år 1893
icke mindre än 113 norska ångare, hvilka torde kunna i medeltal beräknas till minst l ,000 ton h vardera, och inyen svensk.
De norska redarne lära ha gjort utmärkta aftärer i frakter och
spanmål från Odessa, ty, då icke återfrakter stodo att få, så
gjorde rederierna uppköp af spanmål, som sedan förmånligt
såldes på annat håll.
'l'ill Fiume ankom år 1893 l svenskt fartyg om 713 ton
·och 14 norska om l O, 728 ton.
Sedt mot bakgrunden af år 1883 visar år 1893 emellertid
·ett väldigt uppsving för den svenska skeppsfarten.
Beträffande trafik en i Suezkanalen berättar konsuln i Alexandria, att nämnda kanal år 1893 passerades af inalles 3,341 fartyg af olika nationaliteter och med en sammanlagd drägtighet
af 7,659,068 ton. Mer än två tredjedelar af hela fartygsantalet och drägtigheten gingo under britisk flagg; bland de öfriga
märktes 50 norska fartyg om 88,67 4 ton . Sanune konsul konstaterar, att de Förenade rikenas fartyg mera än tillförene sökt
sig till Alexandria . och att de varit väl lämpade för den fraktfart, som der erbjudits. Han förordar emellertid clil·ekt ångbåtslinie mellan Egypten och de Förenade rikena, emedan det
nu rådande transitosystemet allt för mycket tynger på handelsutbytet.
k) Aj1·tkan;,ka lwmii(IJ" vid Atlantiska Oceane n.
f{ a pko!onien besökte:, år 1883 af HO svenska fartyg om 35,051 ton
, 14,000 ,
,
,
och , 1893 , 25
, 16,460 "
,,
samt ,, 1883 , 42 norska
, 97,279 ,
,
och ,, 1893 ,, 17 4 ,
En betydande minskning sålunda för den svenska skeppsfarten
och en betydande ökning för den norska. År 1892 hade den
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norska skeppsfarten på distriktet va1 i t ändå lifligare. och med
24 fartyg om 10,115 ton öfverstigit siff~·an för år 1893. Nästan
all a till distriktet under år 1893 ankoml{a svenska fartyg fingo
afgå derifrån i barlast.
Generalkonsuln framhåller i sin rapport såsom orsak tili
den svensk-norska sj öfartens minskning på distriktet år 1893
elen hårda konkurrens, som ångbåtarna uppställa äfven i befordringen af varor, som förut uteslutande fraktats med segelfartyg, såsom stenkol hvete m. m. Det måste nemligen vara
en ganska stor skilnacl i (mkt för att uppväga cle fördelar, elen
snabba befordringen med ångbåt och ett hastigare omsättande
af kapital erbjuda.
Jamestou;n (St . Helena) besöktes år 1883 af 29 svenska
och 25 norska fartyg samt år 1893 af 4 svenska och 13 norska, hvilka alla nåstan utan undantag, synas hafva gjort an
ön i syfte att proviantera
J11onrovia (Liberia) besöktes år 1893 af två norska fartyg
om sammanlagdt 525 ton.
l)
viken.

Hanl/lar vid Indiska Uceaneu, Röda lwfcet och Arauiska

Enligt tillgängliga uppgifter besöktes nedannämnda konsulselistrikt af följ ande antal .fartyg:

l
l

Norska fartyg

S1·enska fartyg

1883

l

Port Louis (illanritins)l 17 - 6,923
intet
Lonrenco-Marqnes .... l
728
Bombay . . ........... l intet
Aden .......... . ....
intet
Colombo (Ceylon ) . . ...
Summa 18 - 7,651 1

1803

' 1S83

' - 5,846
3 - 1,115 16
intet
3 - 1,828
intet ·
2- 618
intet
318
l -

9 -

3,879 1 ](j

l

18H3
8-

4108

?- 4,å:2(i

3 - 4,1:2:2

7 - 11 ,541)
10 - 13,97 1
3t:>,27Cl
ä,8±6 l

intet
intet
-

Siffrorna utvisa, att elen svenska sj öfarten sjunkit till hälften af hvad den var år 1883, och att den norska mångdubblats; dock lärer 1893 varit ett ovanligt ogynsamt år för el <en
svenska skeppsfarten på Port Louis, i det att denna hamn un-

-
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der de närmast •föregående åren i medeltal besökts af 8 svenska fartyg om cirka .3,600 ton.
Djeddah har intetdera året besökts af n[igot svenskt fartyg, och sammalunda torde vara förhållandet med Tomatave på
Madagaskar; hvarifrån underrättelser saknas.
m)

fl.

Hamnar· vid Bengaliska viken, ]({nesiska halvet m.

Enligt tillgängljga uppgifter besöktes nedannämda konsulsdistrikt af följande antal fartyg:
Svenska fartyg

l

1883
Ca'cutta
Akyab (A:r:1~~;1i::::::
Rangoon (Birma) .....
Sing-apore . . . . . . . . . .
Batavia .............
Bangkok ............
Manila ..............
Victoria (Hongkong). .
Shanghai ... . ........
Snmma

l
l

1893

ton och Österrikes med 353,330 ton. Det kinesiska tonnaget
har i sjelfva >erket varit mycket större, än som utvisas af ofvanstående siffra, emedan en stor del af de kinesiska fartygen
gå under främmande flagga.
n)

l

Ham1zw· i Australien och Polynesien.

Enligt tillgängliga uppgifter besöktes neclannämcla konsulsdistrikt at följande antal fartyg:

l

Norska fartyg
1883

l

1893

3 - 914 l
intet
3 1.623 1 l 1.962
4 - 4,307
intet
14 - 18.889 1 3 5,956
15 - 8,485 l 3 - 2,:527 37 - 32.363 2() ··- 29,819
4
1,820
intet
27,387
11 - 11.326 27 12- 7,108 ll - 5,900 38 -· 25,72G sak n. nppg.
3 sa k n. nppg. 2 - 842
l sakn. nppg. 22 15,42G
·l 7ö8
3 - 2.lö4 2 -- 2.124
intet
4 - 1.405
intet
1 8 - 4,2ll0 50 - 71.807
20 - }:;,587 ? - 1?3,971
2G - 0.522
intet
.21ö,4::>J
~:)
·q l
l (j - 9,2 ö.
l
(ntom Batavia}
,-

)

Till Madms ankommo derjemte under år 1893 3 norska
fartyg om sammanlagd t 5 525 ton, men intet svenskt. Beträffande Yokoltama salmas underrättelse från år 1893 hvilket
'
sannolikt är liktydigt med, att detta distrikt icke besökts
af
svenska eller norska fartyg. År 1883 besöktes Yokohama af
11 norska fartyg om 5,593 ton, men af intet svenskt.
Det mest frappanta uti ofvan uppstäida tablå, som visar
en kolossal tillbakagång ±ör det svenska tonnaget, är den betydande stegringen uti det norska tonnaget på Shanghai och
det totala försvinnandet af det svenska. Det norska tonnaget
var ändå större - 16,000 ton - år 1892. Enligt generalkonsulns å nämnda plats berättelse uppgick totala brittiska tonnaget på alla traktathamnarna år 1893 till 18 987 153 ton eller
.,
' '
"/a
af hela skeppsfarten. Dernäst kom Kinas flagga med
6,817,563 ton, Tysklands med l 607,563 ton, J apans med 566,379
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Svenska fartyg
1883

[~

7,393
Adelai<lc ......
7,208
J\Iobourne .... · 1 11 Sitlney........
5 3,G5ö
Brishane .... .. 11 -- 3,333
W ellington....
7 4,1G.J
Honoluln......
Intet
Summa 4V..-:"2ö,2i'J.J

l

l

1893

}l ors ka

1883

fa r tyg

l

~~
3 3
3
l

l

13

1,588 1 21 -- 13,390
2,503 l 38 - 24-,.JGö
Ul22 31 - 24.367
2,201 'l ö ~.747
-937 l~- 6,251
intet
intet
lJ,15l 1!08
11,2:21

1893
1G -

15,207
4,878
13,685
2 1.252
10- 7,223
1 1.422
51 - 43,liö7

GJG -

l
l

Båda flaggorna hafva sålunda i dessa farvatten gått bet ydligt tillbaka; särskild t elen svenska. Det är isynnerhet på
Melbourne minskningen faller, och som denna minskning var
mera tillfällig, i det att den egcle rum just 1893 på grund af
ovanligt låga utfrakter på trävaror - år 189~ omfattade den
norska skeppsfarten 21 fartyg om 26,018 ton mera än 1893 så är att hoppas, att det förlorade fältet skall kunna framdeles
återvinnas.
Från Levuka (Fiji-öarne) föreligga inga underrättelser.
Papeele (Tahiti) besöktes år 1893 af l svenskt fartyg om 418
ton och ~ norska om 1,063 ton.
o)

Hwnnar vid Amerikas vestkust.

Enligt tillgängliga uppgifter besöktes neclannämcla elistrikt
af följ ande antal fartyg:
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[ ===============~~==~s~,.~en~s~k~a~f~a~~t~,.o~.====IT======
======

~~---Norska fartyg

1_----=--;:::;:::::---,- -·".::....___

-~--~~ ~===1~8_8=-=3======.-J:. .S: !H-San Franrisc o . . . . . . . 1
so~
Guayaljuil ........ .. ·1
;;;-tet :. ! 1 -:- l ,422 l 11 - 9,628 l 13 _ 20.76"
1883

1

Ltma ........ ..... .. . l - Uli5

,

tniett
111
e

[ 2intet
?

Ill -

1l:l:Z8
933

för ~t~r 18~tori.a (Colum bia) o.ch r:alpm·aiso saknas uppgit ter
,
.. ' och hv_ad Valpar aisa vidkom mer är detta att be]Jaga, enar detta distrik t synes vara det af s
l'
h
ska fart · o d
k
vens ,a oc nory_g
t
1 p a enna 'USt mest treclve nterade . Ao r J 883 besökes nem Igen distrik tet af 12 svensk a fartyg om 9 959 t
l
18 norska om 11 ' 453 t on. T'l
onintet
oc l
l l Gllaym os (Mexico) ' ankom
svens ld eller
norskt fartvg
o
J
och b et ra"ffande Panauw berätta r
k onsu
l n . ar 1893
,
.
·1 t et un d er senaste 10 år bl tt
' att till a·lS t n~
ankom mit 3 fartyg, förand e någ·on de F ö.I ena d e n. 'l-,enas
o
flaggor
d eraf l svensk t och ~ norska .
,
de :.~träffande San Franci sco rappor terar konsul n, aU antalet
~~n~de nkenas fartyg på kusten alltmer a aftager
lware_mot nttiska , tyska och italien ska skepp ökas i antal 'L ..
hgaste
..
. fartyg· f..oro t rafi k pao San Franci sco, Tacona och· Seattle
amparo Jern- och stalske pp om 2 000-3 000 t
l f"
skepp om 1,500-- 2,000 ton. '
'
on oc l or Portlan d
p)

Enligt tillgän gliga upr)git ter beso"lct
· es ne el annä111cla elistrikt
a f föl.iancle antal fartyg:
s,·cnska farb-o·

Korska farho·

·"

Bueno . Ayres
Montcvtd eo
Rio cle Jan eiro
Georgetoll'n
(Gnyana)
Snmma

H - 5,3Jl
24.- 9,964.
4.2 - 13,861

G-

l sG

l

1893

l

•"

1883

l

l8!l3

59 - 2:2.580
sa kna s uppgift
13 5,SS::i 27 -- 14 718 57 3:2,128
82- 2.±,8 4 172 - 57,377 i5G6 - 271,093

2.3.±4
G31.4 (.10 l J(jQ -

2.18-t

q)

Hamn ,n· i

Wt·stindi~<Jl 111 .

-O:J.-t93l
l\19 -

sakna s

uppgift
72,09i5\ U:23 - 301,121 1

m.

Enligt tillgän gliga uppgif ter besökt es nedans tående distrik t
af följand e antal fart v g:
:

s,·enskt fartyg
1883
fi.Sifi
20 6.189
Bridgetm m .... 19 (Barba<los)
l,! 86
P ointe-a-P itre .. 4 (Gnadclonpe)
43l
San Domingo . . l - intet
Hamilton .....
(Bermuda s)
Snuuna 44 - 13,623

Y era Crm .....

1- -

Hamuar vid Sydan:erikos osfl.:llsl.

1883

Båda länder nas skepps fart på nämnd a distrik t har sålund a
betydl igt -ökats, isynne rhet den norska , som mera än fyr d ub blats sedan år 1883. Frakte rna hafva emelle rtid icke oväsen
tligt sjunkit , så att då dessa pr ton ankom mande lastad t fartyg
till Rio utgjord e år 1883 :
för svensk a fartyg f 2,os och för norska fartyg :f 1,791 så
voro motsva rand e siffror år 1893 resp. l ,~t och l,2o.
StnnlP!J (Fallda nds-öa rne) besökt es icke af något svensk
t
eller norskt fartyg, vare sig år 1883 eller 1803.

l

189;)
UJ5'l
44- 19,308
f)-

2-

486

l

334
intet

fi2 -

<!1,738

ll

Norska Jartyg

l

1883
131 46 17 -

60.3:28 95 - - 38,194
l ö,3\J2 20H - 131,509
6,37-t 22-

-

l 200

-

7,MJ1

4 l -

1.422
()35

75,533\391 -

179,3i5J

intet

7

--

1893

2,430

Ofvanståencle siffror utvisa visserl igen en tillväx t uti antal fartyg. som besökt de nu nämnd a vestind iska konsulsdi
strikte n, men, som denna ökning hufvud saldige n faller på Bridgetown , och de svensk a och norska fartyg, som år 1893 besökte denna plats, nästan utan undant ag ditkom rna i afsigt att
söka frakt, så betyde r denna ökning i sjelfva verket föga, och
elimine ras delvis af en motsva rande minskn ing på St. Thoma
s.
Beträff ande öfriga konsul at i dessa farvatt en äro uppgifterna icke af beskaf fenhet att kunna på ofvans tående sätt sammanställas, men medde las här de uppgif ter som finnas:

-
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883
8s_3__-t----J8_n_3--~--~:~~-+--~1 ~
____I_
1

sa kna s uppgift
16 -

199*
sa kna s uppgift

*)

(Antigua)

8t. Thoma s ....

San Juan

870
!l

16 -

N e\\'· York .. ±G -

61 sakn. uppg.

Quebec .... 1 40 -

5-

3

8 sakn uppg
sakn:ts
·-

14 -uppgift

P ort au l'rin<·e . 29 _ 1:?, 5i')(i
3 (H.. at't'11
- sakn. ttppg. 18 n.•.
Kin•··sto
::>
"'

J ,38.5

03 -

6 8"'1

sabws uppgift 218 -

(Jamaic a )

~a1·ana (Cuba).

~assau . · · ·

(Bohamas)

...

1:2 sa J\llil S

5,046
Ujip<Y!'ft
0

)

:.~1 -

-

v

4,417

:!2 sakn. uppg.

2 163

Rt·c·o·). · ·

0_()' ,"0;;
ov
v

6,847

sakna s uppgift

J 03,094

so]
11 '726. 1 90 - ±'J~'967 1 ·)3~1
"m. ttppo·
31 3 sakna s itppgift '7 _
3 fil

o

•
· ), r.:ruatem
Bor;IJia (Ool umb la
rtltt och St . p·
·
.m.ar t'1. J:<' rån
. te/i. .e (1\,r
.
f," r
mque)
Jå att
de
tydan
likt
sanno
alls.
fter
. or~ rgga mga uppgi
I
f
"kt
.
b
1893
år
under
ICke
t
cbstnk
dessa
eso s a svensk a eller norska fartyg .

?m

t är för öfskepp sfarte n på ofvan omför mälda distrik
.. ·t
.
.
. ..
IIg mtet annat att här no t era,
an att konsu ln l Kings ton be'
.
rättar d
~t en stor del af koloni ens utförseJ besörj es .af de För'
enade nkena s fartyg . Särski ldt l emnar. d en ansenl iga banan o
.
..
traden
00
. "~ysselsattnlllg at en mängd norska ångare om 500-7
o
.'
350
J!.
till
r"
charte
bme
l
ton
a 600 pr manad .

r)

y;

Hamn ar

pet

Nurd .im erikas oestkus t.

·Å~nhh·gtQtillgängliga uppgif ter besökt es konsu lsdistr ikten

OJ "

oc

. at6eck af följ ande antal fartyg :

n i k _1,. t .
*) Drägtig heten upp-'if,·e
. d S 81.
o
o
..
Besukte.s
ar J 893 f ')') 8 1·en ska eller nors ka fartyg.
·
· a --

*'')

1!:>83

0,906

-

l Pn erto

l

3 3

40 sakn nppg.
sakna s liJJPo"'tft

5,66±

Norska fartyg

s,·en ska fartyg

Norska fartyg

Caraca s ...
sakna s nppgift j
intet
(Yenezn cla)
Beli ze ... . .. . . s :2,766
1,420
-l IH on<lnra s)
\rillom stad .
intet
1,859
3 (Cnra<;a o)
P ort of Spain.
2 3±4
6 :2,18 ±
6 (Trinidad1
*)
.
.
.
.
.
s
St J ohn
2-
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New-

,

8umma

[se -

1893

2±,2071 l13 22.7761 !1 47 0731 122 -

74,83413->G G6851603 81,5191

J883

18D3

21 ;:~n~~~~~r~lsaknas uppgift l
36±.160

-18~ - 332.197
l -

hanEn återbl ick på här relate rade sifferu ppgift er ger vid
1883
år
från
tiden
under
n
den, att den svensk a skepp sfarte
tyska
till och med år 1893 gjort väsent liga framst eg på ryska,
obetyd och storbr itanni ska hamna r, att samm a skepp sfart icke
att
samt
r
hanma
a
elgisk
b
ligt gått framå t på hollän dska och
r
hamna
a
fransk
den hållit sig station är på dansk a hamna r och
på
t
vid Atlant iska kusten. Derem ot har den betydl igt sjunki
en.
Atlant
vid
r
hamna
a
vortug isiska hamna r och spansk
, så
Vända vi oss nu ett ögonb lick till den norska fl aggan
rysb-t
på
:finna vi, att denna icke mäkta t bevara sin ställni ng
ling
utveck
stor
en
vare
tack
,
-och dansk a hamna r, och endast
mt
ochje
nätt
t
kunna
af den norska skepp sfarten på Hamb urg,
ittanie n,
behåll a sin positio n på tyska farvat ten. P å Storbr
t, men
Hollan d och Belgie n har den norska flagga n gått framå
a,
fransk
På
a.
svensk
endas t i en ringar e propo rtion än den
flagnorska
portug isiska och spansk a hamna r vid Atlant en har
gan sjunki t.
u tDenna lilla statist ik är ju icke utan sitt intress e. D en
unång
visar att den svensk a flagga n icke arbeta t utan framg
t sina
der denna period af hård konku rrens, och att el en vunni
farde
oller
ltet
slagfä
igaste
segrar på det för densam ma naturl
oosann
icke
vatten , som gränsa intill våra egna. D et synes
fått belikt, att den norska flagga n i viss mån varit deu, som
och till
jön
Östers
ifrån
denna
tala denna. framg ång, i det att
eller
erräng
t
h amnar na vid spansk a kusten anting en förlor at
på dessa
gjort mindr e framst eg, än el en svensk a. Öfver allt
relse-vis
jem±ö
rit
uppbu
en
fartyg
elistrik t hafva likväl de norska
deri ,
grund
sin
högre fraktb elopp , än de svensk a. D etta har
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att norrmännen för sin utrikes sjöfart använda ett jemförelsevis större antal ångare, och i allmänhet mera tidsenliga fartyg, än svenska rederier samt att de norska fartygen gått 1
fraktfart på längre trader.
Betrakta vi nu vår flaggas ställning på fjermare farvatten,
så finna vi att densamma i Vestra Medelhafvet in tager unge~
fär samma ställning år 1893, som den gjorde år 1883, men att
densamma på Östra Medelhafvet gjort ett icke oväsentligt uppsving, om än det der använda tonnaget fortfarande är temli-gen obetydligt. Den norska flaggan har gjort betydande framsteg i Medelhafvet.
På Amerikas ostkust har den svenska äfvenlede~ vunnit
terräng, fastän icke på långt när i samma grad som den norska.
Slutligen har svem:ka skeppsfarten på hamnar vid Afrikas
vestkust, Indiska Oceanen, Kinesiska hafvet och i Australien
gått ohjelpligt tillbaka och på Amerikas vestkust hållit sig på
samma låga nivå, som den innehade år 1883, under det att
den norska flaggan på dessa haf, med undantag af Australien,
gjort stora framsteg.
D et synes af allt detta som om den svenska flaggan vore
stadd på allmänt återtåg på alla farvatt en på andra sidan Kap
Horn och Goda Hoppsudden och att den samma synes koncentrera ;;in verksamhet hutvudsakligen på de farvatten, som
ligga på denna siclan Engelska kanalen. En en gång förlorad
position är icke lätt att återeröfra, och det torde vara föga
sannolikt, det vår flagga skall återvinna den ställning, elen en
gång intagit på aflägsnare farvatten, i synnerhet som många
tecken tyda på, att dessa farvatten icke lika väl som de oss
närmare belägna lämpa sig för vår sjöfartsrörelse. Men gifvetvis är det ett klent ekonomiskt system att h ålla sina ångare i 6 a 7 månaders sommartrafik och derefter i 5 a 6 mål~acl ers vinterlag, då man ser andra nationers fartyg lyckas
tillkämpa sig verksamhet hela året om under andra himmelsstreck.
J ag har sedan und er litt. m fäst uppmärksamheten vid,

-
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hurusom svenska flaggan alldeles försvunnit från distriktet,
tlhanghai. Det är nu många år förflutna, seelan någon rapport
frå n detta konsulat hade att berätta om besök af svenskt fartyg . Icke heller i Yokohama, Hongkong eller l\fanila synes
man uneler år 1893 haft tillfälle att se vår flagga. Jag nämner detta särskildt, derför att, då korvetten Balde1· stod i begrepp att utgå på sin på,gående expedition, röster från vissa
l1åll höj des för att denna expeditions mål skulle bJifya ostasiatiska farvatten, såsom skäl hvartill bland annat framhölls, att
korvetten borde "skydda svenska flaggan" på dessa haf. Den
lilla statistik j ag här å vägrabragt låter förmoda, att korvetten
kommit att göra färd en från Suez till Kinesiska hafvet och
åter utan att sammanträffa med ett enda svenskt fartyg.
'
(Forts.)

(Insänd t.)

stridsvärdet hos våra 3:e kl. pansarbåtar.
Uti trettonde årgångens o:te häfte af Norsk Tidskrift {ö1·
göres en beräkning - närmast med anledning at en
m·ti kel i Jounwl of the Royal United Service Institution, hvari
j emförelse anställes emellan elen pro jektilvigt, som en del engelska och en del franska örlogsfartyg kunna utslunga på en
o,,.ifven tid , -- öfver bland annat elen norska 2:a klass kanonbåten JEvir's värde såsom stridsfartyg i en skärgård, jemförd
med 'flwles.
Utgå•mde från samma beräkningsgruncler , som den norske
författaren, dock i så måtto rättade, att elen yta de respektive
motståndarue vända mot hvaranclra blifvit använd
li.twerade
b
till att representera träffsannolikheterna , i stället för bredden,
- kulor sprida ju såväl i höj el som sida - har insändaren
öfver relativa stridsvärd et, i en skärgård
e11 beöknino·
b
bo·.J· ort
! el er de stridande vända stäfvarne mot h varandra och elen som
Siiccesen

-

-
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eger högre fart, sjelfgående minor m. m. icke kan draga fördel
af denna sin 0fverlägsenhet) af en svensk 3:e klassens pansarbåt jemfördt med det hos ett engelskt l:a klassens slagskepp
.af den s. k. 71 amiralsklassen 71 •
Den sveASka pansarbåten erbjuder fienden en vertikal
träffyta af omkr. 12 qv. -m. mot ej mindre än 187 qv.-m. ±ör
det engelska slagskeppet. Pansartjockleken å tornen är resp.
420 och 355 mm., hvarvid man dock bör komma ihåg, att det
svenska pansaret är smidesjern och derför underlägset det engelska; dock motväges denna olägenhet något deraf, att ftt'u·r"je
del af det svenska fartyget är pansarskyddad, medan en stor
del - t. ex. just den dfll af vattenlinien, bogen, som tänkes
vänd mot den fingerade motståndaren - af det engelska !artyget salmar sådant skydd. Den svenska pansftrbåten utslun.gar från sin 24 cm. kanon under 10 minuters tid 3 st. 144 kg.
tunga projektiler, summa 43:2 kg. pro j ektilvigt. Det engelska
slagskeppet kan rätt föröfver afgifva eld med 2 st. 67 -tons,
13,5', 2 st. 6" och 3 st. l/' (38 mm. ) kanoner, hvilka under
ofvan sagde tid, 10 min, förmå utslunga 6 st. 13,;'', 14 st. 6"
och 360 st. 38 mm projektiler med en sammanlagd vigt af
12
3,119 kg. Denna projektilvigt bör dock multipliceras med
187
{hvilket tal ju angifver träff.'lannolikheten, emedan de resp
fartygens areor förhålla sig som J2 till 187), h vilket gifver en
"effektiv" projektilvigt för det engelska slagskeppet af cirka
200 kg. mot 432 kg. för den svenska pansarbåten .
Om den här antagna beräkningsgrunden är den rätta,
skulle det alltså behöfvas mer än tcen11e fartyg af den engelska
amiralsklassen (hvarclera om 10,500 tons) för att i en försvaret
gynnande skärgård ±å bugt med en svensk pansarbåt af 3:e
klass (om 46U tons) .
Nemo.
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t!nell mAllan on tjock och en mager he rre, hvarvid man för rättvisan s skull
gjorde den öfverenskommelse . att blott tle träfTar, som Lefunn o ~ig i~1om en pit
!len tjockare cluellante ns kropp uppdrag-en fignr af den magra antagonistens storlc'li, skulle anses som verkl iga; <ifriga bonlo OJ d kna s .

p,l likn ancle siitt riiknas oj dc

17:-)
af !lo stora Lu tyg-ens skott.
187

Hed.

Redaktionen hur ej funnit skiil undandraga titl skriftcns hsarr ofvanniim da
lilla riiknestyrke, fastiin i1, sändarcns beräkningsgrund för angifl'atHlo af L1rt,Ygs
•Strid sviinle synes ltafl'a blif,·it in pirerall gen0m tlcn bekanta anekdoten om en

'Ii.d:;AT. i S.föi>. l8!Jj.
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Litteratur.
I.

Utkast till förslag om Försvarets ordnande af Mirambo.
Stockholm. Central-Tryckeriets Förlags-Expedition 1895. Pris
7ö öre.
AU man inom vissa kretsar af armen ej känner sig tillfredss~äld mAd den förbättrade härordning, hvartill folkrepresentatiOnen vid 9~ års urtima riksmöte anslog medel och hvilken ännu är under organisation, har redan förut visat sig
genom broschyrer såsom "Konseqvenser" af Bildt, "Kriget och
krigsinrättningarne " af Nordensvan, hvilka förut blifvit i '].'idskriften anmälda.
Den skrift, hvars namn vi här ofvan angifvit, sluter sig i
viss mån till sina nämda föregångare, i det dess författare
liksom de förut citerade är öfvertygad om vårt nuvarande
försva~·sväsendes bristfällighet och önskar den rena värnpligtens mförande, men ej i enlighet med 1891 års förslag, det
s. k. Generals förslaget, hvilket författaren skarpt kritiserar;
enär förfa.ttaren tydligen är en militär förefaller det oss temligen
ampert, Ja nästan otillåtligt, då han påstår att i detta förslag - hvars upphofsmän dock äro härens kommenderande
generaler - förekomma saker, som endast kunna förklaras af
en. v~rklig okunnighet om en modern härorganisations enklaste
pnnmper.
. I enlighet med hvad vi förut i 'l'idskriften framhållit, tro
Vl att den rena värnpligten blir den institution, som kommer
att gif\ a sin slutgiltiga form åt såväl härens som flottans organisation, men vi hålla före att en viss måtta å deras sida,
som nu ifrigt taga till ordet för härens fortsatta omstöpning,
skulle. va~·a klokt i betraktande deraf att den nyligen beslutade
orgamsat10nen ej iimw iir !JCIIOIII/Dnl, och det derföre kunde
7
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vara skäl att först se huru den såsom färdig verkligen tar sig
nt innan man oroar den skattdragande allmänh eten med klagovisor, som kunna l~omma elen att med misstro betrakta alla
förslag till försvarets förbättring, isyr1nerhet, som den har fullt
grundade anspråk på att med den senaste härordningens antagande hafva erhållit ett fullt betryggande försvar till lands.
Om en sådan måtta i reorganisationsansp råken af nyss anförda skäl förefaller oss klok och sålunda att rekommendera
blir det, enligt vår åsigt: till en bjudande pligt för elen, som
verkligen önskar se vårt försvar i sin helhet stärkt, att ej söka
forcera fram anslagskräfvanrle förbättringar vid lancltförsvaret,
innan försvarets andra, försummade hälft, flottan kunnat få
den tillväxt, som sätter den i stånd att fylla sin uppgitt till
det helas fromma; för att bestyrka vår åsigt om det inflytande
som uppoffringar, gjorda för hären, hafva pil flottans budget behöfva vi blott hänvisa till förklaringarna af vice talmanneu i Riksdagens första kammare uneler årets debatt angående anslagen till femte hufvudtiteln, som äfven i år blifvit
så afkortade, att vännerna af försvaret i sin helhet måste känna
sig bittert ~besvikne.
Det förefaller oss på grund af det nn sagda som om utgifvandet af "Mirambos Utkast etc." kommit något - · vid pass
ett deceniurn -- för tidigt.
Emellertid v il j a vi på intet sätt förneka att brochyren
innehåller åtskilliga tänkvärda, till och med glädjande saker;
tillfredsställande är att den tanken synes på väg att slå igenom att det är våra gränser som tilllands först böra försvaraR.
Förf. säger: "Vi måste skapa ett försvar, som sätter oss i stånd
att med utsigt till framgång afvärja h varje angrepp, att redan
vid gränsen möta fienden med tillräckliga krafter för att kunna
hindra hans inträngande i landet." Om i stället för ordet "vid
gränsen" hacle stått "vid och utanför gränsen'\ skulle vi
kunna nnderskrifvit denna förfat l arens fnndamentalsats. Att
förf., med nu ang1fna åsigter, helt och _hållet förnekar centralföri:iva,rets ~ värde faller af sig sj elft och tyder på ett skingran-
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de af den molnstod, som under namn af centralförsvarsprincipen, länge varit riktrotens ögnamärke.
Dock gör sig förf. skyldig till en betänklig öfverdrift då
han advocerar för Karlsborgs slopande; betydelsen af en redan nu befintlig, skyddad förrådsort i det inre är uppenbar.
Under rubrikerna: Härens sammansättning, Värnpligt och
Inskrifning, Härens kadrer, Härens hästar, Härens vapenöfn~n
gar och skolor, Kaderpersonalens anställning, befordran och af.·
gång, Härens kostnad och Härens kasernering, genomgår författaren den organisation han tänkt sig; utan att vilja eller
kunna ingå på en närmare kritik häraf synes det oss som förf.
haft . en hufvudsaklig sträfvan: att söka till ett minimum nedKarlskrona artillerikår anser han böra
bringa kostnaden.
öfvergå till hären; en sådan omorganisation strider emellertid mot all utlandets erfarenhet; vi hoppas och tro att
denna kår skall allt intimare blifva med flottan förenad till
ömsesidigt skydd och stöd.
Uneler rubriken extra utgifter föreslår förf. upptagandet af
på 50 millioner kr. på 20 års amortering för att anlån
ett
skaffa kanoner och vapen för hären, fästningar samt materiel
för ±asta minförsvaret.
I afdelning X behandlas sjöförsvaret, hvars strategiska
uppgifter förf. sätter för lågt; att något större värde tillmätes
sjöförsvaret än hvad i liknande broschyrer förut skett medgifves gerna, oaktadt för±. tydligen ej tänkt sig in uti sjökrigets natur, hvarföre också åtskilliga nästan komiska uttalanden förekomma såsom t. ex. då förf. säger "Tränges den fiendtliga, landsatta armen tillbaka mot kusten, tillkommer det slutligen flottan att, genom att försvåra fiendens embarkering, göra hans nederlag fullständigt." Förf. tyckes antaga att elen fiendtliga transportflottan ligger q var för att upptaga den landstigna armen, i fall
n<igot vidrigt skulle möta densamma och måtte vid nedskrifvandet tänkt på ett piknikparti i det gröna, som, öfverfallet af
regn, skyndar OIJlborcl ~lP~ vid !?tranclen vänt;:tncle ångbåtar.

Hvad flottans materiel angår, delar förf. de inom marinen
gällande åsigterna om dess beskaffenhet. Kostnaden för densammas anskaftande anses böra bestridas genom ett till 3,G millioner
höj el t årligt nybyggnadsanslag. - Om man med detta förfaringssätt jemför för±. åsigt att ett lån bör upptagas för härens materiel, men flottans utveckling endast bör ske successive - fi·amstår tydligt den divergens i förf. och våra åsigter, som kommit
oss uttala våra dubier om nyttan af broschyrens ntgifvande.
Boken åtföljes af bilagor, innPhållande kalkyler, hvaråisäkerligen mycket arbete blifvit nedlagd t, och h vilka h vad flottan beträffar tyckas tillförlitliga med undantag af aflöningsbeloppen, som torde vara allt · för knappt tilltagna.
Boken är af intresse för hvar och en som önskar lära
känna stämningarne inom elen militära vm·lden.

II.

John Ericsson.
Biogr·afiska teckningar af Cl. Adelsköld .
Så lyder titeln på ett uneler det gångna året utkommet
illnstreradt arbete, hvars försäljningsbelopp är afseclt att stärka
den hufvuclsakligen på förf:s initiativ oildacle fonden för åstadkommande af en John Ericssons staty.
Lättläst och intressant skildras elen store ingeniörens !if
och lifsgerning. Vi få med förf. genomgå hans epokgörande
uppfinningar, som sil kraftigt inverkat på det uittoucle seklets
industriella utveckling; hans storslagna ideer, h vilka alltsom
oftast offrades -- ehuru så goclt som förgäfves - på hans älsklingsdröm: fosterlandets frihet J ch sj elfständighet. Gläd j ande
för oss och beaR:tansvärdt för många är att ännu en gång se
vår store landsmans åsikter rörande fosterlandets försvar framhållna, åsikter, som i tydlighet och skärpa lemna intet öfrigt
(l;tt ÖDska och på det närmast~ öfverei)sstäm.ma med våra egna,.
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Sålunda finna vi sjövapnets relativa prisbillighet såsom ett af
Ericsson ofta framhållet påstående; huru ett land som Sverige,
med sina ~30 sv. mil l:1nga kuster, utan en flotta bevisligen ej
kan försvara sig mot en större makt; huru en fiende, som är
- herre på hafvet, kan tvinga oss till hvilka fredsviikor som helst
utan att landc;ätta eller öfverskrida gränsen med en man
eller utsätta sig för fara från vår här; huru vi, för att skydela
vår neutralitet och bevara vårt oberoende, genom mekaniska
hjelpmedel skola mångdubbla elen lefvancle kraft vi ega, d. v.
s. genom en flntta, ty allt går numera ut på att använda maskiner i stället för den dyrbaraste af all kraft, menniskokraften - många andra uttalanden att förtiga.
I förhoppning att boken måtte erhålla en större spridning,
än h vad en upplaga på 1,000 exemplar meclgifver, rekommendera vi härmed elensamma för våra läsare.

III.
Explosioner af rörledningar på fartyg och medlen att begränsa
deras förödande verkningar.

(Föredrag elen 24 April 1E94 inför Tyska lVIariningeniön;föreningen af Amiralitetsrådet H Gurlt.)
En broschyr med denna titel har blifvit oss tillstälcl och
då elen behandlar en fråga, som synes blifva allt vigtigare,
bringa vi den med nöj e till våra läsares kännedom.
Efter att hafva framhållit, huru fordringarue på fartygs
fart under de senaste årtiondena stegrats från 10 till 20 _knop
och vida clerutöfver, hvartill fordras en mera än åtta .r~unqer
så stark maskinkraft och detta åter haft som följ d ett till 12
atm. och deröfver ökaclt ångtryck, nedpressande till det minsta
möjliga af maskineriets vigt genom användande af de aldra
bästa materiaher med minsta godsdimensioner vid tillverkningen och de störst& kolf'hastigheter qnder gången 1 betonar före-
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till följ d fruktansvärda maskinhafverier.
Detta gäller i synnerhet ångrörledningar framstäida af lwp-.
prwplclt medelst lödnin,q. Då en sådan ledning förr till föl jdaf
dolda materialfel eller illa utfördt arbete blef läck eller till och
med fick en mindre spricka, hände det aldrig med det låga ångtrycket, att hela rör blefvo uppri±na och svårare skador genom
häftig ängutströmning tillfogades menniskor och omgifvande
föremål.
Deremot hafva efter införandet af högre ångtryck sådana
olycksfall blifvit ganska vanliga - de till sina verkningar mest
förödande är bristandet af hufvuclångröret i eldrummet på engelske ångaren ''El be'' i Nov. 1887 och i maskinrummet på
tyska pansarfartyget "Brandenburg" helt nyligen, dödande alla
i båda rummen befintliga personer.
Frågar man sig hvilka orsakerna till dylika explosioner
varit och huru de tör framticlen skola förebyggas, så kan för
hvarj e särskild t fall sällan gifvas ett afgörande och uttömmande svar. I :regel har samverkan af flere olycksbringande
orsaker egt rum; dessa kunna hänföras antingen till feiakti,qa
anordningar, olämpliga mate1'ialier· eller bristfälligt utförande.
Till felaktiga anordningar höra:
rörledningar med samlingsrum för konclenseraclt eller från
pannorna öfverkokaclt vatten;
talrika, särskildt korta, rörkrökar, hvilka gynna vattnets
verkan genom stöt;
felande eller otillfredsställande aftappningsanordningar;
ofullkomlig klädsel på ångtilloppsrören;
bristande eller olämpliga expansionsanordningar för de genom ångans genomgång utvidgade rören;
bristfällig eller olämplig begränsning af rörledningens rör elser;
flänsförskrufningar, onödigt utsatta för tryck och böjningar; samt
otillräcklig hänsyn till maskineriets stagande i fartygsskrofve.t.
•
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Hvad materialierna och deras behandling beträffar, har,
allt från ångbåtsfartens begynnelse tills för några år sedan,
med slaglod sammanlödd kopparplåt till ångrör uppfyllt alla
anspråk; "Elbe"-explosionen gaf uppslag till andra tankar.
Valsad koppar besitter stor hållfasthet, förträfflig tänjbarhet., föga benägenhet för oxidation och är synnerligen formbar.
Äfven den uråldriga bearbetningen med drifning, bockning
och sammanlödning har för ångrör gällt som den enda änclamålsei1liga. Till och med ännu, då samtidig höjning af temperaturen och det inre trycket fordrar starkare rör, riktas hufvadbetänkligheten icke mot hållbarheten af en väl utförd lödning, utan deremot att higsta användbara lödningstemperaturen, trots alla försigtighRtsmått, otta öfverskrides med verkan,
att kopparns hållfasthet och tänjbarhet b\'ltydligt aftaga. Detta
åter har till följ el, att säkerheten hos ett kopparrör hänger på
arbetarens skicklighet och att säkerh eten ~j kan mera än delYls utrönas på elen färdiga produkten.
H vad skall då ersätta lödda kopparrör?
Nitade lcopprnTör blifva ej ångtäta genom nitningen enbart,
ntan måste lödas med tenn, hvarigeuom inre spänningar med
minskad hållfasthet uppstå.
Heldragna kopparrör kunna dels vara otäta i godset och
dels måste flänsarue pålödas.
Kopparrör äro ock framstäida genom .r;alvauisk ut(ällnin.IJ
under samtidigt tryck.
Vid smidesjerm·ö1· för ängledningar har man befarat inre
rostbildning, hvilken dock vid försök ~j bekräftat sig, hvarför
bland andra de stora paketbåtarne ';Oampania" och "'l,reania"
ti ll ångrör fått sammansvetsade smiclesjernrör, hvaraf de största hålla 508 mm. diameter och 16 mm. gods.
Äfven ångrör af stål inläggas nu i en engelsk kryssare.
Föreläsaren ötvergår nu till de skadliga verkningar, som
göra sig gällande i ångrörsledningar. Hit höra den långsamma, men oafbrutet verkande slitningen af den jemförelsevis
mjuka metallen genom de ångan medföljande vattenpartitdame
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samt verkan geiiohi stöt af kondenserad ånga och från ångpart- .
norna öfverkokadt vatten. Ödesdigert nog kan ett hastigt,
fullt öppnande af ängpådragningsventilen blifva, om rörledningen håller större mängder vatten. Försök äro gjorda att med
omlindade stål- eller heldre koppartråd förstärka ångrör af
koppar; detta lemnar dock ej full säkerhet. Ytterligare säkerhetsåtgärder måste derför vidtagas.
Alla rattar för ångpådrag inrättas för manövrering från
öfre däck eller från ställen, skyddade för ångans inträngande
vid hvarje slag af explosion ; detta är så mycket nödvändigare
som en sprungen, större rörledning försätter ångpannan i.trängande explosionsfara genom enorm afkokning, då vattenståndet lätt sj uuker under det lägsta tillåtna.
En kraftig säkerhetsåtgärd är rörledningens fullständiga
af.~tängning fr&n kringliggande rum, hvilket dock ofta möter
praktiska svårigheter. '
Hva1je rum i ett fartyg, der utströmning af ånga kan
ifrågakomma, bör fullständigt kunna afstängas.
Till eldrum bör, om möjligt, finnas tvenne nedgångar;
rymliga och ej allt för branta trappor med ledstänger bör leda
direkt till öfre däck.
Föreläsaren inser väl, att hans förslag mången gång skall
leda till svårigheter och kostnad er - det är ej endast i m~nsk
liglutens utan ock i sjöfartens egna intressen han likväl framställt desamma - och slutar med en önskan, att myndigheterna skola taga under öfvervägande denna ln·iimwnde fni.r;a
och dess tillfredsställande lösn ing till fromma för de tnsenden, som
befara ha±ven.

•
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rl. 18.

U1atla.n :

- - - - - T ill stationsbefillh. förfogamlo

Nordenskj ölll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . ... .

······· ······· ··· ······ ··· ··· ··· ···· ······

·j--; .... .. --J" .... ..... . 1...... . .... .

Freja . . . . .. . ..... . ... . . J Ch. kkt. C. A. Pnke ... .. . ]· ...............
Sek. kt. C. ~1unthc .. .. .. .. ...............

t

r" .. .. . .. .. .. ........ ..

l'hulo ... . .. .. .. ... ... . f Ch. kkt. J. Hiigg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sek. k t. C. Ehrons1iird .. . .. . .. .. .. .. .. .. ..

. . . . . . . . . ..

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

.. .. .. .. .. .

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

Göt:t .. . ....... . .. . .... J Ch. kkt. C. O. Olsen . . . . .
\ Sek. kt. U. Lagercrantz . . .

H ögste

Rota . . ... .... . .. ...... -- Ch. k t. G. af Klint..... .
Skultl .. . ..... .... . . · · · · · Ch. kt. H. von Arbin .. .. .

befäl h.

······ ·
:::::::::::1·····
...........
.

konter-amiral

H. Klintberg

l : ::: :::.: ::'\'.·.·. ·.·.·. ·.·.·.·.~~

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

. .. . ........ · .Ch. lt. J. ~Ortnfln . . . . . .
Narf .. .. ... .... . .. . . · · · Ch. lt. G. do Brun . . . . . . J ... •..... , , , , ...
Bygvc . . . . . . . . . . ...... Ch. lt. C. ]raJlenius
.. .. .. .. . .. .. .. .

l "

J

1

•o
.. . .. .... ..
•

Il

d. l '/c
.. .. .. .. .. ..

J............

""''·i"" ---

.

E n cs~on

'l'hul e :

l d.

vintet·cxpcdition till stat.-befiilh. fOrfogn nrle ________ _ _ _ __ ,f
. , . . . ... , . . .. , , . .. . , .. .... .. . .. , , , . •.- - , ,, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . , , , , , , , , . , , , , . , ) d. l _
!l:.. l±) !n ,] M l.of';i.La.[IW.!(ldn..!;c-

•................. ... ... ... .... .. ................ .................. .....,........ ,.. f '1'1ll
. . . • • . . . . . • • . . . • . . . . . . . . • . . •• • • • • . • •• . . . . • . . . . • • • . • . • . . . . . . • . . . • • • . • • . • • . . • • • • . . . . • • tut

l

lr · ·;l··• ;~.,i G

J,öjt.n~nt

l

Efter slntarl

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

Kanten H. Krusenstjerna,

Y:- 1·11. flt rfogo ntle l h afv. d 1::. _

~kjntn.

111. lttu t o t

J minb.tt,toin

. . . . •. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

<1

1

Unrler bcfiil af hcigste bbc tiilllnrvaren ; eska•loröfningar med stanu:w nsbp occh bedring

d. 18

;r.

:~o tiir

S1·ea:

t ":ul-.:1-: wn:-t

I liJ nant H. Gn ida,
S. li'eychting,
C. NorHelius 1

,btg!b d

A. Virgm ,

•••••••.••••.••.••••••...••..••••....•..••.••••••.••.••••.••.••••..•••••••••.•••••••••••••••••••••••••••~~;'",':, :,m:lo ' ; ~ ·..... •••••••.••••••••••••••.••••••.••••. ••••••••••...••••••••.•••..

.. .. . .... ..
J.. ........ ..

Afd .-chef
kom.-:wpten

<1. " /r.

rl.

"~/

'"

l'. ;1: ·;,·;"· ...
. .............. f""""""'

Bildur . .. . ...... .. . . . . .. Ch· kt. F. Pcyron ....... .
Bj öm . .... . ... . ..... . . . \Ch. kt. E. Gjcrl ing .. . . . . .
[)isa . .... . .. .. . . .. .. . . . Ch. kt. E , lYlmekel ...... .

hestämmes af afd.d. on/o :1.
ehefen
J. E ril'Sson

J

. ... .... .. .. ... . .. ... ..... .
. .. . ... . . .. . ... . 1 d. ""'s

Sölve .. , ......... . • ... .. Ch. kt. W. Hamilton.....

·j· ......

Eugenic,, ......... . ... . . Ch. kt. A. H olin . .... ..
.~ngkranpr. 5 o. G••••••. •••• •••• • •••.••• •. • • . . · l
Åugsl. Oscar l•'redr. borg . . . .. . . ... ....... . .... .. (
,
}<'årösutHl. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

j

..... f

Aftl.-chef
kon1.-kapten
H. Carlstod t

d. "'/c
...... . .. .. .
. .. . .. . .... .
.... . .... . . .

lngsl. hanpr.

E. Peyron1
H. Rydström .
Erl tl a:
],öjtnan t K Arnelins,
Undorlöjtn. K. Yestcr.
Urrl:
Löjtnant C. Starck,
Underlöjtn. C. l.ewenhanpt.
Skåg·g·al rl :
J,öjtnant H. Ericsson,
Uncterlöjtn. L . von Stedingk
Rota:
J,öjtnant J . Friberg.
Resen ·undcrlöjtn . K. Borgste1lt.
Sknlrl :
],öj tnan t D . K raft,

,\ ng:sl. 1-- 1 ............ !.t. C. Lccl<e .. .... . .. .. ... .... .. .. .. .. .... .. ..... .... .
j Ch. kkt. N. S:tnrlström . . . .. .. . . .. ..... . . .. .. .. . .. .. . . . .
Drott · • · · · · · · · · · · · · · · · · ~ Sek. k t . A. Eht ri.im ... ... .. . .. . . ... . .... .. .. .. . . . ... . .

r

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

Skölr~ mii n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . .. ..... . . . .

Under bcfiil nf aftl.-ehef med redurcrad sbmbe- ~·l· 2G - - _ slannnan rl. 28
~iittn . 1\ir iifn ing af lill all- miin tjPnst inskrifnc l'iimRk:1;1 oeh hed ring
- - -pligtige som Pj skola t1 t.. bilrl;lS

:::: :: :::: :::::: :::::: ::: :.:: ::: :::::: :: :: J

ii mineringsiif'ni n·

gn rn c

. .... . . .... . .... ... . .... ... .. ... ' " . .. . .... . . . . ... (l, 2fi.
····· ······ ····· ····· ···· ····· ·· ······· ·· ·
······ ·· ·· ··· ······ ······· ······ ·· ··· ·· ··· ........ .. ..... .... .. ....... ........... ... ······ ·· ·· ·· ·· · ·· ·· ···· ·· ···· · ·· ···· ··· ·· · ···· · ··· ···· · ·· ····· · ·· · ··· ··· ···· ···· · ··· ............. ...... ....... .

Heservnndnrlöjtn. L. T,undberg.

....... ....... .. ... ....................... , ·········· ···· ·· ····· ····· ········ ····· ·· ·

:::::: l
f

och segelbåtar , ...... . . .. . . . . .. . .. . ...... .... ...... ...... . . . . . . . . . . .. .... ... .
Fa\l\€\1 , , , .. , ...... . ·.... Kkt. E. Schale .. .. . ... . . .. . .. . .... . .. . .... . .... ... . . .. .
·svalan •• • , . • . . • ... ..... Kt. vY. L arsson . ... .. . . . .
Tiirnan, .. .. .. . .. . . . .. .. .. Lt. J. Su n•l holm . .. ... .. . ........ . . . . .. . ...... . . . . .... .

lStångminb. 149 •• • ... •.. • .. .. . . ... . .. . .. .... . .. . . ... . .. . ...

............... . . . .... ..... . . ..... . .. .. .. . Id.

lsom

C. Bret?.ner

Berserk . .. ...... . . . . . ... Ch. H. N. T elander .. . . .

···· ··· ········· ·· ····· ·.··· ··············· .............. .... ... ....... ......... ... .. .. ... ..... ...... .. ..... ..... ... ... ...... .. 1

i Ckna d. 2 "/" .
Ji SLhltn å 1lag

J

Vm·rl :wrle:
l ,öjtnant J. Nor denfelt,
Rcscrvnnrl erlöjn. J . Bergstriim.

. . .... ...... .. . . ... . ..... . .. .. . . .. .. ... .. . 11

.... .. .. .... .. .... ... .. .... ... ... ..... .. .. ,!.
d.

l

d. ""/u :"t
Euge m'e

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

FörherPilande mineringsöfniugnr _

/

Lagercrant"~'z,--

C. P osse.
Undcrlöj tn. O. Lybeek.

································· ····· ···· ········· ································· :::::: :::::::::::::::1(1. 15 - - 1]: 30

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

R. 1'1lllrdio,
R. G. Liepe,
F. Bergman,
G. Wahl berg och
A. von Horn.

GUta:
Stabcn: F laggkapten. kommeullören m. m. O. C.
A. IJrins Bernadot te.
li'lnggculjutcmtcr: Kaptenerna S. Ankar·
crona och C. Flach. ·
S tabssekretemn: kam.-skrifv. C. Ulfl'.
Öfrigct: J\aptcn G. Lidbeek1
Löjtnant H . Lagerbielke,
O. Gyhlen,

Af'tleln för öfning ::tf

f Chef kkt. C. Brcb nor .. . .
... . . .. . .. ~ <•
.:>ck. H . A. Jucl .. . . ... . .

[,.. · · · l

A. Odelberg,
A. af' Petersons,
C. von Sydow och
Rcserv nnderlöj tn. G. Cavalli.
l

Y1'd S lock/10lms slat?·on:

J ohn

N. Ankarr.rona,

d. 18

,l

·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·..·.·.·.·.·.·.·.·.·.J

J..... .. ... ..

J .. .. .. .. .. ..

'""""""!" ' ""'""

Öl"'" g "' "' """"" """" och

······ ·· ····· ·· ···· ·· ·· ······ ······ ······ ·

l" .. .... " ..

d. '"(,,

d. " / 6

·.).,,,:~ f

I,öj tnant K. Petterson,

Ca rb krona rethl; nmler hem! nf en h1igstc bef:illw fva re, mer! retlucenulc bo- siittningslistor, för öfn1 ng
l tl.
nf matrosafd . manskap af 1R!l~- :lrs viirfvailc sta m oe!1 d. :'lO:r __
2~
.
.
- - - af till allmiin tJOn. t vtd Carlsim ma insiu'ifvcn Lcviinng sa mt ti ll siirskihl ljcnst vid bitila stationer na
inshi fna eldare.

::::::: ~: ::::::: :t . . . .} l..... .. " ...
j::::::::::::
....
.
.........
.
.
l
...........
\
.
.
.
.
.
.
.. ..
l ""•.. "•.. •.. ,
.. .. .. . J

r. ................................... .. . . . ...'........... . . . ....

}'r ej a:

, .. . ..... . . ...... ..... · .... · · · · .. · . .... ···' J - - - - - T ill sb t .-befh fu rfogande fö,r öfning af skeppsg.

J

f Ch. likt. A. P;dander . . . . .
Svca ... . .... .. ... . . ... \
~ek. kt. 'vV. Dyrssen. . . . . .
Edda . . ....... . . .. . . . . . . Ch. kt. C. Petterson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ...... . .
kt. H. Wra.ngel . . . . . .

Löjtnant J . Crafstruru ,

!"""'"'"

it' dng som
Högste
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •..........
bofiillt.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .... . .. .
besiii m·
l
.................
t!. '"/{
mer
d . '"!.
u
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .•..... . ..

l

U>~ldr ....

för

tl. l:c _ _ _ _ _ Till stat.ionsbrfiilh. förfog ande 1\ir minbåtMningar _

Blonda. . . . . . . . . . . .. . · · · Ch. kt . A. von Schonltz . . .

Vcnlandl) . . .. . ... .... . · · Ch. kt. J . Ekelund
Svensksun•l ... ...... .. · · Ch. H. H . Palme .. .... . .
()ontlul . . . . ......... · · · · Ch. kt G. af U~g las . ... .
Gu<lur ........ . . . ...... · Ch. kt. A. (;y lienkrok . . . .
B'reke . . .. .. .. . ... .... ... Ch. kt. J . Corselli .. . . . . .
Ge re .. ... .. . . ...... . . ... Ch. kt. C. Engström
Blixt ... ... .. . .. . .. . . . . . Ch. lt. C. Liljencrantz .

11. 31.

skcppsgoss<u·ncs öfningn r

J

l ångslup . . . ... . ...... . · .. .. . ... . .. . ... . .. . .. . . .
l ;, 2 minbåtar . . .. ........ . ...... . ......... . . .. .

l8käggald ............ · · · · Ch.

C. Ribcm.

Stockb olm:
Kapten N . Tela.n der ,
W. H amilton,
E. Gjerl ing 1
F. Peyron.
Lö,jtnant G. Stnrck (adjntnnt),
Skjutsk. befiilskurs:
Und.-löj tnantorna H. Rydström, O. Lybeck, E. H ägg,
G. Unger, B. Östrand, T . N issen,
A. de Champs, C. •le Champs, C.
af Klercker orh B. Holmgren.

Tili Staiionshcfiilh . l'tirfognnrln för

~

kt . J. Lanncrstjerna . . . . . .. .... . . .•..... . }
!t II. Krook ........ .

Snappopp ... . . · . · · . · · · · · Ch. lt A. Gisiko . .... .. .
Stång minb. 143 och 14!). ..

A. Klem:m,
Lii,itna nt A. Hermelin,
U. ~pmTe,
C. \~ aohtmcister,
J . Schne;idlcr,

tl. 4·· - - - - - - - - - - - · 1 - - - - - - - - - - - - - -l- - - - - - - - - - - - - -l- - - - - d. 4.

... ...... ......... .. .... ...... ........ .... !

tTnder befiil
- - stam mans1wp

,,f nftl.-ciJef:

mineringslirni nga r med
orh bel'ii.- ring

ll.

llisa:

~-

J,öj tnan t (;. Bjiirkman,
nderlii.]ln. A. Fröding.
Bl mul a:
Underlöjtn. A. J ohansson .

. ....... ..... .... ....... ........ ......... . J

•John

Eri r,s~on :

T.öjtnantema .T. Grah~1 oeh 1\. 1\fcister.
_

1_ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _

· · ··········· · ···· · ·· ·· ··· · · ·: :· : :: · •::·· : :· : •:] '' lO _ _

d. '%

d. 10

Hil1lur: Unrlerliijtn. J .
JljUru:
,
G.
Jler serk:
,
P.
1Siilve:
,,
C.
l<'ör JJ. min .-öfninga.r :

Wallenberg .
E kelnnd .
H vi tfelt.
Akermark.

1·id 0 -kroiUt station: Löjtnant :1. von Diiben.
vitt Stocl.-lwlms station: Kapten A. Hclin.

Ti ll stat ionsbef:i lh. fi.ir

Löjtnant O. Sylvan,

- - - - - fngatllle fö r stångmin- Ufn. _ _ _ _ _ d. 18.
· · .... · · · · · · · · · · .. · · · · · · · · · .. · .... .. · .. .. d. l.

Sj\imiit ui n grrr_ _ _______ - - - - - - · -)--- - - - - - - - - - - - - - ·)______ _

l'mlerlöjtn. C. Key, E. \Yahl bcrg nrh

Till StationsbeEil- lwfl'arens order

Efter l' erkstäld lrepa ration tt ll Va r fsehef'en s or der

l

Roscrvunderlöjtn. J. Bohm.

R. Cronstc,Jt.

1'\l i nöfning·a.r å Eug·enic:
LiiJtnnnterna J. von Tl iiben och O. Syh·an,
llmlorlöjtn . C. Key, K Wahlberg oPh R. Cronstedt .

l

l

Rescrvnnderlöjtn. J . Bohm.
!'h ·eusksnn rl:
Undcrlöjtn. E . Hii.g-g.

Drott:

Löjtnanterna H. Enest röm oeh G. Celsing.

