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Tryckfel. 
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r 2: rlra häftet sid. 126 rad 10 uppifrån står: för att förstå af, lä8: för 

förstående af. 

--~- -~-

- 187 -

Flottan under sistförflutna året. 

l. 

Femte hufvudtiteln vid 1897 års riksdag . 

(Fort:::. fr~ n l :sta hiiftet). 

III. 

Flottans öfningar och undervisningsverk. 

Under senaste med den 3J September tilländalupna un
dervisnings- och öfningsår vid flottan hafva följ ande fartyg, 

afdeluingar och eskadrar utgått på expedition, nem l igen • 

a) Partyg tillltumnrlc skolorna. 

Korvetten Sa,c;a för öfning med ~jökrigsskol ans kadetter i 
3 månader 6 dagar, under hvilken tid korvetten besökte Fun
chal, Bocayna Str;it, Las Palmas, Funchal, Ponta Delgada, 
Portsmouth och TorekO\\- samt hamnplatser i Öresund. Befäls

tecknet hissades den l lVIaj; korvetten inmönstrades den Ei i 
samma månad, inspekterades den 30 Juli och afmönstrades 

den 4 Augusti. 
Kanonbåten Skuld för öfning med G:e, ö:e och 4:e klasser

nas kadetter i ångbåt;; - och torped båt;; manöver, maskinskötsel, 
skärgårds- och kustnavigering, sjömätning m. m. under l må
nad 7 dagar. Befälstecknet hissades elen l Angusti; kanon
båten inmönstrades den 2 i samma månad samt afmönstrade;; 

den G September. Den 31 Augusti afpol letterades kadettRrna 
i Stockholm. 

'l'orpedbåten 1Yo /'.'] för kadetternas öfningar i Carlsimma 
skärgård under 14 dagar i börjau af Augusti månad. 
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Korvetten Prejn för öfningar med matros- och eldareafdel
ningarnas rekrytkurser under 2 månader 21 dagar, under hvil
ken tid korvetten besökte Göteborg, Reykiavik, Thorshavn 
(Färöarne), Trondhjem och 1\Iatvik. Under 3 månader 7 dagar 
voro derjemte aspirant.erna ti ll Kongl. sjökrigsskolan embar
kerade å korvetten. Befälstecknet hissades den 18 Maj och 
korvetten inmönstrarles den :28 samma månad samt inspekte
rades den 2 och afmönstrades den G Augusti. 

Ofningsskeppet Saiarlen samt öfningsbriggarne G'lnrlan och 
Falken, utgörande en afdelning, för öfvancle at skeppsgossar 
under 4 månader 4 dagar (Najadens expedition 4. månader 11 
dagar). Befälstecknet å Xajculen hissacles den 3 Maj samt af
delning~chefens och cheferuas å G'ladan och Punen den ! O 
,.amma månad, hvarpå briggame inmönstrades elen 15 Maj. 
Under expeditionen besliktes hamnar och ankarplatser å Sve· 
riges kuster. Afdelningen inspekterades i Carlskrona af sta
tionsbefälhatvaren derstädes elen G September, och farr.ygeu af
mömtrades elen 10 samma månad. 

Den för skjutskolans öfningar rustade afdelningen, bestå
ende af logementsfartyget Stockl10lm, kanonbåtarne Urd och 
Rota samt stångtorpedbåtame 1Yris 1-13 och 1:17' under 2 ma
nader 4 dagar, hvarjemte torpedbåten N:o 1.] var tilldelad af
delningen under 24 dagar. Afdelningen var fiiilagd i Carls
krona skärgård (Hollusund). Belälstecknet hissacles deu 20 
April; fartygen inmönstrades de,l 2H ,;amma månad och af
mönstrades den 22 J u ni; afdelningen inspekterades af stations
befälhalvaren i Oarbkroua den 19 Juni. 

En afdelning bestående af logementsfartyget l~'u.r;cnie, ång
kranpråmarne X:ri8 .:; och G och en lysmaskinbåt jemte behöf
ligt antal ån::;lnpar, pråmar och båtar för miueringsurning å 

minposition i Stockholms ,;kiirgård med mini.irer och bev~lrings

män, hvilka af::;es att utbildas till minörtjenst, under 2 måtJa
der 13 dagar. Befäl::;tecknet hissades elen G Juli, inmön;;tring 
förrättades den lO samma månad, inspektion den 7 och 8 samt 
afmönstring den 15 September. 
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Dessutom hafva å stationerna användts fartyg och båtar 
för segelexercis-, tacklings- och båttienstöfningar, ±ör mine
ringsöfning å station samt för torpedöfningar. 

b) Pw-ty.r; ej tillltijranrle skolorna. 

Korvetten Balder på expedition till aflägsnare farvatten 
nti 7 månader 12 dagar, hvarunder Portsmouth, S:ta Oruz 
'l'eneriffa), Gibraltar, :Malta, tlyra, Pinens, Sucla bay (Knota), 

.-\Jexandria, Smyrna, 1\Ialta, Bizerta, Spezzitt, Gibraltar och 
Uherbour~ besökt<:>s. B~fälsteclmet hissades den 28 September 
·188() och inmönstring egcle rnm den G derpåföljande Oktober; 
korvetten inspekterades elen 3 och afmönstrades den 7 Maj 
t:---97. 

Kauoubåten 8censl.-sunrl på vinterexpedition till rikets 
nstra kust under 5 månader 7 dagar för upprätthållande af 
"rclning vid fiskeställena å Bohuskusten uneler pågående sill
fiske samt för att bispringa nödställda fartyg. BeLilstecknet 
hi::;sacles den 28 Oktober 189G; kanonbåten inmönstrades den 
2 derpå följande ~ovember och afmönstrades den 2 April 1887. 

Kanonbåten b'rensksund för öfverförande till Danskön 
(~petsbergen) af en af öfveringeniör Andrce ledd polarexpedi
tion under 2 månader 23 dagar. Befälstecknet hissacles elen 8; 
kanonbåten inmönstrades Jen 12 Maj samt afmönstrades den 
:H .Juli 1887. 

Kanonbåten var derefter under 27 dagar ställd till Högste 
Befälhafvarens fijrfogande. Befälstecknet hissades den 3; 
kanonbåten inmönstrades den () samt afmönstrades den 29 
Nt>ptember. 

Uhetsfartyget lJrott uneler 2 månader 17 dagar till H. ::\1. 
KonungenR förfogande . 

. \ngf'artyget Sköldmön uneler l månad i olika uppdrag i 
Ntockholms skärgård och 1\Iälaren. 

'l'orpedkryssaren Omen öfverfördes från Göteborg till 
< 'ariskrona uneler },I aj månad ( 12 -- 18). Den 12 ,f u ni hissades 
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åter behilstecknet. och fartyget förlades L o. m. den 4 Augusti 

till allmänna kon~t- och industriutställningen i Stockholm, h var

efter expeditionen fortsattes i kusteskadern (se nedan). 

Kanonbåten Alfhild var ställd till Kongl. Svenska segel-

sällskapets förfogande under 9 dagar. . . 

Pansarbåten Oden under 12 dagar för profsk1utnmg af 

lavettage m. m. Befälstecknet hissades den 9 Juni och far

tyget inmönstrades den 14 samrna månad. Expeditionen fort

satte vid beväringsöfningen i Carlskrona skärgård (se nedan). 

Pansarbåten Uöta under 27 dagar för deltagande uti hög

tidligheter på Spithead med anledning af H. M. Drottningens 

af England GO-års jubileum såso::n regent. Befälstecknet his· 

sades den 9 Juni och inmönstring verkställdes den 15 samma 

månad. Expeditionen fortsattes vid be\'äringsöfniDgarne i Carls

krona skärgård (se nedan) . 

. \ngfartyget Xare un der l månad 3 dagar rekoguosering.s

öfninaar i titockholms skärgård. 
o -

TTnder 1897 hafva sjömätningsfartygen F'ulken uc:h 8udun 

användts för sjömätningar från och med den 10 Mai, då be

fä1stecknet hissades. Fartygen afmönstrades den 3 Oktober. 

En afdeh1ing bestående nf logementstartyget l!:u_qenie samt 

pansarbåtarue Bjönt och !iulce, för förberedande öfningar med 

till allmän 1jenst samt till särskild tienst, eldare, vid Stock

holms station inskrifna beväringsmän under omkring :2 måna

der. Befälstecknen hissades den 5 Maj (afdelningschefens den 

7) , inmönstring egde rum den 8 samma månad och inspektion 

den 30 .Juni, hvarefter Eu.!Jenie den 4 .Juli afmönstrades samt 

Björn och &ulre från och med sistnämnda dag förenades med 

Stockholmsafdelningen (se nedan). 

En afdelning, bestående af pansarbåtarile Uuta, Thule och 

Oden samt kanonbåten Urd och logementsfartyget 8tocklwl ,n 

under befäl af äldste fartygschefen i egenskap af afdelning~

chef ±ör förberedande öfningar med till allmi\n tjenst samt till 

särskild tjenst, eldare, vid Carlsh:rona station inskrifna uevä

ring~>män. Befälstecknen hissades å Tlm !e den :28 samt fl Un l 
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och .')'tockholm den 20 .Juni, hvarefter dessa fartyg inmönstra

des elen 3 .r uli. För Oöta och Orlen ut g j ord e denna expedition 

fortsättning på föregående expeditioner. .tUdelningen inspek

terades den 0 och upplöstes den 11 Augusti. Från och med 

elen 12 sammil månad ingingo Göta, Tlwlr, Orten och Ul'rl uti 

den uneler Högste BPfälhafvaren, konteramiralen prins Berna

dott e, ställda kusteskadern, under det att samma dag en ny 

afcleluing bildades af logementsfartyget Stockliolm och kanon

båten S!.:iigqald för öfvande af de vid Carlskrona station in

ry ckta beväringsmän, hvilka icke lnmdR rymmas å kustesk~

clerns fartyg. Skäggalds befälstecken hissades den 9 Angust1, 

och inmönstriug skedde den l :2 samma månad; afdelningen 

in;;pekterades den 28 September, hvaretter fartygen afmönstra

cl es, Stnckholm den 2 Oktober och Skiig,!)ald den 30 September. 

~'vå divisioner, bestående den ena af torpeclbåtarne N:ris 1, 

h'. /J och J 1 samt den andra af turpedbåtårne :N: ris 7. 6'7, 69 

oc h 71, för att under respektive elivisionschefers ledning fr. o. 

m. den 14 Juli t. o. m. den ll Augusti utföra förberedande 

to rpeclbåtsöfningar rn. m. Dessa divisioner ti lJh ijrde derefter 

kusteskadern . 

En eskader, kusteskadern, bestående af pans&rbåtarne Göta, 

T h u le och Or/en, torped krys5aren Omen och kanon båtarue 

,\'/;u_rjltl, Urd och Rota samt torpedbåtarne N:ris 1, .'J, .r). 11 , 7, 

r;;. r;,0 och 71 i och för öfning af stampersonal och beväring 

från och med den J 2 Augusti til l och med den '27 derpå föl

j ande ':-leptem ber. Befälstecknet å Rkagul hissades den 9 och 

kanonbåten inmönstrades den 12 Augusti samt torpedkryssaren 

u,.,,en deu 6 samma månad. För öfriga fartyg utgjorde dessa 

expeditioner fortsättJJing på föregående. Under 27 dagar till

lJi'>rde äfven kanonbåten Sren~!.·.,mul kusteskadern (se ofvan) . 

l<'i)r kortare tider, hvarunder torpedbåtarne N:ris 9 och 71 å 

Ho ttans varf reparerade under öfuingarna erhållna skador, till

hörde torpedbåtarnc N:ris :}, 63 och G5, med de förstnämndes 

besiHtningar, eskadern . Pansarbåtarne samt Ornen och Unl 

afm i)ns t racles den 30 September, 81.-ar;ul den :'i och Rotrt den 
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7 Oktober, torpedbåtarne N:ris 7, 6<J, 67 och 6.r; den n Sep

tember samt N:ris 1, J, fl och 11 den 29 samma månad . Un

der 10 dagar var logementsfartygPt 8 L med tillfällig mm 

spärrningsmaterit>l ställd till Högste Befi:ilhafvartlns förfogande 

En afdelning, Stockholmsafdelningeu, bestående af pansar

båtarue John Ericsson, Hi/dur, Björn och Sölvc samt kanon

båten Rota, i och för öfning af stampersonal och beväring från 

och med den 4 Juli till och med den 6 A .. ugusti. Befälsteck

nen hissades: å John Eric~son den l Juli, å Hildur den 2 
samma mänad samt å Hota den 29 .Tuni. För Björn och Sölve 

utgjorde dessa expeditiou.er fortsättning å föregående. Far

tygen inspekterades elen 3 Augusti och pansa:-båtarne afm0n

strades den 7 samma månad. Hl1ta tortsatte sin exped ition i 

kusteskadern (se ofvan). 

Korvetten Freja började den :3U September rustas. inmön

trades den ~l påföljande Oktober och afgick derefter på ex

pedition till södra Atlantiska oceanen. 

\ kanonbåten s~·ens/;swul hissades chefpns befälstecken 

den 28 Oktober , hvaretter kanonbåten den :! November in

mönstrades samt afgick på expedition till riket:; vestkust för 

bispringande af nödställda fartyg ocu fiskesbåtar samt för uppe

hållande af ordningen nnder pågående sillfiske. 

Antalet ~eriiringsmiin som in:otiillt sig till . Yapc· 11i.)fn ing, 11t-

gjorde : 
vid Karls

krona stat ion 

till allmiin tjenst in ~ krifn c.................. 6~)(i 

, fiistningstjenst .............. : .. ..... : .. .:l9l 

, annan siirskild tjem;t iin fiistning;.;-
. t ·t 1:w tjcnst ms ;:n ne .......... . ... _ .. _._ .. _· _ .. _. __ _ 

vill Stork
holm~ station 

2-1-8 

73 

8nmma beväringsmiin 1,317 31G 

eller tillsammans för båda :-;tationema 1,633 bediringsmiin. 

Af uhanståendc antal öLades: 

ombord å fartyg, tillhömnde e:;kadem, :3G.J.; 
å lno·ementsfartl·g· i niirhdcn af Cadskronn 283: 

i'""l • t 
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;1 fart.' g, tillhörande den i Stockholms skiirgån1 sammandragna 

al'dc lningen, 173; 
11nder mi neringsöfningar 87; 
;1 sjöbcHistniugarue Y id Carlskruna 't81; 

bcYiiringsmiin in~krifnc till fiistniugstjenst samt land u flot-

tans stationer 20-L 
, \f till stiideskonma nfgingo: 

enligt s; 106 inskrifningsförordning:cn hcmförlohadc . . :n man 

afgång på grund af antagning till YOlontiir ................ .. l 

afg?tng på gnmd af bef:traifning ....................... . _ . . _ .. _·_··_·_· __ _:.:____ l 
" 

i-lnmma :)~) man. 

c) 8kolo1· i land*). 

Aongl. 8jukrir;.,,·J.-olun riiknaclc Y i el början af liiRåret l 89li-
1897 ()() kadetter, af hYilka under hösten 1897 sju, efter aflagcl 

ufficersexamen, utnämndes till underliijtnantcr Yid Kungl. flottan. 

och utgi..ir antalet ele\'C'r nu G7. 

8/ceppsgosseskolan har meddelat undervi sning åt 272 gossar, 

hvaraf ö3 utexaminerats och 20 af annan orsak afgått från skolan. 

l unrlerbefi'il.,·skolan i ('al'lskrona har unelen·isning meddelat;; 

!l rec;rn·undcrlöjtnanter, 10 rcscrvofficcrsaspinmter och 16:? man, 

af hvilka n man icke approberats Vid 8tockholms statiO?i.<' un
derbe(r'ilsRkola hah-a undel'\·isats 3t-J man, af hvilka 8 icke apprn

hcrats. 

Vid min-·kolan i CaJ'l.,'krmw haha 6 officerare, !) re~cn·

oHicc rare, 10 rescrvoHicersaRpirantcr och 17 man samt Yid inin
xlwfan i 8tockl10lm l officer och 36 man åtnjutit undcrYisning, af 

h\·ilka l man i Karlskrona och :~ i Stockholm icke approberat:;_ 

Vid e.xe1·ciss:kolan i Crt?.ZskTmW haf1·a 402 man och Yiel 

e"rercisskolcm i Stockltolm 228 man erhållit underyi sning, af hvilka 

vid förstniimncla. station il6:2 och vid elen sistniimnda 200 man 

blif\·it approberade. 

Cw.Z.~hona artillerildrr iit· fortfarande uneler uppsiittning, och 

ut~jor(1Cs persunalen vid kåren elen u; Oktober 1897 af 17 uffi

tet•at·e och ci\·ilmilitiirc af officers \·iirdighct, 28 unelcroffieerare 

(h\',~·af Rju elever vid krig;;skolan), 9 \'Olontiircr och 3G5 man ~ 

•J l_itflmg nr· rik~ilagsbcriittel~cn. 
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Under Xovember mr"tnad utexaminerades sex af eleverna v id krigs

skolan och utniirnndcs till underlöjtnanter vid kåren. 

Vid kårens skolor hafva tmdctT isats, i rekrytskolan 79 man 

(det·af (j volontärer), i kon:;tapclsskolan under hiistter1i1inen T3 man 

(deraf 2 volontiirer och l extra. elev), uneler Yilrtrrmincn 81 man 

(dcraf ± volnntiircr och l extra elev) och under sommaröfningarne 

3:2 man (cleraf 5 volontiircr) och dessutom + extra dcvcr undel' 

öfningamas första period !'amt i sergeantskolan under höstterminen 

12 man (deraf l \·olontär), undcl' vårtermin<'n lf) man (dcraf 4 

volontärrr); och hah·a af dessa godkänt:o, i rrluytskolan 75, i 

kon~tapclsskolan af dc i vinterijfningamc deltsgandc 26 elever 

(dcraf 3 volontiit·c t·) samt af i 'iommaröfningarna deltagande :m 
man ( dcraf J volontiircr) samt sergeantskolan l2 man (cler:1f 2 

vo lontiirer). 

A f eleverna vid l>rigshiiqs!.:olan vor o '2 från t-lottan, och af 

eleYerna vid artillai- o,), in.r;cniiJrhög.o~kolan voro 2 från flottan 

och 4 från Carlskrona <·rtillerikår. 

r v. 
Utveckling och underhåll af flottans materiel. 

FartygsmaterieP). 

l'id Cru.Zskrun'l stutiou: Nybyggnaden af torpedbåtarue 

Blixt, .Jleteor och Stjel'lla h:1r utf\irts till något öfver hälftf'D. 

För pansarbåtarne Oden 'rhor och Niord samt torped

kryssame Örnen "Ch Jacob Bagge hafva åtskilliga maskin-, 

timmermans- od1 torpeclinv(;!utarier blifvit tillverkade samt en 

del kompletteringsarbeten för Oden och Örnen utförda; för 

pansarbåten Oden har ång\·i:irmel ed u i ng afslntats och insatts 

samt torpedutskjutningsapparater med tillhörande anordningar 

fu llbordats llch inredning af torpedrummet utförts ; för pansarhå

tame 'l'hor och ~iord hafva L! ångslupar till ungeftir en tredje

del nybyggts , och ångvärmP-ledning till ungefär hälften tillver-
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kats. Öfningsskeppet Kajaelens nybyggnad har fullständigt 

afs lntats och fartyget klargjorts för expedition. 

'l1 illverkning af ytkondensor med tillhörande cirkulations

pum p m. m. har afsluiat~, och spparaterna ir~satts i prmsar

båtarne Svea och Göta. 

~-,yra reservångpannor till l:a kL kanon bl\. tar, h vilka vid 

årets bötjan varit till ungefär hälften nybyggd::1, bafva fnll

~täncligt afslntats. Två nya resen-ångpannor för l :a hL tor

ped båtar h af va påbörjat s och till ungefär bä If ten fnll bordats; 

-rx nya ångpannor fiir knn·cttrn l•'rcja hah·a an,;kalhtts, och sex 

nya flng-pannor för knn·cttcn ~aga iiro bestiiiida och nndrr 

tillverkning; en ny ångpanna för torpedbåten n:o 7 iir tilh·crkad. 

.\ pansarbåten ~vea hafva dc -1 st. l6 cm. kanonerna utb:·tts mot 

+ ~t. 12 cm. kanoner. Profskjntning- af pansarbåte n Oclrn,.; orh 

torpeclkr.vssarrn ()rncns la,·cttagc har H'rkstiillt:-<. 

Vid ,':J'tocklwlms station: ( 'h0f sfart.vgd Drotts gam h patmor 

hah·a hlih,it nttagna och nya anskalfade samt drh·is in::;atta. Pan

--a~·båtcn Bcrserk har b lihit fiin;cdcl med ny backning ~~ diirk och 

to rn. K.dJ.'·ggnad har tttfiirt:-; af en lysma,.;kinbåt och en Ja,.;tpråm 

af stål för fasta minfijr~\-a t·ct s:1mt af tre ång::;lu par fiir torpccl

k r.'·,.;samc ()l'llcn, ( 'Iars l-forn och .Jarob Bagge. 

EWektcr fiir flottans dclt<Jgandc i ilrets inclustriutc;t:'i llning 

hafva tillverkats. Till ;crkning för pansarbiltame Tlwr orh .Yionl 

af :1mmt 1nitionshissar, patJ,;arskrufnu· och giingyrrkixg pågå r. 

För "jökartcvcrkct har n.vb.vggnacl af tre ångslupar afslutats, 

h1·a rjcmt<' sedvanliga unclrrh il ll,.;-, l'ttstning'i- och afrustningsarbctcn 

it drssa fart:·g \'r rkstiillt,.;. 

l"i"•r lot'ivcrkct har, utom t'n omfatt:1mlc rcparatic)ll och Ol~l

hyggnacl af f:Tfartygc t ~\·cn"ka Björn, nndrrhillls- och !'llstn ings

arbf'tcn å f_nfartyg ntfört>'. 

l -ncler åt· 1897 lt:1.h-a fi',lj:lnllc genom .\Iarinfön·:1ltningen kon

trahrraclc arbeten l0vrrcrats: patJs:ctrbåtcn Oden af Bergsunds me

ka niska vcri.:stacls akticho lag; torpedkryssaren Örn en af .\Iotaia 

,·c rbtatl,; n:·a akticbol::tg. Elcktrif'k kraftiih·crfiiring- till kanon

tom, ankar~pcl oeh fi"H·halnillg>'spel ft pansarbåtrn Oden :11' _\ug. 
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H cilboms clcktricitctsb.n-å; elektriska motorer till pansarbåten 
Odens tomhissm· af Lnth & HoRens elektriska aktiebolag. Pan~flr
plåt till citadell et, fasta tom en och deh·is till r i.i rliga tornen föt· 
pansarb[,ten Thor flf .Tohn Brown & C:o i Shefficld; pansarplåt 
till citadellet för pansarbåten ~i ord af Charles Cammcl & (':o i 
1:-lhefficld; skyddsplåtflt' för ingången till styrtornen å ]llllJ S<Jrbåtarne 
Oden, Thor Ol'h ::\iord af \VitkowiL~ er Bergball und Ei,-enhiittcn 
Gewcrkschaft. 

Torpedbi'itarnc Orknn, Vind och Bris haf\·a anbefallts till 
byggnad ,-id Km·h-krona Ynrf. 

Artilleri- och minmateriel m. m.'') 

L"ndcr ii r J 8HI har fiit· flottan s riikning anskatl~1ts: Ii st. U 
l' lll. knncnwr med lfl\·ct tagc och ,;kydds;;;kiirmar, dcraf 2 st. fiir 
toi ']Wdkr.'·;;;sa ren (>mcu oeh --1 s t. för pansarbåten NY ea; 4 st. 57 
mm. kanoner med layett<Jgc och skyddsskiirmar för torpedkryssaren 

.Ta cob Bag!2,'c ; 2 st . -± 7 Jl1llJ. l'anoncr med laYcttagc och ~" kyclcl,;
skiirmar fiir torpcdb i"i tcn Komet; sa mt :! st. l) Jnlll. autnmati;;;ka 
kHisprntor för pansf! rbi1ten ()den; Hi l s t. :!-± cm. pnnsfl rgranatl'r 
oc h 1:n !' t. 25 cm. oTanatc•t" 60 st 'J-± cm orJwttCI" -1 (J' O ,;t 1·) h ' . - . b ( ( ) ' . ....1 

cm. pan,.;argranatcr och 2,100 Ht. 13 cm. granater; 300 st. 15 cm. 
g ranater ; 173 st. t-l cm. granatkartesch er; \1,700 st. 67 lllllJ. stå l
grawJtcr och 1,000 st. :53 mm. gl'anater. Viclal'c 2,2-±1 st. U l: Jn . 

patronl'.d"or, 116-±:) ä :)7 llllll. patronl1_d sor, 200,000 st. skm·pa 
pa troner oclJ 160,000 st. lösa patroner till karbin; 50,000 st. skarpa 
patroner till ;;c\·iir; 10,000 st. ;;;ka rpa p<~troner till reYoh·c r; 9,000 
kg. nobelkl'ut, 16,0:!5 f' t. pcrkus;;ionsriir af olika modcllN; () s t. 
stålplåtm· för profning af proj ektiler och 30 st. torpeder. För 
ffista minförsyaret ii r uneler fu·ct an skatfadt llllhudsaklig-cn: en 

lysmaskinbitt, b~·ggd vid Hottans ,·arf i Stockholm: 30 kilometer 
telefonkabel från :-iicnwn,; & Halske i Hedin. 

*l rtrlr~~ ll l' ri ks da g~bl'l'iittl'I:'Cll. 

- l!JI-

En officer flf kong!. flotta11 hal' besökt vissa platser i Dan-
111ark, Ty,;klancl och l~ngland f(ir ini1emtandc nf niirmflrc kiinne
do m om n_,·are tiders fii rbiittringm· inom d c nautiska instrumen

ten~ område m. m. 
En mAriningeniör har hos firmfln YatTOW & C:o i London 

öfve l'vakat tilh-crkningen enligt Yarrow~ patent af tre par ång
pannor, af~eclda föl' nndcl' b.'·ggnacl ,-firande torpedlJiaarnc Blixt, 

::\ [eteor och Stj erna. 
En mal'inino·eniör har be,:ökt \·erkstiider i England, bland 

a ndrfl, Nir \r. G. Arm ,;trong, ~Jitchell & C':o i X c\\·castl e upnn 
T n w, fiir ntt in hemta kiinned0111 om en del konstruktion er hos mo

cl~rna stl'idsfart:·g, siirskild t betriitl'f!nde nmlcl'l·att,;nstuher för ut

:-kj utning af torpeder. 
En offi cc l' ,-id Kong!. l'luttnn har erh?dlit stipendium för att 

lllldel' fyra m:'l nader beYi:öta öfningarna ,-id italienska flottan" ::;kjllt

skola i Spezzi~l. 

Slutligen har en officer vid K ongl. flottan haft tjcnstledighet 

unde r t~·i't mi'mader för idkande af spr[d,stndier i Hy,.;slaiHl. 
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Samr11a1Hlrag af utfiil'(]a skjutrdu!.!;ar :1 Carlsl•rona 
skjulbana åt· 18H7. 

l\Lin;i<! 

Janttari 

.!Lns 

.\ pril 

.Juni 

Dat11m 

·) 

. :; 
j;) 

" ~ ) 

lO 
)'' ·> 

]J 
·F) 

2~ 

. ,-
~· 

l'ruf» kjutning af tubkanon i l:! l' lll ss. kanon 3l j0± 
d:,, al :Js mm. ammunition. 

d:r• af riirfMmigt nolJclkrul ur 12 cm. ss. 

<l :o 

d:o 

d:n 

d:o 

d:o 

d:o 

knn•lll :\In-t 

~f ~l.J mm. krut 11r :21 r·m. b non MjiG . 
af hrunt t'r;smdiskt hu t ur 15 r· rn. 

ka;· on MjS~ . 

af l:) mm. hut nr 12 en t. b non MjSl. 
af !37 mm. nobelkmtpatt·o twr l'ör kom

mcndcraclo f:1rtyg 
af :.:':) 111111 rl:o d:o. 

af ny muttn,·ksring i lwnnnh;ltcn Unls 
!:..' cm. k;mon. 

af n<~hclkmt i plalt,>r, Ra mt bcstiim 

llliin<lc af l;nldning- till :)'7 mm. ;:s 

knnun :\(j!):..', MIS!J, samt .fl mm. ss. 
kannn :\{If).) . 

al· ri 'orfonni!.;t nobelkrut R;uut hylso r ur 

:!S-~J() 

-1 

l'rr,f "cl1 

spm ta 

J:! cm ss . kan on :\l j() l. 

in»kjutn ing af 8 llllll. aut0111ati,;k 
:II j\lii. 

ll'ml',; kjtl(lting ;tf' ny m .. ttrycLrin ;..:-

kul-~ 

i kon·l'Ll<•n Sag;lsl 

lj-1 

11-LR 

2S 

:l l 

-l 
!) LO, J l 0. 

~ 

].) 

J l 

j ,') 

1 

l:.:' r·nt. ];anun. 

<l o a l' 'l>': mm. nmmuniti"n. 
A.tlskjutnin,g af~~ :olll. ss k<mun )[!J.). 

Pruf,;kjutning :1f tnqH'd krys.saren (Jrncn.s IJ,•,;fyek ning. 

rl:" ;tf :2.) <'lll. pan;;argranatcr <tf sbll. 

d:., ar .)/ lllllt. p<ltronhd.s<~r JIIS!J. 
l? fn skjulning- .,f l? <·m. s,;. kanun .M I!) l. 

l'r,,f',;kjutning· af' 1:-lSI ;trs l'•)l'•>ll·c rallllll lllliti,n . 

rl" af arm•'·cns Litta dubhdrtir :ll j0l - !J-l . 

d:" nf pnnsa rl>atcn O•lcn .. ; :.:>:, •·m. kano1wrs 

rl:<• l:! <·111., Gl mm· 

1 
samt 41 llllll. kano1wr,; Ja,·cttago. 

l •)) ·)') ·l- l l . t . l ---- , _.,, --> IH i.JII lllll}..'; a .or lllll l. 8.S. knnnn :\f i!J:2. snmt -17 mm. 

i ~O . 2-: n :?n ~ ""·""· i.;;1non ~I [ fl.J. 

l 

, l'lliluadj 

Augusti 

i::>cptemlJer 

OktuJJCl' 

, 
Xul'cmbcr 

Datum 

3 
G 

u 
13 

·) 

li 
2-l 

30 

(j 

8 
20 

28-2!) 
:30 
JO 
J:) 

l G 

(j 

1,8, \),lO, 11, 

H, Hi. O, l i 
~3-2± 
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Profskjutuing af Gl mm. patronhylsor MI :.:'. 
ll:o af' nobelkrut i plattor h>r locst.Li lnmande 

af L11ldning till 38 mm. 'ci. kanun l\lj84 . 

tl .o al' .)~ mm. patronhylslir 3WJ:!. 

<l:o nf pt•rkussiunsr;ir, ~tiirn.' :\1\IJ. 
d:o af ,)l mm. patnmh.dst>r 2\[ i():.:' 

tl:o af ö l mm 1\J 180. 

tl.o III' :31 lll!ll ss. bl!<JII :\I jF fcir att suka 

LHhlning motSI·arande ett trn·k a 

2GOO- :!UOO a tmosfcrc'r. 
d:o Jflcrl fästningen Knngsl10lmen,; ::'J Wl. 

d:o 
t l: o 

d:o 

d: .. 

kanon l\11!10. 

nf i:>l mm. ]'atrunhybur ::'118[J. 
af l:..> cm pansargranater af stål. 
;1f riirf'tn. nolJclkmt nr 1:..' Ull. ,;s. b· 

non )lj[)-l. 

a l nohclkrnt i !'lat tur ur ~,-;- mm. ss 

bmon :\l l\1:.:'. 

d:o ~~r :)1 mm patronbybor ::Jl lö[J . 

d:o af' :!:J <·m. pcmsargran:1tcr af still. 
<l:o al' :J, mm ~Ulgranatl'r ;\liSD 

d:o al '-' • mm. pahunhyl;;or l\1 1 8~1 . 

rl:u af 12 cm . Jiiln,;nrgr:nwler af sb1l 

cl.o al :38 mm. gnmatcr :\I I S~ 

rl:n af l>aRpcrkussion:-u·;·,r M fi!J. 

<l:o af 51 mm patronhylsr•r ::H ti!) . 

el" af 23 em. pansargranater af stål. 
,J:,, af :31 mm. nutou1ati,;!; kulspruta för 

att si',J;a laddning 

,]:,, af J:! c·nJ. gran:ltk<lr(e,c·lil'r ur l:! cm . 

' "· ];:nwn :\II!J-1. 

rl:o :d' ·'• mm. stllgran;ltC'r l\ l lfiD. 

rl.o :1f 'il mm. :llltumati,]; kulsprnta, 

Auskjutning af -1 st :,1 llllll. '' bnuncr -'1 18[1 B. 
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Hus- och byggnadsarbeten "). 

T' id Carlsk-rona station: Arbetena å kasern- nch cxcrct:> 

b;·"O'nadcrna för Carlsinona artillerikår hafva fullstiincligt afs lutats. 
b b 

1\'ytt bckliidnacbförråd för flottan s viimpligtigc har inrcdts i pro-

Yiantmagasinet å KungshalL ::\y <tngmaskin med ång panna jcmtc 

flii kt ha r anskaffats och uppsatis i gc\·iirs \·crkstadcn, !J yarj cmtc 

en del iinclringar i ariillrriclcpartementcts vcrkstiidcr cgt rum. 

Ytterligare 12 yagnar fi"n· nya upphalning,;slipcr och - ~ Yag nar 

fi"n· ångslupars upphalning hah-a tilh·crkats. ::-;_,·a dockan n:o 1 
har föriindrats fö r att i densamma kunna intai!·a iorJH' dkryssarc. 

K :·a broar för förttijning af ångs lupar och båtar ]w fy a anordnats, 

<'n sikler om båtskjulet n:o 2 oc h en öster om norra stenbrun mot 

l ;indltolmen. 

Virl ,':J'toclcholms station: ~y triibekliidnad å t:)kepp;;lwlmsbt·on 

h. •tt' blil\·it Jl<
0

tlao·l1. Kaj'byo·o·naden å f-l kc[l[lSholnl s\·a rl\·rt har i siu 
< r, . ~ ~n 

hel het al',.;luta ts, ll\'a rj cmte Cll ntindrc stcnkrt,j a nlagt:~ nr danför ka

Pcn w n n:o :~ å Skrpp,.:J10lmcn. 

Y. 

Sjökarteverkef'l 

l ' nd<·r [i r 1:->97 !w h· a ,.:jiitniitning!3arbetcn bli h i t uLI'iirda: 

\·id Gcflcborgs liin::; kust och s kiirgård, der desamma fri'm 

fön·gåe ndc års slutpunkc 1' Yid J(iill,.;kiir, Myrskiir, :-lt<•n hörningen, 

l TtYik, :-l t[dniiscts ::\0 udde, :-;illörcn och Prrstgru:~clcl fort,.:atts 

dd~ till Röclerhamns stad, drls t ill niirh ctcn af Korsholntsmlde, 

omfattande en areal af 0,7 <1\·aclratnymil i skalan l: 20,000 och 

l ,o:: qvatlratnymil i skalan l : :)0,000; samt vid ~ Ol'l'bnitcns och 

V este rbottens liins kuster ocl1 skiir~årdar, der från Pibuudct till 

~,h min. s_yd om Hönnskii rs ('> sira udde uppmiitts en fl1 'Ci11 ilf 2,3o 

') l'tdrag m· rik~clag·sbcr<ittcbcn. 

- :201 

q\·adratnymil i skalan l : 20,000 och 2,41 ' i\·adratnymil i :; kaJan 

l : 60,000. 

Tre nya farleder hafva upptagits, lleraf två i skiirgårdcn nwl

};u t Luleå och Kalix och en i Söderhamns skiirgård. 

X cttnbf'h?illningen ftir för"åldi1 kartor ntgj nrck J 5,fi ...J.i) kronor 
,-.;() ('l!'('. 

Y I. 

Nautisk meteorologiska byrån*). 

.\ utalct obseryation::;stationrr, l.Hlanclc under byrån, hm· ökats 

nw< l <' n station fiir yattcnhiijdmiitning mecl rcgistrrringsallparat å 

l lraghiill a ll utanfiir Snncl,;\·all , och utgiiras dc nnder byrån lllL ly

dn nde obscn ·ations,.;tationema ~tf 20 stationer fi.ir fullstii1lCligm c 

md<•uro lo).!; iska ob,.;el'\'atio ner, 2...J. stationer fii t· endast ncclerhörd,;

lltiit lling oc l1 l :) ;;tationcr för hydografiska iakttageLcr . 

.:\l ctcol'<llogi:;ka obsf' t'\·ationsjourna.lel·, förda på fart_,·g; il. ~lf

lii~" '"u·c frn·vattcn, haha i nlrmnats från tre ödoi!:sfnrtyg·, och fr m 

h,;11rlrls f<tl't\'!d:· ~edan crf(ll'(lc rliga ntclrag af Ll essa jo u rn aler bl i 1\·it 

\'('l' l;:,.:tiillcla: , komma de att afsi inclas tilll mctcornlo~iska in,.:titutet 

i l' trrcht. 

.\.f året,; anslag hah·a upphandlats åt;;;killiga fi ir b_nån bc

lti'>l li~a in st rum ent, hYarjcmtc bydns bok- nch kartsnmlinp;a r fiir

i .>kat~ dr[,.; g;rnom inköp och dels g·ennm g;åh·or fnln :l.tskillig;a in

~ ti tu t ioncr. 
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YJI. 

Lotsverket*) . 

Tre smiirrc lotsplatser, vid JUlncå, f-\tnnrbbcn och Siihar, 

haf,,a såsom obchöfliga indragits, hnrcmot rn ny ti llfällig lotsplats 

nppriittats vid Rösö i norra Bohusliin. 
En m båk har blihit uppförd. _\..f pricknr och andra Hy

tanda sjömiirken haf,·a ti llkommit 83 nya, h arj emtc i~ö blifvit 

flyttade eller på anuat siitt iindrade ;;:amt 18 indragit><. Tv<'l nya 

ld uckbojar haha utl;~gts Yid Trc·ll cb(l rg. 
l\fist,;ignalering mrclel~l kanon hat· anordnaif-i Yid P atcm oster; 

kanonsignaleringen vid \ ringa oc.h Landsort h:1r förbiittrat,;. 

För SJ.Öfartcn hinderli o·a :fartvo·,; ,Tak haha ttJH1am·i.iJ't s jl:l. h å 
' ~ .~ 

st iill en. 
Endafit en n:· (n, tillhörig kronan, bar tillkOJ nmit, nelllligen 

yid Trrlleboqr. Heparatiuner OC'h föriindringat haha vidtagits med 

sju andra f\Tar. 

Ylll. 

Navigationsskolorna' ). 

Y id ?t re t" navigati on f' skolur haLa under liis~lrc·t l ö HG- l t-197 

varit insk rifna: i navign tioll;;afdelningen ;n -~ cle,·cr, af ll\·ilka 111 

litexaminerats s;1Rom stnmiin och lOJ ::<å;;onL sjöka pien c·r, samt i 

maskinistafdclniugcn 111 .elever, af Jtyi]ka l± aflagt nwskini,.;t- och 

31 öhcrmaskini~-texame n. A nt::tl et af dem, som, n ta n att sitsom 

clc\'t'r haha ti llhört sko lorna, åtnjutit unc1C'l' \·i suing clcrstiiclcs, har 

llto·J·ort 107 af )l\·ilJ.;:a '27 afla ot :-< lnmans-, 11 RJ.iika[llen;;-, (i ma-n J :-. .. 

skinist- o<.: h ± öherma><kinif<tex:lmc·n. l )('~~utCllll haha i'>:) e]cycr och 

58 pri\·at istr r aflagt godkiind C'X:1i 11 en i ångmal'kinliira. 

* Ullrag lll' rih~llag:~LC'riittelsen. 
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1:\. 

BåtsmanshålleF:). 

Enligt friii1 K11ngl. l\Iaj:b vcderhcirandc Hdallningshafnmd c 

i1Jl,"1nna uppgifter utgjorde dc intill d<'n 1 :\o,·eJnber IN!)( va
kan,~atLl nummer af håbuJan"h[tllet .j l,-,(, deri ic·ke iulwgripna 

!lt· ino 111 Blekinge• liin nC'h ~i\dra ~li!re hiirml af Yalm:tr Jiin ]'[i LO 

ar 'aka u:-;c-<Jtta rotar, l'!>m ic·k(' hlihit fiiriindrmle till ~liindige , 

ll\·ilbs anb1 ,-id :-:am1nu tid u!gjnnlc· -l!i:l. 

x. 

Utfärdade allmänn' författningar m. m berörandE' 
sjöförsvaret, handel och sjöfarF). 

a 1 l'i"t föredragning af chdc·n fi '•r "ji.ifi">ro-\·arc-d!'parien.entci: 

dt.t :!!1 Januari: flirmclniug angR!'mle lju;-;;;igualcr lll. nt. a fi;;kar

f:ttiY!-!' och fi><karbittar; rle11 7 J[aj: kungörebc angiicll(lc· fi)randc 

al lhgi!-·n a staten;. 1artyg- or· h h.'·);gnadcr; samt. den l Sepfcntbl'i< 
k "'.u,im·be angltende anlngning nf 1nan~kap ,-id flultnn~ ,.;jiJman;.
Lir Jlll'cl hög~t tre lir~ tjen~tl'li<l. 

l') P:l föredragning af dlC'J'c•li för lancltfiin;vm·,clcpnrll'Jnen

tl t: rlm ·}.'] .iL1ril: k11ngörel"!' ang:knrlc iimlring i de ,-id 11 itdiga 

f(,,·.,nlllingcn elen J (j .Juli 11-\):;li nng[t<·ndc rikc·ts ind(•lni11g i ouL

l':ld(·n fi"11' viirnpligtig<'S in~krifning :-;nnt 0111 \·a] af ]C'dallli\ll'i' j in

,..kriflling,.nitllliH[C'l' oeh iH><krifning,.n·,·isinner m. m. l'of!:tU!' tabeller, 

:-:ld;1na c],.,_m,Lma l.nla enligt u:ldiga kungi">rclsen den :2 ~<·ptC'mbt·r 

h.l:\; den 1 t Jluj: reglcuwnte fCn· llllcler,;iikning nf dc' JII, som 
~,·,ka ~tam:u J :-;tiill ning Yicl annl-!'lt ell!'r flotta11. 
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Kongl. ~Iaj :ts ratif-ikation ?t den i Stockhol m den 3 Maj 1896 
a fs l utadc handels- och s jöfartstmktat mellan de förenade rikena 
och .f::tpan har gifv its den 9 .April 1897 och elen l påföljande Maj 
utnxlats emot den af kcjs::trcn af .Japan utfiirdadc ratifikation. 
Ri,tniimnda dag undertecknades ett tilliiggsprntokoll ang~LCndc tolk
ningen af Yissa uttryck i traktaten. 

Den 5 Maj ltl97 har i Paris undertecknats en deklaration med 
Frankrike angående ordnande af dc förenade rikrnas traktatförh ~llan
dcn med regentskapet Tunis. Kong!. Maj:ts ratifikation rt denna 
deklaration är utfiirdad den 18 . \ ngusti och den 11 t)eptPmbcr i 
ktockholm utvcxlacl emot franska presidentens ratifikation. 

J en internationcl kongreso-; för mariningcniörcr, som under 
~ i "t lidnc J uli månad c;ammantriidt i London, hafva dc fö renade 
rikena varit genom sii rskilda ombud reprcscntcmdc. 

Kongl. Maj :t har den l J uli 1897 utfiirdat kungörelse angå
ende ändrad lydelse af -t § i Kongl. föt~Ol·dningcn angående sta
ten" upphandlings- och rntrcprcn::tclviiscnclc m. m. elen L 7 ::\ o\·rm
her 1893. 

- ;!();j-

Anteckningar om taktik för nutida fartyg 
och vapen . 

Af captain H . . J. ~ r ay. 

()f\ · e 1·~att ur ",Journal of thr Royal United Scn·ice Institution ". 
( Forts. från sill. G-I). 

Torpedens egenskaper och gränsen för dess verksamhet. 
-:Jågra fö rkl arande ord, Inrarför jag gifver torpeden före

trilde framför rammen, torde vara behöfliga, innan vi taga itu 
med studiet af den för torpedstrid bäst lämpade taktiken. 
Detta företräde har j ag gifvit efter moget öfvervägande: j ag 
anser, att af dessa två vapen är torpeden det fruktansv iirdare. 
!?,am men och torpeden k u n n a betraktas som pro j ektile:·, h v.ilka 
beaae i träftögonblicket tillfoga lika mycket skada. l\len ram-o"' , 
men har den nackdelen, att den kan draga den anfallande sjelf 
med i förderfvet, och ett misstag, iifven det allra obetydligaste, 
:<iitter den rammande i största fttra. Hammen är fast låst i en rikt-
11 ing, nemligen rätt föröfver, medan man åt torpeden kan gifva 
olika riktningar. Detta begränsar naturligtvis den förras an
J alldörmåga j emförd med den senares. 

l\Ien det kanske framhålles till rammens fördel, att den 
kan riktas ända till träffögonblicket, medan torpeden - en 
gång afskjuten - måste följa utgångsriktningen. 

Detta är visserligen sant, men före afskjutningsögonblicket 
kan torpedens riktning ske hastigare än rammens, och har man 
tlera tuber, bör alltid någon bära eller med lätt gir kunna 
hri n gas att bära. Den betydligt större fart, som torpeden be
sitter jemfördt med rammen, gifver den äfven mindre behof 
af atL ändra riktning för att motverka de ändringar i kurs och 
fart, som :fienden kan företaga. 

Med afseend e på möj ligheten af att undvika det ena eller 
andra af dessa vapen må framhållas, att det visserligen icke 
iir lätt att med säkerhet veta, hvi lken kurs en fientlig 
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ramm styr, men ännu svårare är att bestämma, i hvilken rikt
l1ing en torped kan Yäntas; dess spår synes i allmänhet ick e 
förr, än det är för sent att företaga något ,\ro tuberna pla
·cerade öfver vattnet, så är torpeden mer än rammen utsatt för 
att blifva oskadliggjord at artillerield, men denna fara bort
faller med unclervattenstuben. Ett fartyg med m::1skincri eller 
styrapparat skadad kan ännu göra bruk af sina torpeder, me
dan rammen är obrukbar. J'\Ian kan icke försöka ramma ett 
med torpeder Yäl beväpnadt fartyg, utan att svårt blottställa 
~ig sjPll, men deremot kan man gå till torpedanfall utan tttt 
gifva motståndaren den minsta ursigL att ramma. Det är af 
vigt, att vi - uneler studiet af huru yj bä~t kunncl giira bruk af 
torpeder-- haha en klar uppfattning om d~ bät·in~ar, i hvi lka 
dessa projektiler lämpligast kunna afskjuta,; samt om gränsen 
för deras verksamhet. Detta är ej så enkelt, som clel måhända 
förefaller. En artilleripjes botar motståndaren i elen riHning, 
som elen sjelf innehar: en torped den·mot, riktad och aLkjn
ten rätt på ett rörligt mål, kommer att pas-;era låugt aber om 
detta. Torpeden får icke riktas på det fartyg, d0n ~\r afseeld 
att tJ äffa, ntan på den punkt, till hYilken detb-t fa1 tyg hinner. 

nwdan torpeden går ut sin bana. 
Emedan farLen hos en modern torped variernr mellan ?G 

och 30 knop, har ,jag antagit, att den utgör ''1 :1 af cll"t anfallna 
fartygets fart. Sålunda måste en torped, som skall löpa 600 
meter, riktas 30J meter för om det rörliga målet. I det ögon
blick den träftar, förefaller det, som hade elen icke kommit från 
det anfallande fartyget sjel±t, uta11 från en pniJkt ;~oo meter 
akter om detta. eneler det' vi syssla med torpedtaktik kunna 
vi tänka oss löljande: bva1je fartyg har för om sig en gen
gångare. lwilken är mål för fienden och akter om sig en an 
nan gengångare, som besvarar fiendens anfall. Det ~lr af stör
sta vigt att öket aLtilndet mellan fienden och denna gengån
gare förut oeh mi 11ska detsamrna mellan lienelen och gengån
gan·n akterut. Detta ;;ker IJelt enkelt genom att Yiinda ai;:ter
stäh·en mot fienden . 
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Diagram V v1sar de riktningar, i hvilka ett fartyg med 

sina torpeder hotar ett annat. A representerar ett l R-knops 

fartyg i något gifvet ögonblick; torpedens fart är 30 knop. 

Diagrammet kan lika väl gälla för ett !.)-knops fartyg, om 

torpedens fart antages till 2.3 knop. 'ruberna hafva följande 

lägen : 
rätt föröfver, 

70° för om tvärs, 

tvärs (undervattenstub), 

'70° akter om tvärs, 

rätt akteröfver. 

'l'orpeder, som afgifvas nämnda bäringar, hota en 

fiende i de riktningar, som angifvas af diagrammets grofva 

röda linier. Antag t. ex. att fienden är i B t. Der hotas ban 

af torped från .-'._:s undervattens-tvärskeppstnb . (Om deflck

tionen är 3°, blir den exakta utgångsriktningen 3° akter om 

tvärs.) B .. 1 är 600 meter från A:s bana. l det ögonblick tor

peden träffar B1, förefaller den komma icke komma från A 

utan t"rån A V I, det är, från en gengångare så myeket akter 

om A, som denna hunnit gå, under det att torpeden gått 600 

meter. I verkligheten har A afskjutit torpeden i läget A. VI. 

'l'orped en går utefter den tina ri">cla linien OGh träffar B1 vid 6 

efter en ti ll ryggalagd distaus af öOO meter. I det ögonblick 

som Et träffas, är hon. 750 meter från ,-'~._ och 3 streck akter 

om tvärs 
Um det anfallna fartygflt varit i punkten 4, så hade det 

trä tfats af en torped, afskj u ten fråu A. IV på JOO meters distans. 

I-harhelst det må befinna sig i riktningen 3 streck akter om 

v~irs fråu A, så kan det tri:iffas af torped från dess tvärskepps

tub. Om torpedbanan är 800 meter träffas fienden 980 meter 

trån A. 
Likaså se vi, att låringstt1bc·n har en träfflinie i riktuing 

l streck akterifrån. Atståndet från målet till A, när lårings

torpeden gått en bana af 800 meter, ät· 1,300 meter. Vi se 

således, att tvärs eller akter om tvärs afskjutna torpeder syn-
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badigen få sma distanser förstorade. rrill exempel ett fartyg, 

som aldrig kommer A närmare än 875 meter, kan likväl triiffas 

af en 600 meters torped. 

En från bogen afsl<jll!cn torped f:'\r deremot sm R\'11 -

bmliga di stans reducerad. (i en om detlektionen bli r torpeden 

\'l'iden till en bana, akterlii-(arc iin utgångsriktningen. . \. skjutc·r 

en torped (i streck :fiir om t\"iirs, dcflcJ;:tioncn iir 1/2 ~trcck. Tor

peden lcmnadc :-:\ledes fart~·get 6\'2 streck för om t,·iirs, men dess 

triitrlinic ligger, som Yi se af diagmmmet, endast 3 streck för om 

hiir::;; afst;mdct till Jn[dct fi.ir 800 n1ctcrs torpedbana iir 480 meter. 

Htiiftorpeden iir efter 1\00 meter:; bana <·ndast 280 meter från far

t~·get, efter 800 meters bana :37 6 meter. 

On1 en torped har cxempch·i,; 600 meten; ~kott\· idd , Lör 1nan 

alls icke \'ara siik<'r p:1 att utom detta hilll - miitt till det an 

fallande fart.'·gct · - g?t klar fö r densamma. Det iir icke fartyget 

sjelft utan gengångaren akter derom, som man skall frukta; A.Vl 

iir · gengångare » för 000 meters tm-pcdbana. Om man o.:tiihar så, 

att den fientliga gcng?tngaren iir ti)r <Hu t\•iir,;, förkortar man ba

nan för dess torpede r. B3, Bt, !~ ,, haha begi1tt detta misstag. Bt 
de re mot, som ,;tiifnn· från . \_ och alla hennes '·gengånga re'·, ii r, 

chum 11 iirmarc iin både Rt och J:\5, fullkomligt fredad för tmpe

der. Bt har derl'emte o·oclt tillfiille till anfall ll\·ilket lmtr-
. ~ ' 

ken H,~ ell<'r Bo haha. 

~\: s stiif- och Logtorpeder fil s:llcdcs sina banor förkort:1dc. 

Dc bctiicka lib·iil ett riitt ;.;lort, af torpeden eljest obestl'llkct, om 

råde. l\Ied enelast sido-*) clkr låringstuber sbil le . \ vara ,,·ag; 

iiendcn behiih·cr blott befinna sig någnnstiides förligare iin :? 1 
'2 

streck akter 0111 tYiir;; fi.>t' att· nu·a i siikcrhet för l1e1111 es torpeder. 

B2 till esempd vore 0<
0Ltkondig, 0111 hon kunde undYika att passera 

öher triifflinien för . \:,; sidutub. Hon h:1r goclt tillfiille ai.t tor

lwclcnl, utan ri~k att f?t dt skott igen. 

~led hiinsyn t ill to rpedanfull iir derfur ett l':trt.'·g likt en skor-

*) Dc på bogen, !:\ringen ucil tYiirs belägna tubc·rna iiro j11 alla ~ido· 
tubrr l ilet följande nlC'na~ dock med ;;irlolub cn da;;t den tviir~ bcliigna 

tnbcn. 
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pion: gadden ;oittcr i stjerten. Det iir en böjlig gadd, ty iihcn 

om tubcma iiro fasta, kan man genom girar bringa dem att biira 

i olika riktningar. För att framstiilla detta på diagrammet skulle 

vi 11trita en serie "gengftngarc" på A :s låringar, men detta im·cck

b r ritningen onödighis. 
()m .\. ii r ett större fartyg - a ll a dc senaste försöken gifva 

yitl ha11dcn, att ett fartyg må;..te haha riitt betydliga dimensioner 

fi.>r att behålla hög fart under olika förhållanden -, utgör det 

:-:jelft ett yärclcfullt mål oeh nl [tf'te Yiinta sig att Yid torpellanfnll 

hlih·a betaladt med ~amma mynt. Vi skola nu bctr·akta diagram

llll'ts sYarta knryor och "'·arta ' gcng:1ngarc :. . ()m man vill an

bila ~\_ med en 200-meters torped, s?1 skall denna af~kjutas i den 

ri ktning, i ll\·ilken man pejlar A, niir· torpeden giht ut :?00 meter. 

, (:eng~ngare rn A. II visar detta liige. Vi beskrifva nu en ci rkr·l 

ornhing A. 11. l1'iendcm: 200-meters torped skal l afgih·a;.; från 

nrlg<Hl punkt pil denna cirke l. Likasil \'i,.;a <'irklarmJ -1-, G O('h 8, 

ll\·arihån to rpeden skall skj1rtas, um den iir af;;edd att trii11'a efter 
# 

100, llOO eller t'OO meters han a. ~lålcn ii ro respekti ,.c A. lY, 
_ \. Y l ueh A. \' lll. B2 har tillfiillc till ett 200 meters f' kott och, 

"om hon iir tyiir:-< fiir A:s lilring, iir f'torlekcn af verbamma 

lllldLredden bct,,·cllif!> Ht kan fi'1 ett 12:odt -!00 meters skott p?t 

1\. 1 \'. Om H har KOO meters torped, k~1n hon nuviinda cl~nna 

till ett 6,)0 meters skott i dt•t liigc, hon nu innehar, men som tor

pcdbanan Liir niira l[tng;,;kf'PP"' lllOt A. YI, iir Ycrksamma m:odbred

clcn obetydlig, oeh skottet derfi'•r hopplöst. B! oeh B& ii1·o ntom 

f'koHhitll , ehurll begge iiro inom hi'tll för ),, 

l>e s \·arta cirklarnc angiha således anfalbliigen mot . \ ; jag 

lrar kallat dem an fallscir/;lar. 
1 )c röda eirk larn e inncf'luta ;;ektorcr, h vilka ;wg:ifnt griinscn 

fiir c\: s egt•n torpcdeld; jaf!: har kallat dem triif(ci1·klar. 

Tydligt fram)!:?u· af diagranmwt, att man Yid utföranuet af 

torpedanfall m[Jste för att icke :-;jcH ut~iitta sig för torpeder hålla 

sig på motståndaren!' Log. Enda:::t der kan man komma fienden 

niil·nuu·r inprt lifvc·t, t. ex. ino111 eirkc1n J, utnn att ing~ i dennes 

tr:'ill'eir!Jar. 



- :210-

Eu lin ic, kallad /ll 'ldmla linir·11, ii t· drngen tvär:; ijf\·c r ~\ . Far

tyg på denna linic, t. ex. B2, iiro i :-;amma bC'liig('nlwt med afsc

f'nclc på distanscnm för dc torpeder, ll\·ilka de gih·a eller ut,.;iitta 

Rig fiir. Fartyg för urn ucnna linic (B1) haf\·a fördclaktigm·c och 
akter 0 111 denna linie (J h) oförclcbktigare liigc ii n .-\. 

Hiirpå grundar sig rc·gcln med afseende ~~ torpeddisbmser: det 
Lut."g har fördel, som har li enden akterligt. 

För,;ta villkmct för torpcdtriiff iir, att afståudct ii r kort. .:\J ål
b redLlea utgt1r det andra Yillkoret. Eniir ett fartyg kan Yara. nio 

g;l nger så långt som hrcdt, hYilket iir fallet med många. mindre, 

nybyggda. kryssare*), h ~lr det j u stort in flyta m1e, 0111 man afgifYer 

,;kott mot dess sida eller mnt dess stiif. H Yilket inf-lytande storleken 

af den Yinkcl, som torpeLibanan gör med fiendens kur:;, har på 

ve rksa mrna målhrcdLlcn, framgår af följande tabcW'*). 

'1 Örnen är närmast 8' , gång ~å Icing som bred. 

r'ifi·n·.,, ru>m. 

" ) 1-toya l Sovcreignkla . .:~. .\ strealda~" och Shar·p . .:!Jootcrkla~'· Oden;; 
m~Ltt ä ro ;;;;, -15, Ör·nen~ G:) -R m. (ifi·rrs. rum1. 
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Tabell JL 

\'in kel mr l y c r k ;; a lll lll il l l> r ,. t l ,l, 

lan tor pet!· 
ban:\ O t' h Torp•' d 

l 
ti<'ndPnS Slagskt•pp Kryssa re kanon b:l t 

k itr;; . l !li - 2:1 lll !)! -l:) lll. 
~0 -8 lll . 

l 
l C~ ra•lt' r l Meter l\Ictcr ~I•' ter 

l) n l :3 <) 

.) l :? : ~ 1:3 <) 

j() l n l Iii l:! 

l 'i :)i) :U IS 

:!l) 'l V ;J:? :2-1 

2:) -W :m :)() 

:lO iiS -113 :3.-J 

Ti I ii j .. ., 
:).) .. li) 

~l) l -l .!H -~'i 

-t .) s·' Ii;) 4\) -
.)i) SH ~ IJ 

- ., 
, ) ;J 

:).) \i.) -- :)~ ,,J 

lj() 11)1) ~!l GO 
(j.-J 10.) 8:3 r;:) 

l lO lOD SG ljlj 

(f) 112 ss GS 
so II I 8!1 1,!) 

8 :) l ]l j fl() ~() 

l !)i) Il() VI (() 
l 

Vi :;e, att intill 10° från li.l ng::;keppsriktniugcn ii r· m~lbre<ldcn 

i :;itt mininwm. Derefter fii lj cr en ha~tig ökning ~å att den Yicl 

4 ~)0 ;·ll' \liWefiir 4 o·fuwer större iin Yid 10°. Från -loi5° till t\'iirs . ( o b o 

i'1ka::; brrdelen endast med 45 procent. Med fii staclt aff:icrnclc Yicl 

dc !' tom fiirclclar, som erbjuda s genom att man håll er sig viil på. 
tiondens bog, synes drt icke ti ll rådligt att komma niirmarc akte r

Iio-t iin :1 :'i + st reck fii t· 0 1n tdr:;. ~Ian måste ihågkomma, att .... 
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·det iir ge ngångaren fi.ir om fienden, som anfalles. Befin11cr man sig 

f'Olll B, på bogen (diagram V), får man ett biittrr Rkott på gen

gångaren iin på fartyget sjclft. Bt iir 27° på A:s bog, men tor

pedell triiff:u A. IY 44° på bogen. Om A förestilller ett f:lag

skepp, erbjuder det Bt en verksam målbredd af 80 mete r. På 
400 meters di~tans upptager 80 meter en vinkel af cirka 12°, 

ln·arfiir Bt har godt hopp om att triiffa . D et vanliga öfn ings

målet, ltvilkct triiffas 7 gånge r af 8, upptager 111 ~o vinkel. B~ , 

som på 200 meters afstånd anfaller A. IL omkring 60° fiirifrån, 

har a tt skj nta mot en verksam målbredd af 100 meter, 11]lptngancle 

2\1° vinkel. B n anfaller 17° på lå ringen, afstånd 050 mct(·r, verk

sam målbredd 33 mrtcr, vinkel 3°, således ett hopplöst ::;kott. B J 

iir dock hiilften niirmarr 1\ iin H1 . 
Prt grnnd af anfalls ,·ink clns stora betydelse iir p<~ diagram

met (\' ) utlagd en serie kunor, hvilka innefatta »dc farliga om

r:'iclena , . Alla fri'tn cxCIIlJWh ·is cirkeln () afskjutna torpeder mit

l'tc löpa o:amma elistans ell er 600 meter, innan dc nå fr:11n til l 

målet A. Yl. l\[en triitf~annolikhctcn iir mycket olika p:\ olika 

delar af eirkeln. .Ju mera tviirs för A. YI torpedbanan l>iir, L1cH 

stÖn<' iir sannolikhrt<•n f'ö1· tridf. Farliga området för 10° Yinkel 

iir det område omkring l'tt fartyg, inom hvi lket dct::;amma erbjll

dcr c·11 verksam målbrrdd, lljlptngandc en Y in kel af J 0°. Ett far

tyg, ~om tillåt('[' ;;in fi enck att komma in i fal'liga OJnr:'idet, löper 

:"tor ri,;k att blih'a tnrpcdcmdt. fnna.uf(ir 10°-kun·an i.iro t\·å an

dra fii r 16° oeh 20° uppdragna. D et iir af stö r;;ta ,·igt :1tt 

haha farliga om rådets furm och ut:-;t riickniug klar för sig. Ett 

;.d:!);>'kepp::; fa rliga omriille för 10° vinkel bildas af ett par c ll ip~e r 

eller ova ler eirka ö00 - :)00 meter i riktning 60° på }1\·ar bog. En 

lini e dragc11 i l>iiringen 2 streck akter om t \·ii rs lcnllla r 

farliga omr:1dct p:l :z ;)Q mc·tcr, och en linic 1
12 streck på bogen pii 

:100 mctcJ'; tYiirs ;;triickrr si)!: området 500 n1 ctcr fn°lll fartyget, ~ 

streck för om t\·ärs (i80, 4 streck för om tviin; 800 och () streck 

för om t\· iirs (i .J O 111 ctcr. Motsvarand c mått för dr i mc knrvorna 

- fa r l ig:a områden för 1ii0 oclt 20° vi n kel - utgöra rc;.; p . hiilft l'll 

nch trcfjcrdcdclar af nv;.;~niimnda mått. 

Ett snal>bgåPnclc fartyg i liiget B1 skulle kunna g:ifva A en 

kick- och h å lå ring:- torpcdcr; vcrk~amma målbredden upptage r en så 

s tor vinkel, att det iir oantagligt, att alla tre skola missa. Bt siit

tcr derefter hög re fart och kommer undan. Om A girade st.n·

bord h ii n för att få sin stiiftub att b ii ra, skulle detta i eke h jclpa 

henne att kunna anfalla B1: stiiftorpcclen når icke denne; icke 

heller booturpcdcn, om hon g i r:1 de andra viigcn . 1\ :s biista manii-
r o . l f 

vcr ii r ·att lägga rurct hånlt st~·rbord och slå back pa mrc f' .;ru -

,·en. D et kan clå finn as hopp om att t orpeden skall gå för om 

hen ne. B 1, som befinner s ig mellan cirklarna 2 och .J, riktar sina 

torpeder på en gengångare mellan -'"· Il och A. lV. Han biir 

r ik ta något akter om denna gengå ngaref' midt, cniir p;t elen korta 

t id, som torpeden kriif\' er för att nå fram , fi enden icke kan öka 

men möjligen sakta s in fart i någon mflll . 
Eft~rföljande tabell yisar ni'tgra data för farliga omr{idct ( 10°). 

~U\ nu·a föredraga att haha Olllrådets storlek uttryekt i bii ringar 

och dif'tanser, ; ngifna i en tabell ; andra åter vilja hnha om r?1dct, 

utlagd t på ett di:1gram fra m för sig. Som redan förut blihit på

vckaclt, iir det nÖdYiincligt, att vi hah·a noggrann kii~~ll C(~UI11 Oll l 

clrt område pit h\'an1era . bogen. inom h vilket man sarsk1ldt bör 

akt~1 ~ig att sliippa fi cntl iga torpedfart y g. 
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T ab. JIL 

U ppgift om f.u ·lig.1 området:; utstriic;kni ng. T abe llen a ng if,·er 
a fst i'mden till farliga nmrådets (10°) p;riinslmrva. 
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Anm. Torpedens fa rt _ '', af miHots fart. 

*) I ett kommande hiiftc skall ett diagram fur Odon bifogas. Uppgifterna 
om farliga området för torpodkanonhåt knnna ii f,·on giilla f<j r Örnen. 

iirr!'r.>. r(l/111. 
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Ur dcu11a tabell fmm).!:ih att, om man nalkas m;\]ct 4 si rcek 
pa dettas bog, får man god t tillfiillc till torprcbkott p:l. f:nO llleter, 
medan ><amma i.illfiille icke r rbjncler ;;;1g fii rriin p [t J öO meter, om 
m;ln kommET npp ..J. streck pft lilring:cn. Tre streck för om t'; iirs 
h<1r man pit NOO meter samma utsigt ti ll iri"iJf :;om fem streck 
:rktvr Plll ty ii r,_; p<~ 100 metr1· ()fyanstrreHdr tal ltll an g i fy er :.rf
-.tnndd fr i"tll milld. (. \ ) till fienden i clct iigollbliek torpcc.kn af-
-kjute~, men l1<'n a n~ih-cr ic.-ke den distan~, som i.orprden liiper; 
kommrr torpeden [i\rl igl ner mot . \. . fiirkortn~ disl:tnsen, kom nwr 
tnrpcde11 dc·n·Jn<•l akte rligt upp mot A, blir chf-'bln~en fiirliingd. 
l }etta kunn:t \'1 se i nedanRtå('nde ta hell. 

Tabell IY . 

.J e nlfi"n·c.·l~c mellan den af <' n fr:rn farliga <•mr[tdC'l" 110°1 griin:;
kur\"a :d'skjtttl'n torped tillryggabgd:t di;-;tanscn och afstandet till 
uriilet i af:;kjnlniugsi)gonhli('kct. Biiringama iiro tagna frau det 
an[;lllna fart~·gel (måld ). Torpcdr·ns fart fr " ar IHitl et~. ;\![det iir 
dt slag,..kcpp 111)-- :!i3 !ll. 

Yink t>l llleli:!JI 
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\'in kel mellan Dista~1s Bärin~ till li enden, 
Arstån d till l 

som fienden, n'ir l torpcdban:m oeh to rpeden har att nU r torpc(\en 

målets (rf!:cn) kur;;. liipa . af.skjutc,;. 
t<,rpcdcn :tf-

l 
skjutc,;. 

s- 6li7 l :)lj 80-± 
:J 

!JO G 67 
, 59 ((( 

UG (j (j/ li'l / .[ () 

100 GGS (j(i 71H 

10"> IH5 lO 1)~,:::; 

110 u n IJ (j j:; 

113 tiO-l l 
7S :ili7 

120 Gllj 83 fj ();3 

125 !J H l 88 -l52 

130 :-.on ~13 ;m,.; 

135 ~IL !)8 3-n 
l-lO 428 JO-± :?\):J 

]J j 892 !lO 2:J2 

150 :-J52 111 201 
155 :302 . 12·1 LIH 

l GO 247 H~ 
p-_, 

lG'J 2J() 14:) 10.) 

l l lO 110 löG st 
l 1.) l.,- IGS G \J 

·" 181) l 1'32 180 ( )-~ 

. 'l'abell IV fullständigar tabell III. Antag att ett fartyg 
kommer ner mot bogen at ett annat, från h vilket det pejlas 
40° för om tvärs. Afståndet till farliga områdets gräns, hvar· 

est torpeden afskjutit-., är 8:)2 meter. Andra kolumnen visart 
att torpeden löper G27 meter, innan den träffar, och törsta 
kolumnen visar, att den kommer fram till målet i Läringen 20°' 

fc•r om tvärs. Ett fartyg, som kommer upp på låringen af ett 
annat - säg att det pejlas 44° akter om tvärs - (se tabellen, 

134° förifrån) får icke ett l 0° skott, förrän det närmat sig till 
127 meter; torpeden har att löpa 247 meter och träffar målet 
i bäringen 70° akter om tvärs (se tabellen, tG0° förifrån). Begge 

dessa torpeder hafva ett mål, som upptager en vinkel af 10°. 

Den, som kommer mot bogen, har visserligen att löpa en be
tyd ligt längre distans än den mot låringen, men denna senare· 
kan A mycket lättare undvika. Ett lätt manövreradt fartyg: 
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kan gira nog hastigt för att taga torpeden akterut och der

med minska verksamma målbredden till hälften. Torpeden på 
bogen kan blott und vikas genom gir mot fienden. Denne har 
uu tillfälle att gifva en andra torped på närmare håll, om han 
går öfver på A:s andra bog och placerar sig midt i dervarande 
farliga område. Nu får han dock akta sig att komma inom 

A:s träffcirklar. 
Innan vi lerona frågan om farliga området, böra vi upp

märksamma, att en väl föröfver inriktad tub hos den anfallne 
i hög grad hotar den motståndare, som sträfvar att komma in 
i farliga områdets midt. Bogtorpeden kan derför betraktas 

som ett försvarsvapen. Vi hafva härmed tydliggjort, hurusom 
med afseende på torpedvapnet ett fartyg är svagt på bogen,. 
men starkt på låringen. Första frågan för en taktiker måste 

nu vara: kan jag manövrera mitt fartyg så, att jag hindrar
en fiende från att placera sig på min egen bog, och kan jag, 
Här jag har honom på låringen, med bibehållande af detta, 
sätta mig på hans bog. .Medan vi sysslade med artilleritaktik, 
klargjorde vi, att det mest klumpiga och omanövrerbara fartyg 
kan gira hastigt nog för att bringa en lättmanövrerad fiende 
i den bäring man önskar; ju större afstånd, dess lättare blir 

det . Svaren blifva derför: jag kan hindra fienden att lägga 
,jg på min bog, likaväl som han kan detsamma med mig; jag 
kan icke lägga fienden i en viss bäring från iit>.nden sedt, så

Yicla han motsätter sig detta. 
Om ett fartyg önskar taga fienden fyra streck på låringen, 

kan detta ej undvikas . Men om begge fartygen gjorde det
::;amma, komme de snart ur skotthåll för hvarandra. För den, 

'•J m vill utföra en torpedstrid, är upp en bart första regeln: . att 

Y ända stäfven mot fienden och komma på torpedhåll; när detta 
ii r uppnådt, kommer andra regeln: att genom en hastig gir 

bringa fienden akterligt; detta dels för att få egna vapen att 

bära, dels för att undvika hans. 
r diagram IV kunna vi se, att S alltid har fördel af att 

gira från T. Denne senare, ifrig att få ramma, håller stäfven 



mer eller mindre mot ocL utsätter sig i följd häraf att blifva 
torpederad. Yill e hon lita på sina torpeder. sku ll e hon först 
stäfva likso m i afsigt att ramma och derefter på cirka 900 
meter hastigt girfl - med back på inre propellern. om så be
höf"des -~ och afgifva sina torpeder. när de bnro. Om S gjorde 
ptt ,;amma sätt, skulle ett utbyte af torpeder ske. möjligen på 
ston afstånd. DeL mrra liittmaniinerade farLyget har natur
ligt vis fördelen. 

Om begge hr!ygeu i diagram l\' btha torpeder, så har 
8 (e) tördel för 'I'c: han han nemligen få tYå goda skott på 
400 meter, me el a n 'l' c blott kan afgifva ht•]'plösa långskepps
skott. S (el har någon f;·lrdel iit\·er Td, men :-;onJ deras när
maste skott blitva på 500 meters aistånd och afgifva,.; under gir 
med clikt ror , ~ir tri.U1salluolikheten icke stor. (Huingsskjutning 
±rån yttre siclaus tnLer Ullder gir med dikt ror är at stor ·vigt. 
Bogtnb är i clt>tta fall Lra att hat'va fiir att afgifva fiirs ta 
skottet, hvilket, dock hlir på "tl)r distans. Hörliga tuber 'halva 
härvid icke w'\gon furdel öfver fasta: möjligen skulle lå
ring.stnl.Jeu , om den hm sviing<~s godL löriifver, lör:o t kunna 
afgifva ett :skott i cl etta läge och derefter ett rätt akteröh~er. 

Det är tydligt. att torpedanfall häfva ~;tor skicklighet, en 
skicklighet, som blott ],an emås efter npprepad e iilninf?;ar vid 
l1öga farter. Eftersom ha:stiga g ira r otta behöf va verkställas 
und er torpedstricl, ii.r denua olä mplig för fartyg, h vi lka gå i en 
viss former ing-. 'L'uq1edeu synes, för så Yidt det g~iller anfall, 
.hui vudsakligen vara kryssarens vapen. Den sLont ii k ni ng i 
styrka, som torpeden gi hrer under r eträ tt, bör bemilrka.;;. Det 
hflr förut blifvit visadt , att en reträtt lwn erbjuda fördelar 
under en artilleriduell förfogar den reträtterande äfven öh·er 
lårings· eller häcktorperl , ä r h:ms läge ganska starkt, id\·en om 
hans fart är undellägsen . J1'iir ett suabbgående fartyg RVJWS intet 
vara mera önskv~irdt ii:l alt fiPnden tager plats på dess låring. 

Många förfldda den åsigten, at.t fartyg under strid så små
ningom komma df<rhän, att de på 11ära hål l, bred~ida mot bred
sida. passera förbi ln·arandra. :;\fen detta shulle gifva ]war 
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och en af de stridande ett så utm ärkt tilliälle att torpedera 
motståndaren, att malliivern synes högst oklok från begges 
sidor sedt. Diagram YI visar, hvilken fördel mHn vinner ge
nom att gir a ur vägen för en motståndare, scm sträfvar att 
passera ptL ofvam1ämndt sätt. På J ,2UU meters abtånd stäfva 
fartygen så, att de .med fortsatta kurser h:omma att }Jassera 
hvaran0ra på 300 meter. (lm så skedde, skulle båda a tgifva 
bog-, sid o- och låringstorped på 300 -4 '2 , l meters distans. Af
ven om A lyckas, men X missar med uogtor}Jeden, räddar 
detta icke A, enär X hinner affyra s idotub eu, inna n hon träffas. 
Att begge far tygen sänkas, synes all tför antagligt. 

tre 

·Yi skula 1111 lliim1arc: ;:;k:'irsk:1cla förloppet af striden under 
olika fall, beroende på huw tidigt ~\ girar. (Sc Diag ram YI.) . 
1. ~\ framg~r till 1 :ZOO meter frun X. 
Följande torpeder nfgifvas: 

X: bog-torped x ...... a1 af~;t~md / .)0 m. J\fålbrcddf'Yink cl 1°. 
A sido 

" 
a ...... a1 ., -d \lO m. , 11°. 

~\lårings, a .. .... a~ , ..tiO 1n. , 1J0. 

_\ hiick , a .... .. ag , GGO m. , 12°. 
X får ett nii,.;tan Lopplöf' t, medan A fil r tre driigliga ::< kott. 
:Z . A fortsiittn till 900 Ilieter Jr~m ::'\ oeh girar d ~1 dikt styr

bord, ~c Ab. l Ttsigterna att torpedera X iiro nu mindre, men A 
har f'tön·e utsigt att f' jclf undkomma. 

Föi j ande torpeder afgihas: 
:X: bogtorped :-;:, .. ... b1 afstå ncl 5!i0 m. J\l iHbredds \·iukel 12°. 
X :-;ido , s ...... b2 , li :'J O m. 
~\ ;:;ido , a ...... ht :)::JO m. 
.A Jihiugs ,, a ...... b~ 

" _ \ h ii c k ,, a ...... b s , ii CO m. 
~ få r ett clriigligt oelt ett hopplöst skott, 

guda och ett driigligt. 

,, 
, 
,, 

" 
medan 

21!. 

lli0• 

18". 
12°. 

A få r h •;t 

;) , 1\ niirmar sig till l'iOO meter fr:\ n .\. och girar då dikt styr
hm·d, ;:;e 1\ c. 

Föl j ande torpeder afgihnf': 
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x bogtorped x .. . . " l'l af:ot~nd 4:20 m. .:\[ålbrcddsvin kel ) "O \) 

~'\ sid o 
" 

X ...... C2 ,, 4.10 
" " 

ll(} 

.\ bo o· ,., " 
a ..... . et 

" 
410 

" " 
u o 

:\ sid o 
" 

8 ...... C2 
" 

;):!0 
" 

., :210 

A ! ~ rings, a ...... cs , :)60 , , 17° 

Det Yill siig::1, ll\·m·jc fart,,·g har tYå ).!;')Ua ti llfiill cn och A dcr

jcmte iinnu ett. Att. lwggc fö t·:otiiras synes antag ligt; att :\. triif

fas iir niista n siikert. 

Fördelen af bogtorped iit· uppPnbm·. 

..tö0 l'iir om t\·iirs; utan fntktnn för denna 

X bogtub iir inriktad 

kan A framgå till DO(} 

111.; kunde denna bogtub syiingas i ett förl igare liigc, ii r det dock 

rildl i gast för A att gir:l p<t 1:200 m. 

I denna duell hah-a \'l ::Jntagit, att X behåller ~in knrs, ehuru 

iih·en hon i verkligheten bar allt skiil att gira. Det kan jtt tiin

kas, att hon gör ett sådant mi~o;t::Jg, som att stiifn på; ett iinda

mål med di:1grammet har \'arit att påvil'a faran hiirai'. 

Vi sade, att X borde gira undan fiir -~ ; giir hon icke detta, 

kan hon i sista stund gira emot . \, som den prickade linicn Yisar 

fiir ::1tt reducera målbredden för A: . ..; torpeder. .A c kan iin då få riitt 

!!;Oda skottmed låri ngs- och hiicktuhcn, så mycket mer som af~t;lndct 

minskats genom :X:s gir. Ah b:lr mindre och .. \ a niistan alls inga 

utsigtcr. _\n tingen giren görc·s ft·ån ell er mot tiendcn, skall (len 

gi)ras i god tid. 

Eftersom nu det riitta försntr:::siittet i torpedstrid iir att gm1 

från fienden, så kunna yj fiirst~, att h·å genwns::1mt operemndc 

fartyg hah·a ofa nt lig fördel framför en rnsmn fiende, ty så\'ida 

dessa hå ha.h·a tillriieklig fart oe;h iiro riktigt placcmclc, kommer 

fienden, om han lu'lllcr undm1 för elen ene, att h;Hla mot dPn andre 

och vice versa. . \ntag ett stö rre fartyg x,_ anfallet :lf tdl liitta, 

A och B. Anfalls;;iittct för dem består i att skiljas [tt och t::1ga 

X emellan sig orh derefter fr;tn motsatta håll mccl a n\·iindandc 

af högsta fm't l'llSa in på henne. På så siitt blifva dc end:1.t un

der ko rt tid utsatta för X:s kraftigare eld. 

Ett såd::1nt anfa ll framstilll es i Diagram V J l. A och H ii ro 

tdl liitta kryssare a f :20 knop;:; fart, som sig ta ett l+ knops 
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slagskepp X på 10' afstånd. X stiifvar fnln dem, och den i clia

~rammct utritade jagten vidtager. A och B skiljas samt gå upp på 

hva rdera låringen af X; inom något mindre iin 2 timmar iiro de 

t\·iirs fiir henne på GOOO meters afst<lnd och således utom håll för 

hPnnc. (Sc An, B;;, Xr.) A och B håll a i jagtcns början mera 

iho p och öppna ~llt efter som dc närma sig X, iakttagandt' att 

icke ko!nma henne niirm::1rc iin cxcmpch ·is GOOO meter. 

Xiir kryssame nått sina anfallsliigen, iindra de kurs mot X. 

I nom B minuter hafva dc niinnat sig från 6000 till 300 meter 

-- deras relativa hastighet för niirmandc iir l ,F , 2 knop eller om

kring -1-00 meter i minuten. Om X icke skulle fortsiitta sin kms, 

utan gira som X 1, befriar hon sig visserligen från den ena mot

o-;tåndarcn, men den andra iir 1mdcr så mycket kortare tid ut:;att 

fi ir eld. Om niimnda gir ii r 46°, kommer A 1 inom 61/2 minuter på 

t orpcddi,;tans. Visserligen ii r nu 13 1 3800 m. borta och kan icke 

hjelpa sin följ eslagare, men denna har haft mycket lilttarc att und

g/t slagskeppets eld, efter d '"ss relativa niinnande skedde med 28 

i st. f. l 'F/2 knop. .Tag tror icke, att det liitta fartyget löper stor 

fara. Blott under -t minuter iir det på mindre iin 2000 meters 

afstånd och, hvad iin artilleriet, bcJömdt efter fredsöfniugar, må 

kunna loi'va, s~ visar all erfarenhet af Ycrldigt krig, att den eld, 

>' Om teoretiskt borde vara iihelTiildigandc, i praktiken icke iir så . 

• \Ila fartygen i Yalu~lagct borde lutfva lidit ocrhönlt på första 

halftimmcn; likvill voro efter fem timmar dc vigtigasto fartygen 

praktiskt taget o,.;kadadc. 

_\ oc h H kunua .Jil också bomma med sina torpeder, 

men j u större antal dc skjuta, dess s törre sannolikhet ii r, att n~gun 

>' kall triiff:a. Dubbeltuber synas mil!: derför vara viirda att skiinka 

mera uppmiirksmnhet, iin hvad som vanligen iir fallet. Om A och 

H Yorc försedda med dubbelpipiga undcryattcnstubcr, skulle utsigt 

t ill framgång vara riitt stor. 

J diagrammets hufvudf·igur stiifvar X o;tfbmtct riitt p<l. D etta 

bchöfvcr hon ju ej g(ira, men hur hon iin girar och s\·iingcr, kan 

hon ej hindra A och B att taga plats å ömse sidor om sig. An

tag att X3 liiggcr ,.;itt ror som :X 'a. ,\ gi f v er då order åt n att 
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intaga ett läge \YX\\" cli,t. (j' fri\n sig m·h stiifvar ;.;jelf fiir att 

Hi. X i \\"::'\\\'. ;)'. Rc,ttltatd '"isas i .\.1 4, X' t och W .J Ett lik

nande fall, Jncn hiinfördt till ,\,,, :\" :;, Ho, har iihcn blihit ut-

ritacl t. 
Om tre lätta kryssare operera gemensamt, borde cle intaga 

sådana lägen, att X kommer i midten af en cirkeL hvilken 

tänkes gå genom alla tre. Den eller de af kryssarne, som äro 

på X:s bog, göra anfallet. Om de haha intagit sådana lägen, 

som diagrammet visar, åtgår 71/2 minut fur att närma sig till 

300 meter - relativa hastigheten för närmande är c :a 700 m. 

i minuten. Ju mer förifrån anfallet sl<er, dess större blir re

lativa hastigheten fur närmande, ända upp till l 000 m., el å 

anfallet sker rätt förifrån. X kan genom girar möjligen göra 

sig qvitt två af de anfallande, men närmar sig då elen tredje. 

förkortar den tid, under hvilken denna iir utsatt för eld och 

minskar antalet mot denna bärande pjeser. 

Vi sammanfatta härmed hvad som nu blifvit sagdtom torpe-

der och torpedstrid. 
Den stora längd o e; b det ansenliga d j up, som alla med 

torpedr>r försedda sjögående tartyg besitta, gör deL antagligt, 

att ett. fart.yg, som anfaller ett annat med torpeder, får utstå 

motanfall med sa nuna vapen: derför böra alla försök göras at t 

genom öfverlägsen taktik tillförsäkra sig fördel. 

En strid, der man icke kan försälera sig om de bättre vill

koren, bör sökas , endast om man , äfven med egen risk, tänker 

förstöra ett mycket kraftigare och värdefullare fartyg än sitt 

eget. 
För att få fördel med afseende på torpedbanans hingd 

måste man vara för om tvärs från motståndaren, medan man 

har den på sin låring. 'För att få fördel. med afseet1de på mål

storlek. är det nödvändigt, att egen torped::; bana kommer mera 

tvärs för fiendens kurs tln hans torpedbana för egen kurs. 

Bästa läget är på fiendens bog, när han är på eget fartyg:l 

låring I detta läge kan man hinna afgifva 2 eller 3 torpeder 

0ch clerefter gira, så att fienden blott får skjuta hopplösa lång

;;keppss kott. 
De tillfällen, som erbjudas för att afgifva torpeder, äro af 

my0ket kort varaktighet. 1\ied flera torpeder har man större 

ntsigt att lyckas. än med färre. Btt stort antal torpeder bör 

derför finnas klart: tuber med dubbla pipor synas fördelak-

u ga. , 
Det ber,,r helt och hållet af det snabbare fartyget, om 

,;triden skall utk ~i.mpas med torped eller ej. Det snabbare väl

j er äfven afstånd. :\I en det trögare kan vända låringen ti.ll 

en snabbare motståndare, som tränger på; och elen snabbare 

kan icke lagga sig på det trögares bog, om detta envist vän

eler a k tern till. 
'J'vå eller tre gemensamt OlJererande snabba fac·tyg kunna 

komma inom torpedhåll till ett trögare utan att alltför mycket 

blottställas för dennas eld. J.tminstone ett af dem bör kunna 

komma på bogen och göra anfall under fördelaktiga villkor. 

j f annverförmåga. särskil el t fijrmåga att ha~tigt kunna gira 

]d en liten cirkel och hastigt knnna ändra fart, är af vigt i tor

pecl~trid. Ett fartyg med i förhällande till sitt deplacement 

hattiga maskiner är öfverlägset ett annat med samma fart ~1en 
med mindre krartiga maskiner. )d t·å tartyg med samma fart 

med olika längel är det kortare hrverlägset. 

De vigtigaste faktorer tör framgång i. torpedstrid åro: 

l. fart, 

:2. rundtom bestrykande torpedelcl, 

3. förmåga att samtidigt kunna afgifva J-lera torpeder ,;amt 

..J.. manövedörmåga, d. v. s. förmåga till hastig gir och 

hastig farti [ndring. 
F0rts. 
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Arsberättelse i minväsende, elektroteknik 
och sprängämnen 1897. 

Af föredraganden, Kommen1lörkaptcn Otto Bel'kman. 

D en rika nty rck lin o· af elektroteknikens :tnYiinduin<r fiir SJO -
~ b . 

militiira iindamål, som till Ji.ilj'(l af lllll)finnin()'sd ri{t {örctausamhct 
. ~ ' n 

och genom erfar cnl1ClCL1 alstrndt förtroende 1mdcr dc senare ru·en 

i allmiinhct gjort sir; giillandc, iir fortfarande i stiindig om iin af 

l'll Yiss fiirsigtighct priiglad tilll-iixt. Elmm elen ntaritin1 a littera

tmen icke omuiimncr alla tk fa ll i hYilka man tiiJ.,·ocloO'j·urt si()' 
' n o b 

dc uppfinningar, hn trs Yiinlc en gå ng blihit mera allmiint kiinclt 

och obcstridt, torde clock elen antvdda tillYiixtcn knnna knrnktcri

:-cras genom några referat. 

I franska fl utta n, som k:tn siigas ha fy a Yarit '· piw1C'Ct"' för 

den elektri ska kraftöhcrföringcns montering ombord. har man 

inrymt större YCtl:samhcL,;fiil t :lt elektriciteten iin inom n:0tgon 

mman marin. 

Ett af dc nyaste f' lagskepj)(•n »Le ::\[assemP om 11000 tons 

ii r llll'llstadt med elektri sk insta llation för (j st. GO cm . st rålkn~tare, 

di\·erse motorer, 600 glöd l::u 11por om 10 normallju~, sido-, topp

oc-h f:ig nallantcrnor. J)cn elektriska drifkraftcn g<'n <· rcras af fyra 

d.n1l'llll0lllaskiucr om tillsamm<tns GOO ampcTes och 8~ Yolts. Det 

ii f ven nya bepansrade kuslförsntr~fartygct •·] /, \mirnl Trehouart'· 

om 6600 tuns iir ntrustadt med :) st. 60 em. strålkastnl'(·, f,tllstiin

dig inre elel;.trisk bcl.nillillg och elektriska amlnunitioni-<ltissar, 

ll\·ilka matas af f.na dynamos om tillsammans -I.QO ampc· rcs . 

, \.nmiirkningsviirdt iir, Htt man inom fran ska ll o ltan å 11 ågra 

n.nt fartyg at1Yiinder elektrisk t om\Tiduing och å andra lll·draulisk 

iifvcnsom att man d cn;tiidcs fortfarande ni"•j ~r sig med GO em: 

,.,trålkastarc, under d et att nii sta n alla andra nationer å sina ~törre 

pa 11sarfari.\·g montera 90 e nt. strålkastare. 

l'å tyska slagskeppet »lZai :-;er \\'j lhclm IL, som g ick af sta

peln i September, iir åt elektriciteten anförtroeld und'attn ude \· erk

~a ntb eL Den fö rser farty geL ick e blott med yttre oeh inre bdys

nil tg, utan iihen med moto rer för to1'11nidning, anununjtionshiss

n i 11g, Låthissning, m. m. Fartyget för en kraftig stri\lkas tare <t 
l1Yardera masttoppen och f!;m andra iiro ft plattfurmer utombo rds 

ltll>nteradc å ,J, meterP höjd iif\·cr yatteuli11ieu. Dl' ~enare iim 

h•rei riidcs\· is afseelda för bcYakuiug plt niira Mi l och för att nu

d<·rlätta torpedanfalls afsLnlelldc med snabLelcl . På gmud af den 

rik liga utrustningen med strålkastare ii ro de cij csL \'HUlig:a torpccl

lliiteu u te~-<ltttnn. 

-\ tyska pansarbåten af 4:e ldai"s »),egin har t roligen den 

elekt riska kraftöfvcrförin9;en fått sin mf111g:sidjgastc anyiindn ing, i 

eld att <kt·;t styriuriittniug, ankars pel. båtginor, cireulation,pumpar, 

n·ntil atun:r, tunwridning, höjdriktning af kanoner, ammuuiiious

hi;.:;.:ar och luftcom pressorcr fiir torpeder chihas n1cll dekiriska 

111otorer. 

J lC"t fi'•r,.;ta hiirifr,ln :<Y nlio·a tecknet till eicktromotorers in-. o 

fi-irande ?t engelska :flottan iir en umlcrriittclsc om alt dylil;:a motorer 

pa försök blihit in stall Nnde <l pansa rfartygrt ··Prince George" 

(af l\lajcstichpen) fiir vridning af Yiindskifvoma för ;)0,5 Ctll. ka

llllltema oeh för höjdrikLning at salllma kanoner. 

Inom Förenta Staternas i'Joita liira \·cderbörande m.n1digheter 

l ör icke liiugesellan hafva be~ l n tit, att tomn·idn i n ge u, i n till d&ss 

(' ]<·ktrotckniken nått en högre ntYeekling, fortfarande ,;ka ll ,;kc 

medrJ:-;t hnlrauli~ka elkr pneumatiska maskiner. 

Elektriska installationet· inom svenska flottan. 

J )en ny l igen f ullbordade (·lektri ska in,;tallationm t it pan s:wb~ttcn 

( hlen 811Sl'S Yara genomförd med :::å mycken h amg:1ng, att K ongl. 

J\lariuförYaltningen beslutat utrusta pan:::arb~ttltrne Thor oeh Njord 

nwcl Yiisentligcn likartade instn 1htti on er. 



Thor och ::\jord erh rt lla hnmlera föl]"amle elektrisk;~ <renera-,., 
torcr och motorer: 

l cl;·namomaski1t om ::?DO ampi:Tcs för den llll"C bcl _,·~ningcn , 

l c1.nmmomaskin om -1-UO ampi:·res för den Yttre beh·sningen, 
l dynamomask i 11 om 600 <l ntpi:·r<:s för k1·aftöf1'et'i'iirinurn 

"' 
till 

samtliga motorer, 

l motor om 86 hkr. fli r ankar:3pclen neh fö rl wlningsspelet 
förut, 

] motor om lG hkr. fi.ir förl1alningsspclet akter11 t, 

l motor om 20 hkr. fiir l11ftkompression><p 11mpen, 

l motor om l O hkr. för \Tidn ing af h1·art och ett nf dc båda 

kanontom en oc h ett antnl mindre motorer för amm llnitions
hi;:; ~m· och fl iiktnr. 

D.nwmomaski1wrn a skola 1·ara shnntlind;Jclc, konstmcrade 

fi")J· 70 Yolt och S<
0

1 förbundna, att hYar och <' n af clrm kan 
tjena t ill för~tiirkning ell er resetT för clc iifriga. 

Vidare erh åller h Yard e m pan::;arhåten: 

fiir den yttre belysningen -1 :-.t. strålka,:;tarc, försrclcla med: 

parabolisk glasc,pegcl 0 111 00 cm. di~llll . j 

lampa för GO :1 NO am pi:·res, med harizontala kol, ,;om kunna 
regleras s:ldl auto1natiskt som för hand ; 

~ pridningsapparat, l11 ·n nncd öh·e rg<t11gen fnln spric1t ti ll kon

Cf' ntreradt lju s 0llcr t l"iirtom kan hastigt ,·c rk ~tiil l fl,.;; 

ltoriznutal- oel1 Yrriikil riirf' lc;c•, _ \"n t·l ,·~. ·t,: r·I·IL "I' l ' f'" l l _ ' '" v" CIH a,.; ,; ot· wnc; 
,.;ignalapparat nr. fl. t illbr·lr iir; 

fii r den inre belysningen: 

OJukring ~40 glödla1npor •>m rc,.;p. lO, lii oc·lr 2ö normalljus 
och för 70 Yol t.~ "l)iinn ino'" 

"'' 
sa mt för signalering: 

ett shill nattsignabpparat af samma lllf)dcll , :-om funktionerat 

1nyckct \"ii] 11ndcr dc sr· naJ 'C: ~lt·cns c,.;kaderöl'ninga r. 

f-itrillkastamcs U[)j>"tiillni lw liirer bliEva uno·diirli o·en elen Ramma b - b l":l '(._ 

~mm å Oden , 1loc k möjligen med s;ldan föriinclring, att de båda å 

l'lattfonncr tYiirs fiir ,:;ko r,.;tcnarnc monterade str!'tlkastanw komma 
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att fi"1rscs med -iinkimättning f(i t· beredande af ka::;cmrtttsb·dd åt 

d1'lll h sil clan rt tider, då strfi lknstame ej ;mviindas. 
Torpeclkryssarnc Clac,; Horn uelt .facob Bagge erh ftll a hl·ar

<km fii ljancle elektriska belysningsmateriel: 
·) eo 1npouncllinrladc d ,,· n<~moma;;kiner, kono-;trucraclc för att 

ku1mrt lcmna striint om resp. !.) och 160 amph·c,; vid 70 

Yu lt f' o; piinning, 
lll) st. g lödlampor om rc::~p. 10. lG och :!3 nor:nallju,.;, 
:! "t. ;,tnllka,;tarc af -:\lai,.;on Brrgrtct's i Paris t ilh·prkning, 

fiir:-edda med: 

parabol is k glas;; pegel om l )Q cm. cliam .; 
ln 111pa fii r GO c\ 80 8mpl' rc,.;, med horisontaLt kol, ,;onl kunna 

l'<'gkrm.; så viii antom<1 tiskt ,.;om för han el: 

:-pridni 11gsapparat : 
;.:ignalapparat m. fl. t illlwltiir. 

Telefonmateriel för bevakningsändamåL 

:-\i,;t[iclne ,.;n mmar !tar siir><kildt ,;. k. ''tiilfiillig ,.;kiil'g;;trdst(·lcfon

lll :lt<'ricl" ingått i iifning,;matcriclcn å eskadern. PriiJ\·ol idcn Yill' 

"" k<Jrt, att ,·eclr• rbii ranck icke ansett sig kunn a fiilla något rtll
,;idigt omdöme om denna materiris bcskalfenhct, men liircr ln atcri

f'l!~ll !tah·a ,- isat ;;;ig; bådr liitt;.;kött och prakti,-k ;.;amt utgöra en 

lwt,wlanclc insat;.; till ernående a f ii ndam:\lsnn liga br,·aknings

:l!l~ rdningar. 

· Ha;.;tigltcten ,-id utliiggn ing och hemtagning af bll>inl'l1c kom

lllt'l" att bcfriirnja ,;; ge nom (' fl il. K ong!. ::\IarinfiirYaltningcns min

afrlclning utarbetad, chmu iinnn ej afprof1·acl :-<nabbknpplings

appamt, so m iit· afseeld ntt f; iittas ?i dc cl,•ktri,.;ka kablames 

sladdar. 
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Telefon med "sounder··. 

Den för ~.\. l lllCdigen framstående skicklighel i tilh·crkning af 

telefon- C1ch tclegmfmatcricl kiinda iirman L. 1\1. Erics~on & C:o 

i Stoekholm kt~· n_Yligen konstl'llcrat en elektrisk ljudare (:-;oundcr), 

som iir afseeld att a n\·iincla~ för framstiillnin<t och furtt)lantnino· af ;:, a 

ljud;;ig·nalcr yj(l si1dana tillfiillell, då mm1 anH'r sig för onwihandc 

bullN:-: skull c !ler af andra nr,.:akcr Yara biittrc b~·tjcnad af c·n kort 

oclt tydlig ljml:-:ignal ii1 1 gcnollt Ya11ligl teldunsamtaL Ljudarcn, 

ll\·ilkcu nrl.Jetm· S<>llt en yanlig sjrlfbrytare, iir pu ett cn l~clt och 

prakti;-kt !-;iitt i l;td<i fiin·nad med en yanlig tclefonappar<tl. l\lc•cklst 

en tangc•nt [, nf~iitH1ningsapparnlen Rlutcc; mikrofonbatterict o·rnom 
]' ] n 
JIIL an.:n i t; tiillcl fiir genom mikrofonen. oclt ltiiril!:cnom abtras ett 

ljud, ;.;olll Mcrgihrs af hiirlrldonen t1 nwtlngning,;appar:ttcn, så 

liinge ~tlll1 tagenlen hillle~ nc·dtn·ekt. 

Jl.bn kan "illcdes fiir Y.:i_gnal~ma bcg<~gnn sig af :;\I()rc;c':-: alfabet. 

i::loundem har redan funnit nnYiindning· Yid kaYallerict cwh ;; ();;ear 

Ji'rcdrik;;borgs fii;.;tning !:'amt kommer ·;anno1ikt iifven att an;;kall'aR 

för Kungslwlm~ fi.stni ng. App:tratcn snws iif\·rn ym·a ctL sii rdclcs 

liimpligt kulnlllunikation;;meclcl J'iir Lc·ya.kning~tjeJJ~t \·i<1 Jlottnn. 

Telegrafi utan tråd, system Marconi. 

Italienaren .:\Iareoni har uppfunnit en n\· mdod alt tclcoTa

fc:ra utan trild. llall Letjenar ;;ig fi)r iinclalllål~t af elektriska y[~gor 
af ':1yckct hög hckvcnc;, ll\·iib han liltcr Ycrka på ett af honom 

ltppfunnl't utomordentligt binslig-t rl'laic;. f-:)y;;temds eo·entlomliO'het 
l' ' . h o 
tgg<•r demti, att utom dc för apparaterna;;: fi)rbindamlc inom Rta-

ti_one~.' c:rforderliga tJ·;,danw endast ledningar af ringa liingd iiro 

nodnmchga. Gifn\rcn Lestii r af cn clektriciteLskiilla at galya 11 i,;ka 

element, en 1\Ior,.;e'::; kontaktnYckel, en Hnmkorlfs induktionsrulle 

oc:h C I ~ af isolerade metallkulor sammansntt urladcl!ling,;apparat, 

Rom Ytd kontaktnyckclnf: Iwdtr.\·ekandc alstrar öfn~ r 200 mil lioner 

e-lektriska Y:'igor per Y.:cl;:und. Mottagaren Lestår af ett lufttomt 
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glas rör om -J. em. Lingcl, i ll\·ilkct iiro in~tnekna tYcnne pobt.Yckcn 

af silh·c r. Hummct 1nellan puh;tyekena iir fylldt lllecl en l.Jiancl

uing af ~ ilf\·cr- och nickel-filspi'tn , tillsatt med ett spår af q\·ick

silhcr. Det s[tlun tht he~kalfadc glasröret bildar CJI del af en ström

krets, ::;um innch[tllcr ett gah·aniskt batteri och ett kiinsligt tc lq~raf

rclais. l ' nclcr yanliga förbållanden iir metallpulhrct niisbm eå 

godt som en i"olator, men lE det iriirl'as af elektriska Yitgor, ord

mn· clct ::;ig i kontaktliinkar och bildat· en lrdandc mas;;a, som då 

genomsliippcr strö mm en. I fritt rum, och cU ;.;L:~tionema iiro sym

metriskt bcliigna, l.Jchiih·c'" intet \'ilhl rl', men, dft hinder triida emellan , 

må,;tc mnn bctj cna si)!: af pu hi*lcr eller ;; hnllongcr anbringade 

rdlektorcr. 
l .] uli li:l\ll utfördes enligt ltcY. ~Iarittima c:\perimcnt med 

1\Iarconi~:> tclcgrnl' inför en kommiosion af italienska flotta;!. ]~u 

gi{\·m·c (transmitter) och en mottaga re (rec:eiyer) fiir kontroll npp

f'tiilldc;; [L land; en andra mottagare placerade:-> ombord [, ett f:t rt.\·g. 

l 'nclcr ett experimCJtt låg fart:·_gcL till ankars, under ett annat af

bg,;Itade det :-;ig hrtn eller niinnade sig till stationen ;, laJl(1. Dc 

erh;il!na rcsult:tlt·n \·oro: 

l:o. um1cr g:·nn:oamma atmosl'cri,,l.;:a förhullam1en, el. \'. :-:. under 

fri'ut\·aro af ::;törrc ;niingd luftdcktrieitct, iih·criördes med fram

g~tng lJudskapen från land till f:n'tygct UlLder g[mg p[t öl\er 10 

lllils (e ngelsk:~ ) di;;tans; 

:!:o. niin·ar\lll af dcktrid: S[)iiJwing i atmo:-fercn omöj liggör 

tclcgmlisk ailiisning :"t i\Iarconis apparat; . 

:~:o. clet befanns iifycn att tilh·aron af moln, öar elic-r fast

land mellan gifnu·en och mottagaren gjorde nfbs nin gen Ollli.ijlig; 

-1 :o. mellankollisten af :mgc;korstenar, mnstcr m. m. d_dikt 

befanns iif\'cn betydligt reducera distansc11 för tydlig atliisning. 

SysLrmct har uneler gynnsamma förhå llanden lemnat t ill

frcc1stiillande utbyte af signaler på iimla till ~) mil~ distans öh·er 

BristolkaHale n. (i ih·arc och 1110ttagare m[u<tc emellertid Ytterst 

noggrant '·stiimllws" efter lwarandra, och detta kan endast ske 

genom reglering på niira hilll. Det gihcs nog iin11n många prak

ti;;kn fri'tgnr att ],(isa med hiinsYJI till detta s.\·strm, innan det kan 



Stonc's 
maskintelr•

gmj'er. 
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blih-a gagneligt för ,;jömilitiim ii mlamål, mcn det inncbiir elen ideala 

uti'•jlip;hctcn att kunna utbyta mccl.dclauden mellan fart~·g och kust

sig-nalstationer utan att il draga s ig fi endens upptniirksamhct och iir 

;dia hiindclscr af :-;tnrt Yctcnskapligt intrcs,;;e. 

Elektriska telegrafer och indikatorer för kommando eller iakt
tagande af maskinrörelser, afstånd för artillerield m. m 

Eniir öh·erbringaudct af order inom ett modernt ii d og;.;fart~·g,. 

p:t gmnd af detta:-; itt\·ecklm1c b.\·ggnachsiitt, långa och krokiga 

kommunikationslinier samt tmdcr strid stiingda ,;kottclii t·t ·ar, tarrya 

högt uhceldaclc hjclpmedcl, och rlcssa af skiil , wm anförts i års

bcriittelscn för 18Dö, lllrd större fördel knnmt vara konstruerade 

pil. elektriska iin rent mrkaniska principer, anhåller ja!!; att H re

dog;i'•ra för n~gra al' <le S<tnnolikt biista senn,.;t uppfunna appara

trma för ddika ändamiil. 

c\pparatcma (fig. l), lt\'Hl'af ett uppstiiJJc:-; å kOillltlHlltJobrygga 

eller i kqmtttanclotom och en i lllaskimnmmct, be,t;l ltYardrra af 

gifnHc (tran;.: llli tter) oclt mottagnrc (ind ikator) och föt·bindas si ns

etnl'llan genom elektriska ledn ingar. 

Gif,·m·en iir ('ll ,;o]iu kontaktiuriittning, som inkopplar den af 

ad:utnulatorer eller dyn::~mo alstralic strömmen uti mot Jtym'jc 

order ~\·arandc ledningstriidar; ,.;amlingcn af ledning>:t r;luar bildar 

t' It bl_ymantlad kabel af omki-ing 2 cm. diatnetel'. Telegraferna 

kunde vi ~serligen \'lira kon~tru eraclc Jör att brtjcnas af endast ett 

f:ltal trådar, men in\·enlum har ansett för nld ligast att för und

vikande af möjlighet till fö tYex lingar hiilla Jtyarjc ordet· fullt obe

roende och am· ii n da e11 mot denna princip s \·:uanclc kabel, som 

innehåller toH trådaL !Jes"a trådar, som leda i.ill indikatom :"t 

llen apparat, vid ll\·ilken ordern skall ttppfatta,.;, fi)ra ;;trömm en 

geno m ~~wt tran"m it tems kontaktor snu·aude r lektronu1gneter och 
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dessa påverka en magnetarmatur, t ill hvilken visaren är fästad. 

Armaturen består af ett segmentformigt i ernstycke, som är 

infattadt i ytan· af en omkring sin bori11.ontala axel vridbar 

ihålig alumin iumcylinder, hvilker1 är så balancerad, att visaren, 

så snart strömmen af någon orsak upphör, går till det neu

trala läget och tillkäunagifver detta faktum 
"Repetition" af den uppmärksammade ordern öfverbringas 

1):1 alldeles samma sätt, d. v. s. genom transmitterns i maskin

rummet verkan på indikatorn i kommandotornet. Med indika

torn är förenad en klocka, som slår ett lj ud eligt slag för h varje 

passerad order. 
Likartade telegrafer kunna användas för kommando af 

styrningen, i hvilket tall t:·anRmittern för ''repetition'' så för

enas med rodrets hjertstock, att indikatorn i kommandotornet 

automatiskt angifver rodrets vrrkliga läge. 
Des a telegrafer erbjuda förde lame af att vara solida och 

att ega så få som möjligt , men vid beh.,f lätt åtkomliga rör

Ii ~a delar. 

Detta instrument (1-ig. 2 1 har blih·it U]J]Jfunnet fur att Wal!;er's 
o . . hast~gltets · 

framställa, h vad som länge saknats - ett enkelt och pahtl!g t illdikator oc/, 

mede~ att ±ör officeren lJå bry ge: an a1w:ifva mas kinaxelus rö- rc
1
.q_istrr:ra?·c 

• ~ ~ . o1· an,r;· 

relseriktn ing och hastighet; och derigenom att det lmngar maskine1·. 

honom både synliga och hörbara tecken, i hän el eJ se en gifveu 

order missuppfattats i maskinrummet, kommer han i ti llfälle 

att genast vidtaga lämpl iga åtgärder för att rätta felet och 

så lunda aflägsna hvar je till ±ölid af detsamma hotande fara. 

Instrumentet består af en indikator på komm ando1ryggan, 

en kontaktapparat i maskinrummet ({ig. 3) och ett batteri gal

vaniska element. 
Indikatorn ä r, liksom den vanliga maskintelE:grafen, mon

terad på en metallpelare. Dess runda tafla är försedd med 



två storvisare, en för "tramåt11 och en tör "back". Den ena 
eller andra af ciessa gitver relativt utslag för hva1je antal 
maski.nslag och kastar på samma gåug plattan "framåt" 
Pll er "back" till dess plats bakom en af de små öppninganJe i 
\" isartaflan. 

'l'v;\ klockor, deu ena af låg och deu andra af hög ton, 
äro an bringade bakom ta fia n och augifva genom ljud mask i-
11ens rörelseriktning. Klockorna eller hela indikatorn kunoa 
t'fter behag mecl 0ls t å pelaren anbringade kontaktuycldar af
st-.ängas från \erksamhet, då man anser sig ej behöfva dem . 
1'aflan är äfven utrustad med sex registrerande visare, tre å 
h varelera sidan, för att augifva det totala antal slag för framat 
el ler back, som maskinen gjort under verk:ställandet af en gif
Yen order. Dessa kuuna ögonblickligt åter inställas på nol l. 

Kontaktapparaten i maskinrummet (fig. 3) är af enkel 
];onstruktion ; en remsh:ifva på propelleraxeln drifver en liten 
axel, till hvilken iir filstad en med kontaktborstar förseeld två
vägskommutator, sum är så anordnad, att lwa1j e maskinslag 
lör framåt eller back genom respektive kontaktborste transmit
terar en elektrisk impuls till den ena eller andra visaren tlch 
]; lockan å indikatorn på l>ryggan. 

Instrumentet, som för oHiceren på bryggau tillkännagifver 
ic.:ke blott att hans order till rnaskinen blifvit försr.ådcla, utan 
äfven huru de blifvit verkställda, torde otvifvelaktigt kunna 
vara af stort gagn under evolutioner och i allmänhet vid ma
növrer i trångt farvatten. 

Afståndstelr- Den bekanta firman :::l chuckert & C:o i N Ctrnberg har 
,r;rafer (dr J ledning a(' .:onstrnerat en afståndstelegraf för artillerieldens ledning, som 
artilluielrl. användes inom tyska flottan 

A.fsäudningsapparaten (fig. 4) inn ehåll er ett litet hjnl, som 
sättes i gång med tillhjelp af en handvet. Detta hjul nieler 
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f'l1 inuti apparaten befintl ig kontaktanordning på samma gång 
s,1m det vrider afsändningsapparatens visare . 

.Jiottagningsapparaten (il g. 6) innehåller en liten elektra
motor, hvars gåug är strängt beroende af nyssn~i.mnda kon
taktanordnings ställning. Denna motor sitter mottagnings
app aratens visare i rÖrelse, så att densamma ständ igt intager 
,;;tmma läge som afsänclningsapparatens. Till elektrisk förbin
delse mellan apparaterna användes en blymantlad och jern
handsarmeracl toltledarekabel. 

Ap paraten fordrar ö O volts oeh för h var j e mottagare 1 'z 
Rmpt'>re samt kan med Lillhjelp af förkopplingsmot">tåncl himp
l igen a11slutas tili dynamomaskinerna i svenska tlottans fartyg, 
~,Jm i allmänhet generera 70 volts . 

En enda ·'afsändningsapparat" kan samtidigt, signalera till 
lJehö:Higt autal 71 mottagare", h vilka kunna vara på olika afstånd 
från elen förra . Mottagame anordnas i rad efter hvarandra 
qch anslutas genom kopplingslådor och biledningar från en 

l ll1 [v ud kabel. 

En annan telegraf för samma ändamål har uppfunnits af 
löi n a n ten i Förenta statgrnas flotta, Fiske. Detta instrument 
representerar en god och ätven för andra syften tillämp lig ide 
samt kräfver ieke annan kraftkälla ät~ ett galvanisk batteri . 

Bifogade ritning, (fig. G), iir ett elektriskt diagram, som 
\·isar principen i systemet, och som i sig upptager ett afsänd
ni ng:Sinstrument T och ett mottagn ingsinstrument L Mottag
ningsinstrumentet är dessu tom ±örsedt med ett, i serie med sig 
in koppladt, i en metalldosa, R, inneslutet ställbart motstånd. 

Fig. 7 visar i detalj elen mekanism, genom hvilken i prak
tiken kontakten C (fig. G) förflyttas längs motståndstrå

rlen A B. 
Fig. 8 visar anordningen af det ställbara motståndet i 

dosan R. 

Fiskes af 
stfindslclc· 

gro f 
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:E'ig. ~l är en '"Y af mottagnings- (l ) eller afsaudnings 

instrumentet ('l') i fig. G med motståndsdosan (HJ lJå sill plats 
inunder. 

Vänder man sig nu först till fig. G, så är AB en del af 

en sluten strömled ni ng, h vilken i sig innesiLlter strömkällan; 

denna må nu utgöras af etL batter i eller farlygets elektriska 

ljusledniug. 'l' är en voltmeter, l1vilkeu i shuJJtleclniug är b 01 ,_ 
koppiad med AO, med ena ändkontakten fästad vid A 0 e;[1 

den andra i O, so~11 är rörlig langs motståndet (ledaren) AB. 

Tydligt är j u att, om kontakten O i öres längs ledaren 

AB, så varieras motstånds-skillnaden och derföre ock poteJl

tialskillnaden mellan punkterna A och O. Följ akt ligen kan 

nålens (visarens) utslag å voltmetern 'l' regleras efter behao·, 
' b 

d. v. s. fås att peka på lJyjJken punkt af skalan, man önskar. 

Hopkopplade 1 grenl edning med voltruelem 'l' äro ledninas-
b 

trådame + och -. Naturligtvis röna ock dessa !Rduingstrå-
dur inflytand e af kontakLen C:s rörelse längs AB och komma 

att erhålla en potentialskillnad beroende af O:s läge på AB. 

Blibrer sålunda voltmetern l törenad med dessa led uingstrådar 

på säL t fig. G utvisar, så kommer denna voltmeter aU å \7erkas 

af C:s rörelse på :<a mma sätt och af samma orsak som ;-o]t

metern 'l' . Skulle l!U dessutom voltmelrarne 'l' och 1 ;-ara 

absolut lika, så komma visareutslagen &tt blifva Julikomligt 

lika; d. v. s. hvarje å voltmetern T åstadkommet visareutslag 

repeteras af vvltmetern I. N är n u T derför är afsändnings

voltmeter, iuses atL afs~indare:1 endast har att genom rörelse 

af kontakten O förorsaka ett viss t visa l-eutslag å voltmetern 

T, för att detta visareuts lag samtidigt skall repeteras på mot

htgningsvoltmetern I, hvilken ],an befinna sig h\ar som helst 

i fartyget. Skulle emel lertid ledningarne + ouh - blih-a myc

ket långa, så att ett på potentialskillnaden in verkande mot

stånd uppkommer, eller skulle stora temperaturskillnader mellan 

de båda vultmetrarne uppstå, kan det inträffa, att voltmetrarne 

k omm e att visa olika. F ör att åter bringa ntslagen till full 

öfverensstämmelse med hvarandra måste då en omreglering 

ske af mottagnings-Yoltmetern, och är det till detta ändamål, 

som det ställbara motståndet i den --;-attentäta dosan R är in

förd t i systemet. 
Platsen för afsändningsin strumentet bör vara nära den 

plrrts, från hvilken afståndsmätningen sker, så att resultaten af 

denna genast måtte kunna bekantgöras vid mottagnings

instrumentet. 
SLrömkällan kan vara af hvad slag som helst, såsom dy

na mo , accumulators- eller galvaniskt batteri. 

Vid mindepartementet utförda experiment bekräfta syste
mets användbarhet för våra förhå llanden. 

Apparat för beredande af till sjös stabil plattform för 
elektriska sökljus. 

En strålkastares ljuskon omf'attar endast ett rar graders 

·vi nkel; för att ljuskonen skall kunna vara ai gagn för upp

täckt af sig närmande torpedbåtar eller andra förem ål, måste 

den h ållas så stadig, att dess vinkelrörelse i vertikalled är 

mycket liten i iemforelse med konens toppvinkel; i annat fall 

är det omöjligt att bibehåll a ett föremål i ljusfältet Detta än

damål kan ej nas endas t genom strålkastarens upphängning i 

balansringar och utrustni11g med betydlig undervigt, ty såsom 

bekant inställer sig ej en ]Wn del Jullt vertikalt å ett fartyg, 

då det tager häftiga öhrerhalningar. 
En engelsk ingeniör, B. rl'ower, har konstruerat en platt

form, som med användande af den redan anty dda upphäng

uingen förenar vissa regulatorer. Balansringarne äro anbrin

gade å ett vridbord på sådant sätt, att ljuset kan kastas på 

hvilken punkt som helst af hori:wnten. I hvart och ett af 

plattformens fyra hörn är fä~ t ad en c y Ii ud er, h vars piston 

åverkas af vattentryck, som regleras af ett för alla pistonerna 

• 
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gemensamt gyroskop. En donkeypump drifver medelst vatten

ström gyroskopet, hvars rörelser regleras med pendlar. 

Apparaten, som är mycket komplicerad·:'·), har blifvit pröf

vad för söklju!' af officerarne å skolskeppet "Vernon'' samt för 

kanonlavettage af officerarne å slagskeppet 71Excellent" och i 

båda fallen föranledt till gynnsamma rapporter. Den har se

dan för vidare experiment blifvit monterad å kanonbåten 

"Bloodhound" och de båda torpeddestroyerna ·'Swo1:dfish" och 

rspitfire''· 

Af en i R. U. S. Institution förd diskussion framgår, att 

apparaten synes blifva af stort värde till förhindrande at tor

pedbåtsattacker. 

Elektriska strålkastares betjening och uppställning. 

Inom tyska flottan har man enligt l\lariue Runelsclnu 

gjort vissa erfarenheter om elektriska s trål kastares bet j ening 

och uppställning, hvilka synas väl vara värda uppmärksamhet. 

Ett väl skoladt be~jeningsmanskap utgör elen Jörsta be

tingelsen för en strålkastareanläggnillgs lifstörmåga En elylik 

anläggning är sammansatt af en mär.gd invecl.dade inrättmn

gar, af hvilka hvar och en fordrar särskildt studium. Så länge 

allt befinner sig i bästa ordning, klarar man sig nog med föga 

öfvad personal; men då några tillfälliga skador, som ie;ke ligga 

i öppen dag, uppstå, kunna de svåraste fel begås genom oän 

damålsenliga undersöknillgar. Utbi ldningen i strålkastaretjenst 

kan icke nog sorgfälligt öf.vas. Regelmessigt hvmje vecka 

åt er kommande exercis och pröfning af lyskraften bör icke nn

derlå tas. DPt är af synnerlig vigt att se till, att strå11mstare

lampan städse sjelfreglerar oklanderligt. Man bör icke förlita 

sig på handregleringen. I ögonblick af vigt har elen man, 

som betjenar lampan, för mycket att iakttaga i och för ut-

*)Detaljerad be:;krifning tinne~ i ·''l'he ,Journal or· R l.1• S. Institution" 
för November lRDr.. 

fiira 1Hlet af gifna order, för att han el~ :o; ]mlle kunna bcfn t ta sig 

med kolspetsames instiillamk Det måste df'rföre af bctjeninp;en 

fordra,;, att den iir så förtrogen med n~gleringsmeka1Jismcns vcrk

ning;.;siitt, /l.tt den, då l:=unpan S\· ik <•r, fiirsCu· att finna och afliigsna 
f(' i<' t. 

Vid 11ppstiillandl't af' str?dkas!a nw lwr man ofta ttnder striif

\"fll1 ::~tt liirnpa sig efter Yi>'s::J g ifna fiirhållandcn lwg~tt dc ~'itÖr,;ta 

fel. En på komm::~mlobr_,·ggan dlcr på sarnnm höjd i de,.;s on te

(1clbnnl niirlwt uppstii lld str~lkastarc förfelar niistan fttllstiintligt 

"in tlp]lgift, om iif\·rn iak tt::~g::~rc•n befinner sig· på konnnandobt·yg

~a lt. Chefen på ett fmt;.·g, som lidt' l' ~tf en sådan upp,;tiillning af 

,;trål kastm·c, skall blott alltför ofta finna tillfiill cn att anterkna. 

<>f..;_Yllnsamma rcs ttltat och dcrfön• altlrig blifYa. n~gon Yiin af std l

kastarc~mordningar. Vid nd af uppstiillningsplats ii r Fiirclcn,;kull 

l'ramfi\r allt att fii.sta afseende \·id, att U('n vinkel, ,;om bihla:; af 

.~trå l k~1st.a ren, 

"Dm möjligt. 
det belysta föt·comålct och iakttagaren, blir så stor 

.T ust cnwdan pit fart.'·g endast jcntfiirelscvis ~må af-

"tåml kunna erhå llas, måste man riikna med h\'arjc meter oclt 

icke lenlila oför~iikt att upp:-;tii ll a strålkastaren möjligast af-lägsct 

från obscrnttörcn. <lih·es det ett stii rre ::~ntal strålkastnr<' ombord, 

,.;å b lir saken s\·årare; då finnes ingen annan ntviig iin att tilldela 

,;tr.l lkastarnc olika uppgifter; brvakningsljnsen böra då om miijligt 

uppo-;tiillas nndcr obscrvatÖJ'('Il oe;lt ,;å niira vattcnlinicn som möj

ligt samt sökljusen så hiigt ttpp i ma,.;tcrna, som det l}ttcr sig 

g·i'n·as. 

Orderi\hcrförandct iir nlltid för elen :·Ltrc belysningen förbun

det med sdrigheter. Om redan \·id öfni::gar i fredstid det 

prompta utförandet af order ti ll fiiljd af missförstånd lcnLJLar öf

rig:t att önska, så måste s\·.:\ righctema i ~1llnrsamma fall, då alla 

krafter ii ro spiinda till det _dtersta, vara iinnu mycket stiirrc. Dcu 

Yid ~trålkastarcn nppstiillda betjcningsmannen kan icke alltid se, 

u n t han med ljuskonen triitfat ett föremål eller icke; skall förc

målet följ ati, sil iir man helt och hållet beroende af att iakttaga

re ns befallningar blih·a korrekt utfiirda. För msk eller fiir lång

>'::Jlll riktning låter ofta målet komma ur sigtc, oclt sedan iir eld-
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samma svårt att återfinna. Elektriska klockor, · talrtir eller tt·lefon 

göra Yisserligen goda tj enster, men mots,·ara dock icke alltid de 

på dem ställda fordringarne. :r\iit· spridt ljus am·ändes, iiro dessa 

imåttningar fullt tillfredsstiillande, tY då stannar det belvsta före

målet, iifven med rask sidoriktning, .liinge i ljusfiiltet. :t\Icn strål 

kastare för koneentrerrrdt ljus böm helst kunna riktas af inkt

tagaren sjelf, oeh 1•lcktrotekniken erbj uder för detta åndamål tjen

liga medeL Pit båda vridningsaxlame anbringade motorer be

reda möjlighet att Yid behof från önskadt afstånd rikta strål

kastaren. Den vanliga orderkommunikationen och sidoriktn irwen 
b 

för hand bör dock iifyen bibch?dlas för att kunna anviindas, d:l 

synnedigen stor hastighet i sidoriktningen tillfiilligt,·is blir bc·höf

lig. Den elekromotoriska kraftöherförino·en m·betar oklandc· rliut 
b "'' 

om allt l)efinner ~-;ig i god ordning. Tiita i_ifningar, hvarigenorn 

betjeningen blir fullt förtrogen med alla anordningamc, iiru det 

enda medel att betrygga -fratngftng iiheu åt detta håll. Om alla 

element, a-f hvilka en utombordsbelysning beror, hvar för :-ig be

finna f'ig i ordningsfullt skick och man äfvcn kan riikna pit godt 

samarbete, d~t kunna icke heller fördelaktiga resultat uteb lifva, 

och då skall ii f ven sjöofficeren erkiinna oeh icke mer y i] ja um

biira strtdka:-tareanliiggningar såsom vigtiga för~Yarsmcdel. 

Undervattensbåtar. 

I>cn fran~ka rn ::t rinförvaltningen inbjöd ilr 1891) till tiiHan för 

utarbetandet af projekt till en nnden·attensbåt om 200 tons dP

plaeement. Följande betingelser \'Oro faststiillcla: 

fart 12 knop, aktionsradie öher vattenytan 100 eugelska mil 

med 8 knop, och uuder ,-attenytan 10 mil med samma fart; hå 

torpeder skulle för:t;; klara för ttt skjntning. He,:u]tatct af inlJjud-

ningen kan betraktas såsom mycket loh-ande, i det att 20 projekt, 

at h\·ilka några liira vara m.,·cket anmiirkningsviirda, blifvit m

~ii nda. 1•\) rslagen iiro för niirvarnndc under granskning. 

Sprängämnen. 

l n<)m ,.;priingtekniken tilldraga Hi g för niirnn·ande clc kolossala 

lacldningamc till f:å kallade lufttorpeder mycket stor uppmärk

~amltet. 

.fag tillåter mig anföra följande utdrag ur ett föredrag, som 

mr Hi rar n ~[axim ny ligen hållit i ·' Ho,,·al l r nitecl 1-\ervice fnstitu

tia n·•. 
En torpedkr.Ys;;arc fiir 100000 J.:. fi.\rmår föra en 60 cm. tor

pedkanon om -Hi tons och två torpeclmör~are om hnU' sina 20 

to us. Denna krys"are skulle kunna hah·a ett tillriick lio't sido-. . b 

pansar fiir att motstå alla vanliga projektiler, med undantag af 

de m från 30 cm. kanoner, och skull e iifyen kunna möta tienclen i 

rammstricl. 

Fig. 10 -förestiiller tviirsnittet at en med tiinclpatron försedd 

tiO cm. lnfttorpcd, som innchållrr 1/2 ton fnktadt bornullskrnt så

~o rn ,;priingladdning. 

Hos lufttorpeden exploderas den s törsta miingd spriingiimne 

på lllinsta möjl iga skottvigt; derj emte ege r den tillräcklig h~ll

fa sthet mot initialtrycket, så att ingen fara uppstår för skottets 

ticformering i loppet eller för förtidig krcYacl. 

I tig. 11 iiro fram stiillda 60 cm. lnfttorpeder, hvilka såsom 

~ priinglaclclning innehålla pikrinsyr:1 i stiillet för bomull skrut H iir 

!i ro skalets viiggar hållna gröfre fiir att motsvara pikrinsymns ege n

~kap er. Torpedkanonen iir i stfmcl ;ttt slunga projektiler med 1/2 
ton spriinglaclclning på 9 mils (engelska) distans, och torpedmörsa

ren fönnår kasta en lika stor sprilngladdning p;1 3 mils distans. 

Dc;:;;.;a torpedkanoner skulle kunna slunga en ton spriingiimne 
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dllbbclt i:'?i låJJgt som den [l s~mch- Book Yid S:t Fran sisco mun
tcracle pneumatiska kanonen förm:'\r kasta ö l kg. 

Så l?lngt l\Iaxim. 

Ebmn den ne m.Yckct hamf'tilcndc teknikers ll[lpgiftcr turd(' 
tarfva uckriiftcl ·c, och bcniigcnhctcn att ombord å hirtyg införa 
detta ntpen, h\-<11'8 anYiiudandc >'_Yil(':) Yara förcnac1t JnCd uct,n}Jjg 
ri,.:k, ieJ,c kan Ya ra SY nn edigen sto r, framgår dock Hf facktidskrif
ter, att m.n·ket stora uch med hiifti~a t;prii 11giim ncn fyllda projek
tiler sannolikt komma att anviindas från kustbatterier oeh för bc
liigringsiinclamål. 

l England har man nyligen anstiillt skj utfiirsök med d_Ylika 
projektiler mot det gamla. s l"~;;kcp pct '' Hc:-;istancc '·. I~apportcmn 

om fiirl"iikcn haha icke hlihit publicerade, men den ocrhö1·da för
stijrelsc n och en miingd Yidstriic-kta stiiukfliickar af g·ul substans 
beteckna karaldiircn af dc csplosin11cdcl, som a1wiindts mot det 
gamla fartyget 

Efter uttömmande försök haha af alla hittills uppfu:llla "p riin~
Iimncn endast Yått bomull,.;krut och ~ Iydditc » bcfu11nits liimpliga 
för elylika iinclami\1. Bomullskrutet detouerar icke i en projektil, 
drt elen teiitfas af en annan, oc!t iir i detta hiinscendc mera till
Jrcd~stiillanclc ii n lydeliten ; men bomnilskrutet måste för att gih·a 
sin biista effekt Yara komprimcntdt i kakor, som passa (•ftcr pro
jektil ens inre, och projektilen m1tstc derför vHra tilln~ rb](l i två 
·delar· - en kiilla till! sn1ghct och möjlig fara. Vidare hiiher 
bomullskrutet lmallq ,-icksi !her för att detoneras. "\f dessa :-;bil 
syne::; lyclcliten, som icke licler af ~amma Clliigenhetcr, haha utsigt 
att i England blih-a antagen såson1 spriingtimnc för krigsbruk. 
Då sålunda lydditen ar på Yiig att intaga en vigtig plats bland 
krigsmaterielen, torde en rcclogiirclsc för dess egenskaper \'at'a af 
intresse. 

Detta sp6ingiimnc har liinge varit ldindt under namnet pikrin
s.na, hvilkct är en nitrofiirening, som erhålles genom sa lpcters.nas 
im·erkan på karbolsyra eller vissa andra koh·ctchaltiga ii1nnen' 
t. ex. indigo, silke m. m. 

Eq\·ationcn för processen iir enkel, ncmlig-cn: Carbol".ua + 
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Dalpetersyra = Pikrinsyra + Vatten Cu l-L; O + ;-{ H K 01 

= H CG H z . ::l X 02 • O + 3 1-h O. PikrinsiTan iir en kri

stallin isk substan,; af gliinsande gul fiirg uch intensivt bitter smak. 

] )en brinner med mycket rökande låga, anviindcs mycket såsom 

fiirgiinme eller viisentlig beståndsdel det·af, och har i allmiinhct ej 

riiknats till spriingiimnena. Den upptriiclcr ej heller i Yanliga fall 

sitsom sådant, ehuru den under speciella, lätt producerade förhål

landen iir i stånd att utveckla sina numera viii kiincla frnktan s

Yiirda csplo::; iva egenskaper. Den kan i fritt tillstånd och i be

t.,·dlig tniingd briinna,; upp utan explosion, men den rena kontak

ten mellan vis~a, metalliska salter eller oxider med piskrins.na 

ltnclcr niirvaro a{ hög Yiirme utvecklar en spriingkraft, som iir i 

st."md att yerka såsom <letouator fiir obegriinsa,cl miingd af samrna 

s.n·a i tont eller fuktigt tilbtånd. 

Lydeliten har visat sig Yara en mycket stabil förening, siikcr 

umlcr tillYerkning, förvaring och transport. Jlög förrådstempera

tur skadar ej dess bestånd. Den faktiska beskaffenheten af den 

drtonator, som anyiindes af engelska krigsdepartementet hemlig

hålles, men anta~ligen har man för dess konstruktion dragit fördel 

af hiir of,'an bc:;krifna förhållande Yid hög temperatur mellan pik

rinsyran och Yissa mctallsaltcr. 
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Om våra fartygs manöverförmåga. 

Till 

Redaktionen af 71 'l'idskrift i Sjöväsendet,11 • 

Anhålles om plats för fö ljande: 

I innevarande års P ebruariltäfte af '\Tournal of the Hoyal 
U nited Service Institution 71 förekommer en beskrifning öfver det 
japanska pansarfartyget "Y ashima11 jemte en del uppgiftP-r från 
hennes proftnrer. "Yashima'' är, som bekant, byggdt af Arm

strong, \Vithworth & O:o vid Elswieh's skeppsvarf. Hennes 
konstruktör är mr \Vatts, som förestått detta varf alltsedan 
sir ·William \Vhite lemnade bolagets t jenst för att inträda i 
engelska amiralitetets, der .:\lr \ Vatts förut var anställd. 

Ur ofvan omtalade beskrifning anhåller jag få citera följande 
utdrag: 

:'Men kanhända det mest anmärkningsvärda vid denna 
proftur var fartygets utomordentl igt lilla svängningsradie. 

Hennes konstruktör, mr Watts, har sedan många år tillbaka 
fäst synnerlig stor vigt vid \)lika slags örlogsfartygs manöver

fö rmåga, och han har lyckats alldeles ovan ligt väl att bibringa 
11Yashima" egenskapeu at god manöverförmåga. Hennes li

nier lämpa sig särskildt för svängning, i det hela akterskarpet 
blifvit borttaget ganska ~ångt framåt, och dessutom har hon 

ett ovanligt stort balansroder. .\,. kter;;karp ets !ltora motstånd 

mot svängning framhölls af mr \Vatts redan så tidigt som 
1877, under det han för InHexible-kummitteen gjorde en del 
tö rsök med "Thuuderer" för att utröna rodrets verkan till 

krängning vid gir. Han passade nemligen då på tilliiiilet att 
noggrant analysera och fa;;tslå ett fartygs hela röre l;;e u nder 
inverkan a f henne; roder och visade dervid, att mgen farty-
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gets del er b j ud er ett sådant motstånd mot gir ;;om just akter
skarpet. Han föreslog också genast borttagaodet af akter

skarpet på de fartyg, som höllo på att konstrueras för engel
ska flottan, men hans förslag rönte då ingen framgång. Emel
lertid fick han efteråt t illstånd att försöka sin ide, ehuru i 
modifierad form, vid konstruktionen af , Polyphemus''. Denna 
kon;;truktionsform har dock hitintills iuom engelska flottan blif

v it tillämpad endast på mindre fartyg, men deremot på alla 
fartyg, som byggts och byggas vid Elswick efter mr \Vatts' 

ritningar. 
:\led rodret dikt och framåt på båda propellrarne är dia

metern i 11Yashima's" svängningscirkel mindre än t 1/ 2 gån~ 

henne~ egen längd och v id fu ll fart svänger hon 1G streck på 
omkring 1 minut. Med en rorvinkel at 10° är diametern i 

hennes svängning:;cirkel obetydligt mer än i3 gånger hennes 
egen längd, och det tager henne t min. 26 sek. att ä.ndra 

kurs 16 streck. Resultaten af profresan visa, att detta fartyg 
är det snabbaste af sin klass samt att hennes manöver förmåga 

är större än något annat slagskepps11
• - - -

Då Yashima har en längd af 113 meter ('372 engelska 

fot), så gifver ofvan anförda mått på diametrarne i svängnings

cirklarue 170 meter med rodret dikt och 850 meter för 10° 
ro rvinkeL Detta är otvifvelaktigt något enastående bland far

tyg af denna storlek. Hon dep lacerar dock 12,400 tons. 
.. \ n märkligare, om än ej för den svenske sjöofficeren j nst 

uppmuntrande, ställa sig dessa siffror, om man jemför dem 
med den diameter på svängningscirkeln , som vårt sista lätta 

tartyg, torped kryssaren "0rner/', uppvisar. Med roJret dikt, 
14 kuops fart och "framåt" -på bådct propellrarne är denna dia

meter 560 meter, eller mer än i3 gånger "Yashima.:l11 för dikt 

ror, och mer än 11/2 gånger hennes för 10° rorvinkeL 11 Örnen" 
deplacerar endast 670 tons och är ö7,7 meter lång. Diametern 
å ''Örnens" svängningscirkel är 7,1 gånger fartygets längd, 

"Y ashimas" enligt ofvan 1,5 och i3 respektive 
"Örnen 11 är j u dock klassificerad so m torpedkryssare och 
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borde väl således v::tra konstruerad att med något hopp om 
framgång kunna använda sin fasta stäftub. Huru skulle hon 
ku~1na göra det mot den 18 <t 19 gånger större ny ashirna'', 
hv1lken manövrerar så mycket bättre? 

Afsigten m.ed citatet och reflexionerna har precis ej varit 
att klandra ''Ornen'' or-h hennes konstruktör, utan att, sedan 
det visat sig, hur dåligt hon manövrerar, framhålla önskvärd
he~en af, att åtminstone på de 2 ny~ torped kryssarn e, till 
hv1lka kölarne väl knappast sträckt~, det måtte försökas om e1· ' . 
äfven på hos oss byggda fartyg akterskarpet kan borttagas. 
När det går för sig på fartyg om 12 a 13000 tons, synes det 
ock böra gå på sådana om 670 tons. Akterskarpets behöflighet 
försvinner samtidigt med att man öfvergår till ånga som drif
kraft i stället för segel. 

Ett fartygs manöverförmåga är ej detsamma, som att det 
är lätt att hålla i rak kurs, utan det att fartyget har små 
svängningscirklar och !-!Yiingningstider. 

Må man åtminstone göra ett försök, resultatet kan aldrig 
blifYa sämre än med n()rnenn. 

Ovserwtor. 

" 

Den nya tyska marinlagen. 

Vi återgifva h~ir nr lVIarine-Rundschau den af tyska riks
dagen antagna marin lagen, för h vars stiftande Tyskland till stor 
del har att tacka sin ],t>jsare,; persunliga energi och upplysta 
insigt om nödvändigheten för ett fritt och sjelfständigt folk 
att hafva ett efter dess krafter afmätt sjöförsvar. 

La~:r dirande tp•ka flottan at' den W April 1898. 

I. l•,al"l!)gsmateriel. 

~ l. 
l. Tys k a flottans tartyg.;materiel rastställes, oafsedt t or

ped fartyg, skolfartyg. fartyg för specie! tjenst och 

kanonbåtar, till: 
a) t i ensteklara: 

l flaggskepp för flottan, 
2 eskadrar, lwar och en af 8 slagskepp, 
~ divisioner, h var och en af 4 kustförsvarspa1 sar-

fartyg, 
6 stora kyssare 1 som rekognosörer för slagflc•ttan 
Hi små kryssaref i hemlands tarvatten, 

3 stora kryssare1 för t j ens t utomlands: 
l O små kryssare l 

b) som materielreserv: 
2 slagskepp, 
:3 stora kryssare. 
4 små kryssare. 

2. Af de den l April 1898 befintliga och under byggnad 
varande fartyg inberäknas uti den blifvande fartygs

materielen: 
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s0m slagskepp . ............... . .... 1:2 st., 
,, kustförsvarspansarfartyg 8 st, 

,, stora kryssare . . . . . . . . . . . . lO st , 
, små kryssare ............... 23 st. 

3. Anslagen till de för uppnåendet af den blifvande far

tygsmaterielen (mom. l) erforderliga nybyggnaderna 

fastställas årligen i riksstaten, med iakttagaude af att 

fullbordandet af den enligt lagen bestämda fartygs

materielen kan, så vida de i s 7 derför anslagna me

del räcka, genomföra3 till slutet af räkenskapsåret 1903. 

~ 2. 

Anslagen för flrfo rd erliga ersättningsnybyggnader fast

ställas årligen i riksstaten, med iakttagandA af att i 
regeln slagskApp och kustförsvarspansarfartyg böra er
sättas efter 2:) år, stora. kryssare efter 20 år och små 

kryssare efter 16 år. - Dessa tidsförlopp räkna,; från 

det år, då medel beviljades for det fartyg, som skall 

ers~-it.tas, till det år, då medel beviljas till det fartyg, 

som skall byggas i ersättning. 

'l'ill en förlllngning af ersättningstiden behöfves ±ör 

s~rskildt fall Förbundtlnidets bitall, till en förkortning 

nksdagens. l\Iöjliga bevillningar af ersättningsnybygg

nader före utgången af den lagfästade lE'fnadsåldern -

±orces maj eures. såsom ett fartygs undergång, uteslutet 

- skola ut j emnas genom uppskjutande af andra ersätt

ningsbyggnader inom en med riksdagen öfverenskom
men tidrymd. 

IL fr'nstn inqar. 

~ 8. 

Anslag tör rustningar fastställas årligen i riksstaten med 
iakttagande af att följande fartyg kunna hållas rustade: 

a) för bildande af aktiva formationer: 
9 slagskepp, 
:2 stora kryssare, 

fi små kryssare; 
b) som stamskepp för reser ·donnationer: 

4 slag;;kepp, 
4 kustförsvarspansarfartyg, 

2 stora kryssare, 
5 små kryssare; 

c) till åstadkommande af en reservformation inom 2 må

naders förlopp: 
2 slagskepp eller kustförsyarspansarskepp. 

III. Personal. 

s <J . 

At 11Däcksofficerare'\ unelerofficerare och manskap af ma

tros- och vadsdivisionerna samt torpedatdelningarna skola fin

nas: 
l. En och en balf gång besättningarna på utomlands be

fintliga fartyg. 
2 Fulla besättningar iör: 

de till de aktiva formationerna hörande fartygen af 

den i hemlands fa rvatten befintliga slagflottan, 

hälften af torpedfarLygen , 

skolske1•pen, 
fartyg, afsedela för specie! tjenst. 

3. Stam besättningar (två tredjedelar af maskinpersonalen, af 

öfrig versanal hälften af de fulltaliga besättningarna) för 

de till reservformationerna hörande fartygen, af den i 
hemlands farvatten befintliga slagflottan, 
den andra hälften at torpedfartygen. 

4. Det erforderliga behofvet till lands. 
f> . Ett tillskott af fem procent af samtliga behofvet. 

\; -:.; o. 

Den med iakttagande af dessa grunLlsatser erforderliga styr

kan vid matros- ocD. varsfdi visionerna samt torpedafdelningen 

bestämmes årligen i riksstaten. 
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IV. Ufri.r;a utgi{ter. 

* 6. 
Alla sjöförsvarets fortlöpande utgifter eller utgifter för en 

gång, angående hvilka inga bestämmelser i denna lag äro träf

fade, bestämmas årligen i riksstaten i mån af behof. 

V. _K oc3fnat7enw. 

~ 7. 

Under nästkommande sex räkenskapsår ( 1898- L903) är 

riksdagen icke förpligtigad att anslå mer ~in 4-08 , ~JOO,OOO mark 

för samtliga tl0ttans utgifter för en gång och deraf tör ny

byggnader och bestyckning 366,700,000 mark och för öfriga 

utgifter för en gång 52,200,000 mark, ej heller för flottans fort

löpande utgifter mer än den blifvande tillökningen af i genom

snitt ±,900,000 mark. 

För så vida icke lagen i enlighet med denna bestämmelse 

kan genomföras till slutet af 1903, u ppskj n tes utförandet öfver 

1903. 

~ 8. 

J!"'ijr ~å vidt summan at de fortlöpande och för en gång 

beviljade utgifterna för tlottans förvaltning något statsregle

ringsår öfverstiger 117 ,525,-±94 mark och rikets egna inflytande 

intägter icke räcka att täcka det ytterligare behofvet, får detta 

icke täckas genom höjning af de in::lirekta på massornas för

brukning tyngande riksskatterna. 

-- 2-tU --

Svenska flottan ord och bild. 

Den 24 sistlidne April möttes 11ordets" och "handlingens'' 

män. En del af svenska folkets representanter i riksdagen 

sökte att genom ett personligt besök i Carlskrona öfvertyga 

sig om, huru de till flottan voterade summorna Yoro använda. 

Att något varaktigt eller bärande resultat af tvänne för

middagars vads- och fästningspromenader har uppnåtts, kan 

man helt naturligt ej ens förutsätta, men hos samtlige riks

dugsmännen har helt säkert intresset för sjövapnet blifvit större 

än förut varit fallet. Hur uppmuntrande ett sådant förhållande 

än är, :;;ynes det dock mana till eftertanke och sj elfpröfning 
' icke blott för de män, hvilka bära det stora ansvaret, att vo-

te ra anslag, samt ±ör dem, hvilka skola handhafva den g;enom 

de:-<sa penningar anskaffade materielen, utan äfven för hela 

nationen. 
Månne nutidssvensken känner sin flottar Hafva nutidens 

0 rlogsm~in gjort allt, h vad i deras makt stått, att sprida denna 

kännedom~ 

Så länge ett folk ej lärt sig att älska den tlotta, som är 

afseeld att skydda näringslifvet och friheten, så länge kan ej 

denna flotta fylla sin pligt. Det gäller att hos hela folket 

\· iicka först intresse, sedan förstående och derefter kärlek till 

li uttan. 
Detta tillkommer "handlingens" män. Det är fackmannen, 

~om skall ställa sig på amatörens nivå ±ör att genom lämp

liga medel och på bästa möjliga sätt gifva så mycket af sig 

sj <:Jlf som amatören kan mottaga och med sig införlifva. 

Ty här liksom i många andra fall lyder lösen: gåh·or och 

gengåfvor. 
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Men för att ett såda:Dt utbyte skall vara af något Yärde, 
måste det ske i kärlek. Man kan måhända vara intresserad 
af något okändt, men sällan uppväckes kärlek ±örrän vid fullt 
förstående. Gäller denna lag inom det etiska och estetiska 
området, så är den äfven bjudande inom d~ yttre företeelser
nas regwn. 

Huru skall d.1 flottan kuuna vinna nationens kärlek? 
Märket -y- påvisar i en år 1891 utgifven uroschyr om 

"Flottans upuaiit vid fosterlandets försvar". att flottans öfnin-
Lo · 

gar ega rum ute till hafs i närheten af en eller annan vänlig 
fiskmås eller i våra skärgårdar, der på sin höjd fiskarbefolk 
ningen någon gång får tillfälle att åse dem. 

Och clå detta torHarande eger sin giltighet, om man än 
på de sista åren kan medgifva att äfven en och annan tid
ningsreferent åsett och i dagens efemära alster beskri±vit epi
soder från dessa öfningar, så synes det såsom oundvikligt, att 
"handlingens män" i någon mån äfven måste blifva "ordets''. 
Eller med audra ord: "Det enda medel, som står flottans män 

till buds, är att medelst ord och bild söka bibringa svenska 
folket kärlek till dess flotta. 

Och det tillhör nationen att fordra denna möjlighet till 
upplysning och att sedermera med förutsättningslöst sinne pröfva, 
huruvida flottan är värd att älska. Det finnes nog ej någon 

statsverkets hufvudtitel, som är så litet känd som den femte. 
Jag är öfvertygad att nittionio hundradelar af Sveriges be

folkning ej kunna skilja på en pansarbåt och en torpedbåt, myc
ket miJJdre hafva de en aning om dessa och öfriga sjöstrids
medels värde eller om lifvet ombord. 

Sjöspråket har sin egen orcibok 

Framför mig ligger nästaTi hela den numera tillgängliga 
nförsvarslitteraturen11 i hvad som rörer sjövapnet; den upptager 
ej stor plats, och icke tror jag, att den kommer att tränga eller 

har trängt mycket d j up t ned i . de breda lagren till folket. 
Litteraturen, som med få undantag består af IJågra :>må 
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bildlösa häften, är en ren försva:·slitteratur för flottans vara 
eller icke vara, ej egnad att vara ett fullgodt och tillräckligt 

medel till att väcka kärlek. . 
Dermed har j ag ej på något sätt velat förringa v~irdet af 

dessa broschyrer. Tvärtom. De hafva varit 'berättigade, och 
åtski lliga af dem äi·o författade af män, hvilka just insett be
hofvet af, att något måste giJras, och utfört detta med både för

måga och lycka. 
Alstrens svaghet ligger i deras ringa antal. 
Ett för våra nuvarande förhållanden betydande undantag 

frän den bildlösa broschyrliLteraturen är :·svenska flottans bok", 

som är under utgifning. Måtte den boken spridas öfver allt 
landet. måtte här det unga Sverige få sin kunskapstörst 

stillad! 
Men efter allt att clöma blifver Jet nog blott de bättre 

lottade klassema, som äro i stånd att tillegna sig den bokAns 

·katter. 
Samma förhållande är det med de ofta ypperliga "mari

ner:', som några af flottans män visat sig vara i stånd att 

skapa, i synnerhet som dessa målningar till en icke ringa del 
hamna i utlandet, eller i bästa fal l i någon enskild svensk 
mans ego, utan att ±öruL någon längre tid varit offentligt ut
ställda och derigenom kunnat erbjuda det svenska folket en 
njutning och en bildningsmöjligl1et. Dessa lifskraftiga yttrin

gar af flottans kulturella verksamhet äro ej tillfyllestgörande. 
Låtom oss samfälldt gripa verket an med pennan, penseln , 

ritstiftet och kameran, samt låtom oss draga fram i ljuset de 
härliga skatter en svunnen ttd förtroendefullt lemnat oss i arf, 
ej för att likt draken misstänksamt dölja dem, utan för att 

folket skall inse, det skaldens ord: 
11 Du tronar på minnen från fornstm·a da'r, 

Då äradt ditt namn flög ötver iorden" 
ej blott ega sin tillämplighet på Sverige såsom enhet. utan 

också på den del deraf, som bär namnet kongl. flottan. 
Åskådningssystemet gör sig allt mer och mer gällande. Sam-
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tidigt med att örat hör, vill ögat se. H vilket material har 
ej flottans män at.t här använda. Finnes det något mera 
tacksamt att skildra i ord och bild än det friska sjömanslifvet 
och särskildt örlogslitvet med dess vexlingar och spänning. 

Kan armeen göra tilltalande bilder af sina minnen och 
sin materiel, hvad skulle då icke flottan kunna göra. Klappar 
icke hjärtat fortare vid blotta tanken på förra årets utställning, 
och dock hur litet var icke här samladt af de skatter vi redan 
ega, och hur svår var icke uppgiften att med de ytterst olämp
liga lokala förhållandena få dessa brottstycken att så framträda 
som de gjorde. 

Att flottans utställning var af sådan epokgörande verkan, 
det tyder på hvilka resurser vi ega, såväl hvad det materiela 
som det personliga angår, ehuru de för närvarand e synas vara 
11 latenta." 

Liksom hela utställningen snart är en saga blott, så är 
också flottans. H varför försvann dess utställning lika fort som 
den glänste fram, då man så ytterst lätt kunnat riidcla den åt 
efterverldea. 

Ty det finnes väl ingen, som på allvar vilL påstå, att de 
spridda resterna deraf - styckade som de äro på olika plat
ser inom hela landet -- kunna nnder sådana förhållanden fylla 
sin stora kulturella uppgift. 

Det fanns en tid, da den mellanfolkliga samfMdseln nästan 
uteslutande skedde på de stora sjövägarue - krämareskutan 
var då lätt förbytt i örlogsmannen. Så h:omn; o karavanvä
garne att blifva förherrskande, men de öfvergåfvos återigen 
för hafvets stigar, på h vilka · handelsflottor, konvojerade at ör
logsmän, blefvo kulturens bärare. I vår tid, då årets verlds
handel uppgår till liO :, 70 milliarder kronor, och den till öf
vervägande del sker ötver hafvet, har örlogsflottan en stor 
uppgift att fylla, nemligen elen, att vara det säkraste, ja, enda 
effektiva skyddet för näringslifvet. 

Allt mer och mer synas de stora kulturländern a inse detta 
- tack vare en ofta smärtsam erfarenhet samt elen "upplys-
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ningslitteratur'\ som der sett dagen och införlifvats med folk
viljan. 

il1:en hur är förhållandeL hos oss? 
Vi hafva ingen personlig erfarenhet efter åttioårig fred, 

och skulle vi snart få en sådan erfarenhet utan att vara bättre 
fö rberedda, då blefve den i sanning dyrköpt. 

Det nutida svenska folket \'ill icke flottan. l\ien viljan 
kan och bör fostras, och genom att bilda andra bildar man 
-;1g sjelf. 

Detta skulle uppnås genom bildandet af: 
I. Ett rnarinmusewn i Stoclcholm, 
II. En marinlittemtur-f iirl'ninq. 

Mycket vore att säga om alla de skäl, hvilka göra det 
bjudande att organisera dessa båda institutioner, men i följ d 
af det begränsade utrymmet, vill jag fatta mig kort. 

De hutvudsakliga skälen för ett marinmuseum i Stockholm 
äro följande: 

l ) De stora svårigheter, som möta en forskare i den sjö
militära vetenskapen, till följ d af att det ytterst rika materia
le t för närvarande är fördeladt öfver hela landet, t. ex. på 
skilda ställen inom örlogsvarfven, i enskilda mäns samlingar, 
i familjearkiv, i -,,i ss a statens inrättningar o. s. v. 

:?) Under nuvarande omständigheter är det omöjligt för 
allmänheten att få någon kännedom om flottans minnen, histo
ria, utveckling och nuvarande beskaffenhet, och på denna grund 
är det omöjligt att flottan någonsin kommer till sin r ~itt eller 
kan miita sig med hvad den mtder gångna tider vari t. 

3) Under nuvarande olämpliga lokala förhållanden är det 
omöjligt att systematiskt och histori,;ld hopsamla allt material 
nL;h att på ett rationelt sätt underhålla och utveckla detsamma. 

4) Pietetsbinsia för en af vAridens ärorikaste sj ökrigshi
storier, hvilken historia just i följd af bristen på ett marinmu
seum ej ännu är skrifven. 

0) Stockholm bör ovillkorligen vara platsen, på grund at 
att rl~nna ort är centralpunkten för Sveriges öfriga histordm 
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minnen och samlingsplats för hela nationen, samt derför 
det enda ställe, som möjliggör för folket att lära känna 
:flottaP-. 

Angående sj elfva organiserandet at detta museum vill j ag 
blott påpeka, att inom en tid af ett eller två år skulle Sverige 
i detta hänseende kunna täf:la med hvilket land som helst, 
blott nationen ville göra denna sin rättighet gällande. 

Marinlitteraturföreningens uppgift skulle vara att anordna: 
Sj ö krigsspel och 
Föredrag, 

samt publicera: 
Sj ö krigshistoriska arbeten, 
strategiska och taktiska stndier, 
Illustrerade verk om :flottan, 
Broschyrer, 
Historiska sj ö berättelser·'), 
Målningar, fotografier och grafiska alster. 

Några af skälen för bildandet af en sådan förening äro 
följande: 

l ) Det för uppnående af något resultat så Yigtiga sam
arbetet. 

2) En något så när tryggad ekonomisk bas för det ideela 
arbetets utförande. 

3) Det inom örlogstjensten allt större krafvet på fack
kunskaper. 

4) Behofvet af ett systematiskt samlande af uppgifter om 
Rottans materiel och dessa uppgifters bearbetande. 

5) Behofvet af systematisk behandling af deD. estetiska 
sidan af örlogslifvet. 

6) Utveckling af den enskilde sjömilitärem litter~ira och 
oratoriska förmåga. 

7) Er b j udaudet af tillbil e för hvarj e olik a begåfning att 
fostras och göra sig gällande. 

*1 Rj i ,l. O. Å bergs mon Y~i l i ~)Yerlands s t il. 

8) Att den unge sjöofficeren med alla till buds stående 
medel danas till det ansvarsfulla värt han i och med sin för
sta utnämning erhållit, och att genom äldre kamraters led
ning och upplysningar detta danande må ske så rationelt som 
möj ligt. 

9) Svenska folkets behof at upplysning om flottan. 

i :.\faj 1898. 

Leonhanl R ey. 

Såsom ett glädjande bevis på det intresse för flottan. som 
synes börja vakna hos allmänheten, kan Hed. omn~i.mna att, 
efter mottagandet af ofvanstående uppsats, från en i utlandet 
bosatt svensk ingeniör ingått skrifvelse, innehållande bland 
annat förs lag i snarlik riktning, nemligen att söka samla ett 
antal sjöförsvarsvänner , hvilka vore hågade sammanskjuta det 
belopp, som erfordrades för bek<)Stande af en samling fotogra
fier utaf v-år flottas samtliga typer, afsedel att jernte en dertill 
fogad broschyr spridas i särskilett häfte för att bidraga till att 
hos allmänheten väcka och vidmakthålla intresse för flottan. 

Healiserandet af h var:j e förslag i sådant syfte vore helt 
Yisst lyck ligt för spridande bland vårt folk af kännedom om, 
hvacl det eger i sin flotta, och till en påminnelse orn att egna 
allt stiirre intresse åt det för Sveriges sjeHstänclighet och be
-.;tånd så vigtiga ~öför;;varet. 

Herl. 
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Årsberättelse i Navigation och Sjöfart 
af föredraganden. Kapten P. ,J. lJahlgrcn. 

Sveriges sjöfart 1895. 

1)å ~o in en ursiigt hir att haha ntlt just H:l!)ö il rs sjr>i'a rt så

som förcm~1l för denna berättelse torde böra förutskieb", att 

niimnda år iir det se naste, riirande ln-ars sjiifart nilgon officicl 

statistik föreligger, n ii r detta skrihes; och då jag i eke Yilg:1r be

träda de osiikra egna sp ekulationernas område i detta <lfseend e, 

har jag föredragit, att in;.:kriinka mina uppgifter till l'ådana, som 

lcmna:,; i eller kunna hiirledas från K. Kommcnd.;:olle~ ii und~ rd ?mio·a 
beriittelsc för sagda ilr. ·- .~ 

Såsom af sistn iimnda bcriitte];.:c framgår, utgjordrs 1-\yrriges 

luwdelsf!otta Yid 1895 :'lr,.: utgång af : 

segelfartyg . . . ......... 2,030 om :~01 ,7:! 1 tons, 

å ngfarty~ . . . . . . . . . . . . . 7'33 , 181,276 , 

Sumllla 2,'16:3 om 4.83,00:3 t ons. 

Motsnmmdc siifror \" Om Y id slutet af 1893, en! ig t dr u å rs

heriittelsc, som jag unel er f1r 1895 hade äran afgiha: 

segelf;ntyg ......... . . 2,84± om 369,369 tons, 

:lngf:utyg . . ....... .. .... 1,229 , 111,156 , 

~umma 4,073 om 546,515 t ons. 

l~n jemförel;.:c mellan S \·eri[!·cs handelsflotta s fart\·u· 11ndcr 
•• . b 

niim nda år skulle s[llunda ~ifnt Yid handen eu betydlig till bnka-

gång för år 1895; men i sjelfva nrkct iir denna tillbak<wå no· ett -, u ~ 

dast skenbar, grundande f; ig på genomförandet under niimnda år 

af, bland andra, föriindrade bestiimmelscr mwi'~ende Jtyi ib l farty·o· c ~ ' 

som skola i fart~·gsrcgister anteeknas, på grund hvaraf icke min-

dre ~in 1,±19 fa rt.Yg om 5J,294- tons drågtighet blihit ur all miinna 

far-ty~sreg·i s tret atfönh K ommerskollegii uppgift er om ~ycriges 
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]Iandcl,.:ftottas storl ek 1895 kunna sålunda icke jemföras med före

gilendc å rs. D eremot lemna nedanståe nde uppgifte r om niimnda 

!lottas tiHviixt och minskning åren 189± oeh 1895 ledning ftir 

bedö tnande af dess utveckling. 

l\icd abcende pil dc s\·cnska hnndclsfiottan tillhöriga fartygens 

hemort i'll· 1895 fördelade s ig des,.;a sålunda, att af sege lfartygen , 

med hiinsyn ti ll drägtigheten, öhcr hiilften och af ångfmt.\·gcn 

mer iin nio -tiondelar t ill hörde riket s stiider och kö pingar, de iifriga 

landsb."gden. 

1)c sycnska s tiider, som Y id 1893 ~ l'S ntg:'ing e o· ck 
"' 

de stör;.: ta 

.handclsHottol'lla, YOl'O: 

Sogclfartn~ Ån~·farty~· S>umma 

antal ton,; antal ton~ antal ton,; 

Göteboro· b 
... . .. .. . 62 2:Z,öU 14ö 51,208 210 7 ~1,7 82 

i"'tockholltl · · ·· · · 4ö 11,7 .J ö lJ;) ..j...J) l5± 191 56,09~1 

Helsingborg ...... IH 26,244 9 li,l7cl 88 :32,4-18 

Malmö ····· ····· · 36 13,909 11 ö.ml6 4li 19,00± 

(;cH.c ............... 19 s,os. 2:3 10,909 J2 18,997 

()ska r;o:hamn . . . . . . 68 8,;) (ji) Ii 1,98G G4 10,351 

Betriitfandc haneldsflottans :-; h iil ti lh·iixt genom nybyggda oe!t Handels · 
flottans 

från ut landet inköpta som min,;kning genom fö rolyekacle, ka s;.:e- minskning. 

radc och till utlandet förstdela fartyg framgh, att 

tillö/;nin.r;en omfattat: 

18H4. sege· \fartyg .... ... .. 

ångfa rt.Yg · ·· · ·· ·· · --
Summa 

l 8 ~li:J. segelfart.Yg ......... 

?1ngfartyg 

~umma 

nybnrgda 

antal tom' · 

7 1,380 

-b 179 

11 2, 169 

5 G80 

11 1,5li6 

1G 2,2-l-6 

inköpta 

antal tom: 

10 3,901 

5 ±,1±4 

15 8,05 1 

l :Z 3,9Hl 

12 10,950 

~± H.SG9 

Hnn ma 

antal ton;; 

- 2!i 10,210. 

40 11,11?•. 



'amt att min.,·lmin.r;cn omfaltnt: 

förolyckade~ ka~set'adc för~ålrla SllHlliHl 

antal ton:> antal tons 

189~ . segelfartyg ...... 3:5 L J ,-10:2 0 :2,1:1-+ 
:1ngfartyg ...... l 6 1 G 99:~ 

- - - - - ----· 
Summa 36 11,4:);~ 15 3,1:21 - öl U,880. 

180:!. ~cgclfart_Yg ...... :):Z :20,31 G lO :2,:2.U 
:In o·fart \'!:?.' 

o . ' ·' ······ s :J,(i l G 11 l ,-11 G 
- -

Stti11111H 60 :!i),9:l::? 21 :3,G57 - 01 2!l,580. 

()c !t ~:-nes hiiraf frflmg~, att syenska handcl~fiottan undet· 

hartelera af åren JN~l-t och 189:) minskats, under det förstniimnda 

tii Cll .J-,370 tons och under llet sistniim nda med icke mindre iin 

l J)-7 4 tons. 

Sjöfarten _\f dc år 189:1 fdl!l utrike,; ort till f-\yerig<' ankomna och 
emellan l 'f o ' Il tl 1 f o o "l l ] l l t 1 SYericre och c en nm t t n ~nc et n g:mgna sa ya astac e som )ar as ac c S\'Cn-

ntla~det. ska och friimmande fartyg, utgjorde hela antalet 50,396 och sam

manlagda driigtig ltctcn 12,383,7-17 tons, då >> antal fmtyg >> hctruktas 

liktydigt med »nutal reson>, hYarj c i denna sjöfart ddtagande f~tt'

tyg gjort. Häri ingå ~;ycns l'a farb-g med ett antal af 29,090 och 

ett tontal af ±, 120,:)9J; varande motsvarande siWror för år 189J 

resp. 29,0-17 och +,294,3 7±. .\r J 895 företer sålunda i detta a f

,;ccndc en ringa tillbakagång, Yicl jcmförels0 med niistt'örcgårnch~ 

~tr . l\[cn utstr~iekrs jcrnförelscn till dc tvenne niirn1ast filrC'g{lcndc 

å rtiondena ,;kall man linmt, att s\·e nska hand elsflottan:-; deltagande 

i ,·antutb,·tct med utlandet betydligt utncklats oc!t, hn1cl dc d<'r

uti clc lt<lgancle fart_,·gens totala driigtighct \'Lllkommer, niira nog· 

fiirdubblats. Hiirvicl biir likviii icke Iemnas ur rilkn ingcn, att, tin

der dc senaste 20 <trcn, det friimmande tonnage, so:11 dcltno·it i 
.__, n • 

denna sjöfart, iihenlcclcs ntxit, och vuxit i sb rkare pruportiou iin 

llet sn•n:-;ka, ll\·ilkct, från att hah·a utgjort :35 procent af drt i 

denna tnliik ddtagande tomtaget, år 189:5 sjunkit till 3;) p rnrrnt 

clcraf. 

n c främmande nationer tillhöriga fartyg, ::;om }lr 189:5 cleltng:<} 

i skepp,.Jartcn på ~·h·crigc, Yoro förctriidesyis: 

l )an ska, 

Engcbka, 

~nr;;.:.ka, 

Ty~ka, 

Finska, 

med :28 pnlccnt, 

,, :!2 
" ., lO 
" 

8 
" , :~ 
" 

:\' ederiii ttlbka, " 
l " 

taga nrl<' fartygs llriigtighf't. 

af ,:am t liga denna ;.;jMart del-
' 

BctriHl'anc1c ~yenska "jöfartcn p~ utrikc,.; utter, 11tum Xorgc, 

!('luna ncdan~tåencle ~i~l'ror bctriilfanclc s\·enska fart_,·g, som merl 

lust <Utko mmit till eller afg:ltt fråu s!1cbna orter, iih·en,;nm dc in

tjcnta bruttofrakterna l'iit· ,.;yenc;ka fartyg, f'Om ankommit :iii s'·.cnc;kt 

kun;;ulat eller från ~ådant afgått till ;-;yerigc (~~tlnnda 1ekc hlrtyg 

,., 0111 11fgäU från en eller till annan utrikrs ort), en iih·crblick iifv<' r 

sagda sjöfart" utwckling. 
Summa brutto 

Fartyg; rraktct' . 
.-\n m: Ton,; . l( runor. 

"'l' 187()-lSSO (mcclcltn l Jll' år) l ;),(8:) 3,2:ls,:n J S5,:J 1 -~, 17~ 

18N 1-- 1885 1N,:3t)l !{,928,.J8l3 it3,9 1 G,29!) 
" 

188!i - 1890 ,. 19,936 ~,8G3,R5l 3:3,-±'27 ,938 
" 

1801- 18Uö " 
:2l,l\7 :J,-b72,(nD ::i:2,5:20,-tn2 

" 
18D~ :!:2, 109 6,7il!1,:)87 :3:2,537,n.J-

" 189:) :21,!):27 ö,öil:5,108 :3:2,105,715 

()n t iin den ,;ycnska tra~iken p<l utlandet sålunda i ,·iiscntlig 

tnån tilltagit, så hah·a lik,·iil fraktförtjcnstcrna nndcr hand ncc_l~:ltt. 
En jcmförclsc mellan <lL'C n lml-± och 1:-\0:) ,.i,;ar, att minskmngcn 

varit inemot en half million krnnnr, hvilken minskning faller niistatt 

'l tcf'lntandc på scgcHlnttan. 

Ile friimmande liinder, utom Xorgc, ,;om iiro af den "tiir::;ta 

bci\·clc l,.;c fiir y;\r hnndd,.Jiottas Ycrksamltet, ;[ro, enligt 18!);) !1rs 

ll jl[~giftC'r (icke omfattande fa rt_,·g, ,.;nm af.r;ätl h:ln rn utrik C's nrt 

t ill annan): 
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Hruttofrakt 
Fart g· i procent af 

Antal •ron ~ 
hela beloppet 

Storbritannic·n & Irland ... ... .. . .... . . 3,81 j ] ,788,89 :~ 4:?,:; 

Ty;;ka riket ............ . ................ . 

Dan ma r k .............. ....... ... ....... . . 
Fraukrikc• . .. .. ............. .. . ... .. ...... . 

Hyssland . ..... . .. . ..... . ................ . 

Belgien ........ . ........ . .. . .. .. ...... . ... . 

Nederliindema ...... . ........ .. ......... . 

Brasilien . . ..... . .. . ............. . ....... . 

Afrika ....................... . ...... . ... .. 

Spanien 

Portugal 

-!,:!:"'iii 

4,617 

387 

51 :) 

26f> 

Hl l 
~)t) 

t j 

lOB 
7ö 

~J::HJ,4Bf> 17,~ 

G22,;W:! H,s 
:?38,:i67 7,:! 

15(),066 5,2 

1±1,362 ·> 
~} ,:1 

99,106 :i ,~ 

;)5 ,22:~ •) 
-,~ 

47,162 ') -) - ," 
h5,f>:35 l ,s 

;) l ,2-!~l l,o. 

s,·cnska Betriitfande antalet och dräutio·h0tcn af dc s\·cnska farhg-, 
farty"' i ut- "' 0 

rikes"' fart. som under ~r 1895 med last ankommit till dl<•r afgått från friim-

mande hind, redogöres niirmare hiir nedan. 

Norge. 
Ankomna fart.' ·g: 778 om 12l,j0N ton;;. "\ fgångna: il,B3;) ull\ 

H:i4,U7 tons. 

Skil lnaden emellan antal et ankomna oeh afgångna fartyg mot

sYaras till s törsta delen af det :tntal mindre farko:-;ter, !'Om fr;1n 

Sveriges vestl iga hamnar, huhudsakligcn Strömstad, ankommit till 

K01·gc· utan att derf'tiidef:' inklarera. 

Finland. 
1\nkomna fartyg: 2±3 om !ie!,fj;39 tuns. A fgångna: :380 <'lll 

103,!107 tons. 

De;;sa siifmr beteckna, 11\·ad tunnag-et Yidkommer, ett ringa 

framåtgående sedan :lr 18~1it 

Ryssland . 

Distriktet 

,. 

Ankomna 
antal 

fartyg 
tons 

.4rkangel ... ..... .. . .... l 

S:t Peter,·bu r.r; .... .. 13Li 

R iy rt ...... .. ....... . .. 171 

211 
46,44+. 

A !'g ö ngn a fart yg-
antal ton~ 

11 3,99j 

13-J. 3 ;{,9:? l 

±0:2 l~:! , ll:! . 

-- ~(j! -

lno1n samtliga de,.;,.:a distrikt har SW'IISka f'ji.ifarten, ln·ad ton

mwet Yidkommer, o·ått icke obetydligt framåt seelan 18~);~, nwn dc 
b ~ . ~ 

intjcnta bruttofraktcl'lm hah·a irkc \"ll.Xit. 

Danmark . 
Au komna fartyg: 3,92C! om JD5,:HJ8 tons. Afgångna: l ,21 ~ 

om 236,+DR tons, Jl\·ilkct utvisar rn icke obetydlig ut\·eckling af 

den ,;venska sjöfa rten sedan ?n· lR!m. .\r 1894 ställde sig iindå 

g_Ynnsamma re, med l'tt ankommet tonnag-e af iili,8:3?, och ett af

gå nget Olll 2±±,3~11. 

Tyskland. 

l>istriktct Riinigsberr; 

" 
JJunzi_r; . ........ . . . .. . 

" 
Stetti11 ...... . ..... . .. 

" 
Liibccl~ .......... . .. .. 

,, Hambu?g .. . ....... .. 

" 
BremPn . .. . . ....... . .. 

A n kom m• fartyg· 
anta l ton~ 

160 - ;~;~,'2;{-J 

ll8 - 20,190 

828 -- 166,134 

1,710 - - 013,546 

156 -- 69,2.+ 7 

G:i - l5,6:~H 

A fg·ån:.ma fartyg· 
an tal ton~ · 

1D6- 41,218 

123 - 2G,-!'21 

-!06 -- 66,0G7 

698 - 1%,024 

145 - 01,659 

5:2 - 11,5-1-1 

Dcs"a ;;iffrur ang-ih·a att syen,.;ka fartyg tagi.t lifligarc del i 

YHl' llutbytct sjöledes med 11iimnda di,:trikt iin å r 189:), dock \·oro, 

med undantag för Hambmg, motsvarande siffror år 1894 betydligt 

f'tlirrc. 

Nederländerna 
A n komna fartyg: U :Z om 69,-J 81 tons oc-h afg?tngna 82 om 

:n ,558 tons, lwilka s ithor beteck na en ökning i tonnaget sodan iu· 

] HH3 af icke mind !'l• ii n ::l7 °/o. 

Belgien. 
.\.nkomna fartyg: 15(i om 82,$l2H tons samt afgångna l ;) .J. om 

(i7 ,237, !w i l k et angifvcr c u obet_Ydli~ t i llbakaf!;ång sedan år 189:3 . 

Storbritannien och Irland. 
För jemförelses :;kull meddelas ltiir fartygsuppgifterna för s:nt

Yii l år 18~15 som ?1rcn 189J och 1893, hYaraf ses, att år lH\J± har 

att framvi,.;a ett betydligt upps,·ing oeh att iif,·cn ?tr 18D5 stiill<·r 

sio' icke '>bC'twlli ot o·, ;111sammarc iiu å r 1893. o .. b ;-., 
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lS!J:l 
. .l..ntal tons 

Di~trikt0t L onrloi1, an k. 1 ,~ 2 :~ 80:?,%0 

afg. J,li:?!i 71HJ,..hl7 
Leif/z. a nk:. 'W8 l Hl,041 

afg. -101-i l 8:?,5fi6 

l ti!J-l 
Antal to ns 

1,978 880,95-+ 
1,962 \):):2/\~9 

327 Ul,51.7 
SGl 16:2,11:3 

Franska hamnar vid Atlantiska Oceanen 

1K!J5. 
A n tal ton::; 

J ,8Hl b-+0,204 
l, 78U 87 4-,:29± 
~05 150,807 
--!07 Hl7,2D9 

.-\.nkotnna fart_,·g : 2-t3 ont L±H, 7H?i ton" och afgilngna: BO om 

70, ~-H9 ton>', Jtyilkct betecknar en n edg~ tw i tonna<rct sedan år J 8\13 
- b b 

om l :-l 0 o. . \ r 180-+ hadP deremot att nppvi;-a en mindre brt\·-
dand r iikniug. 

Portugal. 

Ankomna hn-tyg: :\ 1 om U.,7()(j tuns och afgångn;l: Ii:? <)Jll 

2G,H65 tons, h vilket betecknar att ,.;ycnska Hag-gan hiir brnll"at den 
stii llning den intog år 1<:-i\l:l . 

Spanska hamnar vid Atlantiska Oceanen (inbegripet Gi
braltar). 

Ankomna fart_Yg : -+9 om 18,\:J75 tons och afgångna: :)() om 

16,03:) ton s, hYilkct ut•: i:;a r en icke m·iiscntlig tillbakagång ,;edan 

ti r 189:-3 . .\ f1·cn <tr 18\H \ ' at' rtt lLt ligt år för ~,·cnska fart_Yg p?! 
detta on1l'ålle. 

Hamnar vid Medelhafvets vestra bassäng. 
. .l.. nk. o<·h at'!-(·. rartyg. 

Antal ton' 

Di,:triktct Brtrcellonu ......... ... ... ... .. ............ ... G7 -12,:?17 

Afan"ille . ............ . .. · .... ......... .... .. .. /() 6-1,0:-l~) 

J>i;-;trikten Uenu a, Licorno. Nert]Jd, Messina och 

Capliar i ... .. . ....... ..... .. . .. .......... .. . -1:? :2D,Iii7 
Alr;er och T'an_r;er .... .. ..... . .............. . :?0 1:),2--1-9 

fnom dessa distrikt har ,;vcnska sjöfarten gått bct.nlligt t ill

baka sedan flr 189:i och 11<11', siir:-;kildt ln·ad dif'triktet Barcelona 

vidlwmmcr·, sjunk it till mindre iin hii.lften af hyacl den ,-nr sist
niimnda. å r. 

-- ~(.i:~ -

Hamnar vid Medelhafvets östra bassäng . 
An k. oeh aff.(. fm·tyg. 

l)i!:>triktct l"encrli_r; ............... ......... ... ......... .. 
Distrikten Triest och Piun1r .. ....... .............. .. 
])istrikLct Pirmus ................. ...................... .. 

Antal. Ton;-;. 

l ~% 

l ,(i: W 

Oulutz ......... .. . .. . ... . .............. ... ...... !l 
''~-1 

lO,q;)i) 

Sm !J n w . .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. . .. . .. 8--t 2:-3,1 12 
_,,J{e:rarulriu .. . .. . .. . .. .. .. . . .. . .. . .. .. .. . .. .. -46 :~U.21 i H 

l)istrikt('n ]{onstantinopel . UilesRu . Lrmwca och TriJwli-'' bc·,:iiktcs 

111H lC'r å r J t-1\l!i icke a f nagot s\'Cn;-;kt fartyg med laf't. N\'C·n;-;ka 

Haggan, ;-;om under 10-årspcriodcn 18ö.J--- Lt-~9:1 yunnit bd_nllig 

tcrriinu uti denna eld :d' }Vfcdrl hahet, har iihcnleclc;; under <~ren 
"' 18\q och 18\l :'i, oc-h ~''· nn r rh ct uml<'r clet ;; if't niimncla i1ret, gjort 

.'·ttcrl ig;a rc fram:-;teg. 

Öfriga delar af A f rika. 
..\nk och a k. fartyg, 

Antal. 'f'(!n~. 

J)i~trildl't Cuj,down ......... .. .......... .. .. .. Edil:! 

L ou' cwu Jlilt/'IJII C-'' (:\JozalllbiquC') G, I l D 

.l>ii:itriktcnJl[oworict , ./umes!oll'n o('h Po1'1 Louis be;;iiktcs under 

år l ö~lG, i afsigt att los;;a r ller h.;ta. icl;c af n:"1got R\'C'Il fikt fartyg. 

Rven:-;ka flagga ns ;;tiillning i K<lplandrt yar ungcfiir drns<unm;t som 

år 11)~1:{. Jtyaremot fiircl;:om:-;ten ::tf S\'cnsl;:a f a 1 t_Yg i Louren<;o-

1\Iar<[lll'S yar ungdiir tre g:1ngcr stiinc J mFi ii n ] H(H. 

Södra Asien. 
A11 k. (lt:h aJ'~. t'arty~. 

Ant~l. Ton,_ 

])i.;trikten Colo11~bo . Calcutfrt. 1--tun_r;oon och :-;inr;a-

pore ........ . ....... . ... . .. . ...... . ......... . (i .l ö;) 

J li;;triktet B cm_r;kol.- .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. 1:? 8.'21() 

Distrikten Acl('n, Bomuay, .lfrul /'({8 . A J.-yau och 
Bata1:ia besökte,; u u der <Il' J 89ö icke af något s1·cnskt fartyg för 

lossuiu<r eller lastnitw. Nyenska " J. lifartcn 1):c1 Södrn "\sien intog 
~ ~ . 

llllder år J 896 i det hela laget samma uhemiirkta stiillning som 
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Ostra Asien. 
..\ n". oeh rt fg·. far tyg. 
A n tal. Ton3. 

D istrikt<'! l T'ictoria l Hongkong) och ,':J'lwnr;hai .. . :!U 28,ö71 
.Tokolwma oc lt .J.V etg11srtki ...... . .. . ... . . :) 5,863 

D essa s iffl'or iiro intrec;s;mta . ::; iirskildt derför att dc beteckna 

de n c:vcnska Haggan;;; ~terupptriicl ancle i dess:-t far n ttten, ut i ll\·ilka 

de n under ftrra förcgåendr ilr Ya rit " P~ rlöst förs nlllncn. Det 

ganska het:·dancle tonn::~gr, som med ens uppt riidt p å dess::~ haf 
' synes vara hiinförligt t ill t Y:I e ll er kanske tre :l nghåtar. som gått 

fraktfa rt emellan hamna r ,- id (;ula hahet. 

Australien. 

Till di striktet Adclcäde ankon1mo eller afg ingu med las t ~am

rmllll::tgdt ±fartyg om 3.00:.? to ns; elj es sYnes d enna ,·crldsclcl ick e 

haha blifvit b esökt un eler :! 1· 1895 af någo t sve nc; kt fmt_vg i och 

fö r lossning ell er la::;tning. 'De n syensk::t sjiifa rt011 s junkr r hiir 

:l rligr n och s.n1es på ,-iig atl a lldc]C';; upphöra. 

Nord -Amerikas ostkust. 
..\ nk . Ol' h rt t'g: fartyg. 
An tal. ' l'o ns. 

Di striktet (( ueucc. .. ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . J ~l 1:.? .-JOG 
i (i ,OSH N ew- York . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11:.? 

J)is triktct HamiZto11 (Bermmlm;) h c.~i) ktc::; :lr 11->D:) iC' ke nf något 

~'< \' C' IJ Skt f::trL-' ·g i iindam~ l att l::tsLa eller lossa. b venska sjöfa rten ,; 

omh1 ttning va r unde r ;\r J S~l !i ungefiir densanli na ;;om il r 18D:1, 

lll C' ll ha r dock p:'l bilda dc fii r,;tniim nd::t di~trik tc n g:ltt framåt. 

Westindien , Central-Amerika och Mexiko. 
Ank. oeh ~Jg- . fartyg·. 

l )istrikte t Mc;;.-iko . ........ . .. .... .............. ..... . .. . 
Uuatemala . . ..... .. .... .. . . ...... . ...... .. ... . 
Belize (Hondura~) . ........ . .... .. . . .. .. .... . 

Ha vana ( Cub::~ ) .. .... .... . . . .. . .. .. .. .... . .. . 

Kinr;ston (-huna ica) .. ............. . . . . . . . . 
., Pol't -an-PrinrP (H a.iti ) . . ..... . ..... . .. .. . . . 

Antal. Ton~. 

-l

l 

lO 

.) 

;j 

l. l '14 
%~ 

-1-.007 

-100 
:.?.188 
l. R-1- ~l 
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J) istriktet S:t Thomas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4- l. l D4 

Pointe-rl-PifrA ((Jnadeloupe) . .. . . . . . . .. l 5 15 

T l'inidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -± l. 7 5() 

D istrikten Wilh elmstad (Cura \·ao). San .Jnan (Portorieo) 1n. H. bc

,;rJ ides icke af något svenskt fmtyg i iindamål att las ta eller 1ossa, 

tne n ;\(j fart,,·g anlöpte B a rbados för att söka order och iihen fS:t 

Tho mas besöktes af n~gra svenslut fartyg i samma afs igt. S ve n

ska sjMarten på B ondmas ,·ism· et t uppr; ving sedan :l r l 1->93, men 

ha r å ::t nclra s idan gått b ct:·clligt tillbaka på .famaica oc h ( 'uba. 

l öfri g t ha r den hållit sig ungcfiirligen stationiir. 

Syd-Amerikas nord- och ostkust. 
An k . och afg. fartyg . 

D i,;triktet Uam cus . .. . ... .... .. . . . . .. . . . ... .. .. .. . . . . .. . . 

( /eor_r;ctown (l )amemra) . ..... . ..... .... . . .. . 

Nio de Janeil'o .... .. . . .. ..... . ..... ... ..... . 
Jionterideo .. . . ...... .. .. .. . , ..... . . .. .... . .. . 

.-\ ntal. Tons. 
., :, 
7 

l SD 
() 

1.080 
:.?. \):?7 

-l --L856 

\ .. )8-! 

B uenos A !J I'CS ....... .. .. .. ... . . . .. .. . . .. . . . . . :)() :.?5.-±HO 
::liifruma ang ifn1 att undr r :l r H195 elen ::;\·enska s jiifarten 

~'<e dan :l r l. tl ~H gittt icke obetydligt frnmåt Jl<L distriktet Hio dc 

Janeiro, hva remot den min skats på ~[ ontC\· ideo och Buenos ~~ yres . 

Amerikas vestkust hm· under ;lr l t1 0o icke bc~iik ts at n ~lgo t 

;.;n~ n s kt fa rt_vg 

:'\11 lll cddelade uppgifter bctriift'andc ::;ve11ska handeL-fa rtygs ,Sj ~farten pCt 

fi'>rckomst i f riim mande f::~ n·attc n ;! r l S95, st iillcla mot bakg rund l~~~:~~~~
a f lllo b-; yara nclc uppg ifte r cxcmpekis för å ren 11->t):{ uC'h 1893, 

hilka j;1g i heriittelse inför sii ll ska pct [u· 189.) f ii rcb ragte, SYna" 

bekriifta, a tt den tende ns hos d L' ,; j ö fart, i' Om jag då hade ti llfi illc 

att åcl::t ga lii g~a, nemligcn att h t~ h·ndsakligen utveckl ;t s ig inom dc 

oss nä rmast omgi f v::t ncl e f;u'\'attnen, eller Ö stersjön och X ord,.:jön, 

fortfa rande hå ller i sig, och att ,; ycnskt lastrum p<~ liing re bort 

bcliig na farvatten blifver a llt mera siillsynt. l i'ör öhigt var ~,·c rige:;; 

utrikes sjöfart ~r 189?i m_vckct liftig och öfvertriifl~1 s 111 ~ h iinda en-

dast ::t f samma sjöfart under iu· 18\1-!, 0 111 jemförelsen icke ntstriickcs 

ti ll ckn in,;egladc frakt fö rtj enstrn, uta n inskriinkes till ([e sitfror, 
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ln-i lka a ngiha det totala tonnage, ~0111 111ed lab i anl;mlllnit till 

eller afg?ttt fr[lll utri kc·s ort. l ' å l{.Yss lancl, ' l\ ._I;Ja nd. J )anmark, 

England och );Nlcrlii ncl crna har y:\ r sjöfart unele r i'tl' l8~lö gjort 

i.ckc obetydliga framsteg, J1Yi lka torde me r ii n Yiil moh·iiga den 

ti ll bakagå ng. som samtidigt ]; unn at spåras pi't alllim farn1tt(• n. Yi'tr 

Haggas ,.;tiillning- prt afliig>'tla haf iii' m t en gå ng rubbMl, ol'h d'ira 

rederier,; fartygsan!:ika !l'ningspol i tik tyder -på, att st ii lin i Il gen icke 

s~l snmt skall lwnna itten·innas. T ln·m·jc fall Yar denna :-<iiill

ning ar 1806 icke niiutn\'iirclt siimrc iin ar 189'~· l'ii Bmc;i li en och 

()stm "Medelbah·ct" Linder hade ,.~tr ftao·o·a till och nwcl numit 
~b 

tcniing och i (btra 1\sien hade den återupplriidl dte1· Hera :'lrs 

bnrlo nu·o. 
:-;ku lle jag, ehuru icke fackman pi't deLL1 ;.:pc\'ic·lla område, 

\'åga utta la nagot OtndiitnC ang[tende anJeclningill'l l:l. ti ll ti\'C•nska 

flaggan;.: ltndantl'iingand(' h~lll fjermarc fan·attcn, ~:l skulle jag siiga, 

att nwt).!·ång-~mm i detta hiin~eandc iiru ati l'Öka hos o:;,.; ;.;jt'lhe. 

fhar och en, :oon1 iir intres"erau för Y~tr sjiifart, och nb~er

n·rat den miiugcl i't ng:are och segelfart:·g, :-om icke bl(IU Yinter

utan iifyen ;;ommarticl lq~at upplagda i. y[ira ban1nar af hri~t pil. 

Ycrk,.:amhrt. under det att friim1nancle fartyg \·erkstii llt det export

arbete, som lika,·iil kunde l1af\·a Yerkstiillts af inhc1nska fa rt\·<T . ~, 
bar otvihcla kt igt erf: tt ·il l'l l kiins la af förstiimning. Den för.,ta 

t<tnke tJ hiin·iu torde ,·ara, ntt orsaken hiirtill ii r heroende p:1 l ik

gi ltighet från befraktanll'" sida för den nationel la sjöfarisniiringen. 

l!uru biirmed förh:t!lcr sig kan jag naturl ighis icke utt.ala mig 

om, men skulle hcklag::t, ()ill s;t Yorc fallet. .\n dra orsakc·r torde 

clnel; ,·ara jiitlan· att pm·i;;a. 

. \ ny o häm·isanclc ti ll l(otiuncrskollegi i inn eh[tl lsrika ta lx·ll(•r 

fiir å r l09ii mi1 ,·ag, ti ll lw[n,:mdc af dcmut fr[wa hiir anfö ra att 
• <....' • ;-.' ' 

1mdcr sa
0
0'da å r af

0
u·ino·o med lasL fr:1n ~\'eriu·e t ill ham na r liit wrc 

(") ("':'! v 

bo rt bclägn n iin ~pa n ien endast -! sycn:oka ftngfart.vg, la:otande 

R.A1'15 t ons, uneler det att inemot liO ut liindska å ngfmtyg, las tande 

c:a ~l O,OO O t on,.: , un dt' r sam ma tid lem uadc i':h ·crige rncd J a~t dcsti

Jlerad t ill sådana afl iigsnare ham nar. Att ii fvc n friilnlt landl' scgrl

fartvg fra mför dlra egna fu nn it an,·ii nd ning , ·icl vår lang Yiiga ex-
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pur t, framgår af samma tabcJl er, dock hafva dra seg elfartyg tagit 

niinm värd del uti denna export, ehum, såsom exempelvis pi\. 

K aplandet , exporten i svenska segelfartyg endast uppgick till en 

fjercledel af lwacl som exporterades i ntliindska. 

.fag tror mig icke misstaga mig, då jag tillskrifvcr vår rederi

rö relse och den riktning, lwaruti denna på senare tid slagit in , 

den väsentligaste anledningen till detta förhållande. Katurligtvis 

borde de långväga traderna vara dc mest eftersökta af d ra 

reda re. l\len för att rcda1·nc skola kum1~ af d ~ svenske . exportö-

rerna gynnas med bcfraktningar, fordras natmligtvis i första hand , 

a tt de >; kola vara angeliigna derom sjelfva. O ch Yillkoret hiirför 

synes n tra, att de sit ta inne med fi)r våra cxportalster, fördrädes-

Yis jcm och trii, lämpliga fartyg, fa rtyg, som äro begiirliga i frakt

marknaden, 80m icke draga allt för tyngande assura nsafgifter, och 

som hah ·a någon utsigt att på besökta friimm ande platser kunn a 

k onkurrera med utilindska fartyg och möjligen lyckas blifva å ter-

befraktade. Tyvärr iir det föga anl edning att t ro, att th·eriges 

handelsflotta numera ut,·ecklas i. den r iktningen, att den kau göra 

anspråk på att anses t idsenlig. '1\·iirtom gifva K ommerskollegii 

ofvan anförda sifti·or motsatsen Yid handen, i det att utaf dc far-

tyg, lwarmed vitr handelsmarin för.vngrats .år 189-b, icke mindre ii n 

79 °/o voro utifrån inköpta, d. v. s. i allmänhet ~ildre farty o· hvil-
• • O ' 

k en siffra för år 1895 steg ii n da till 87 ° /o af det totala t illkomna 

to nnaget. Hur stor patriot man iin må vara, s:"t kan man iincli'1 

knappast frigöra sig för den tanken, att det la str um, som icke 

liing re k~n med framgång b rukas under friimma nde fl agga, och 

som derför säljes, också skall v isa sig oliimpligt under den sYenska. 

Inköp af 
gamla far

tyg. 

~Ien clet finnes iihcn ett annat skiil, som torde yerka }\ ter- Handelsftot· 

hållande på Yår sjöfar tsniirings ut\' eekling och det är, att handels- tans befäl. 

f lottans bef~il måhända icke iir Yuxet st iillningcn såsom bcfiil-

hafvarc å fart.' ·g tillhörande ett land, hYilkct Yi ll se sin handel ~ -

marin spridd öfyer alla haf. .fag sk.Yndar att anmiirka, att detta 

mitt yttra nde icke g~ill e r personer utan system; ty våra svenska 

fartygsbcfiilhafnlrc, i mång·a afseenel en erkiinclt o·oda t)' j)er f i.i r 
~ h ' 

1n·iik t iga sjiimiin, iiro sådana som cl e blif,·it uppfostrade till a tt 
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vara. Men det iit· just detta UIJpfostringssystem och ,;jclh·a up.p

fattnincrcn om ll\·ad som bÖr förstås med en duo·licr SJ·Ö man, som 
h >:> b 

enl igt min tro tarfva jernkning. 

.Jag erkiinner, att det icke :'it· utan en \' ISS tvekan som jag 

Yågar uttala denna uppfattn ing, hvilken så småningom hos mig 

stadgat sig till öfvertygclsc; ty v i ha jn helt nyligen, under som

marens sjöfartsmöte i Stockholm, hört v;'\ra fartygsbcfiilhah·arcs 

stora kunskaper och .erfarenhet högt förkunna.;;, yttmndcn som 

lllå,;tc \·arit siirskildt cgnadc att, i den krets der dc fiilldes, röna 

ett enthnsiastisld mottaga11dc, i s.nlllerhet som dc,.;,;a egenskapers 

fi)rctiutlighct hi)S våm bcfiilhafvarc liinclc till att ,-isa obchöflig

hcten för svcn,.;ka. fart:·g af lagar om lastlinicr och fartygs sjö

,·iirdighet samt om underbemanning. Men för den, ;;om icke ser 

dc•ssa. frågor ens idigt ut· vare sig redarens eller fartygsbcfiilhaf

,·arcns s_n1pnnkt, och ,.;om icke kan an nat iin fön·flnas i)f,·cr att 

l:tgförslag, sådana som dc niimnda, i vår upply,;ta tid ]_,·ekades 

~am l a. så ringa s.nnpatier, men så mycket af •'kraftiga protester", 

oe:h som har svårt att förcstii ll a sig sjöfartsmötets beslu t i dessa 

afseenelen preglade af full oegennytta och fördomsfrihet, lwnna 

icke heller dc Yid mötet nttaladc omdiimcn om ,·år bcfiilhaf\·are

ktu· kiinnas all deles öh·crt_Yganclc. 

Det iir icke så synnerl igen liinge· seelan nm11 hade tillfiille att 

J,i.)ra iifvcn personer med omdöme på det nautiska området ~;\;:;om 

typen för en bra skeppare iinnn framh?illa elen der gamla ·'go 

~~hcacl-'-typcn, som imponerade med ett Yakct och hurtigt Yiiscn 

oc· h som med oförbriinnclig gemyt bland passa)!;Crarnc uliil\·ade ett · 

,·iirdskaps förpli~tclscr. O ch i mtmgas ögon framstår Jni'thiinda 

elen typen iinn~1 så~:;om den riittn. Till och med rcda nw torde icke 

alltid hafva den blick för egen fördel att dc göra det hii,;ta \'alet, 

di't det giillcr att siitta sin egendom i hiindcrna på en n.'· befäl

hafn1re. Oftast förblindas dc af den reputation, "om omstr:01lar 

~jömannen med "den stora praktiska erfarenheten", men icke siillan 

iir just den sjömannen mycket litet hemma på det teoretiska om

rådet och hyser ofta en skadlig obeniig-euhct för att iakttaga en 

eld små försigtighctsåtgiirdcr vid navigeringen, hvilka han hiinför 
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ti ll fjesk, men hvars uraktlåtenhet alltför ofta medför faror för 

"kcpp, gods och lif. Den praktiska erfarenheten iir af ofantligt 

f;to rt vii rclc för en fartygsbdillhafvarc, men elen måste va ra parad 

nwd lomskap, allvar och omdöme. 

r en af nyssnämnda sjöfartsmötes resolutioner heter det, att 

:· det mccl förtroende kan öfverlemnas åt kaptenerna, såsom de 

mest sakkunniga, att bcstiimma, huru fartygen skola lastas för att 

blifva på b~ista siitt sjiiviirdiga». Ucnt emot en >;{\dan resolution 

111å erinras, att man ?;enom bcriik ningar efteråt kunnat nii,.;tan till 

,-isshct konRtatera, att skepp fiirgåtts med man och allt endast af 

<len, som man kan hcka, abctyllliga anledningen, att barlasten varit 

fe laktigt stufvad, beroende på okun nighet eller slarf. {r ta n att 

göra sig niirmare reda för barlastens inflytande på fartygets stabi

litet l t~ter den "praktiske s jö111a nncn» störta sin sandbnrlast s~l 
dj11pt ned i skeppet, elen kan komma. Fartyget f?ir en öfve rdrif

Yet sto r metacenterhöjd oeh följaktligen häftiga rörelser. Genom 

><il dana hiiftiga rörelser börjar :;andbm-last förskjuta sig redan vid 

t'l l kriingning at 20°, då elen elj c,; bibehåller sitt liige iinda t ill 28° 

lutn ing. Ji'art.'·get får slagsida oc h efter iinnu ett p1\r kriingningar 

kantrar det, trots all bcfiilhafYarens »praktiska lluglighcb. 

B clwh·ct af vidgallC' kunskaper gör sig numera giillande på \'idgade 

l ll " l 1 l 1.. l .. 1 1. l l kunskapar 
~nart sagc t a a omntc en, oc t 'nappast are r c d ,.a lllnas an cc- ho~ 1 <J: :t· 
nin)!; att tro, att detta bebo[ skulln vara mindre inolll detta um-

n\dc, der kuns],apsforclringarna aldrig ,·arit s~·nnerligcn stora. t:liir-

,;kildt fördal ler det mig som skulle ~1tski ll igt stå att vinna genom 

;·,kaclc kunsl;aper p~~ s jiifarts-atfiirsviiscnclet s omn'\dc, om detta ut-

tl'\·ck mil tillåta,.:, samt bctriifl~mdl' d eYiationsliira och friimmande 

~priik, och framfi)r rt!lt genom en om möjligt mera praktisk rikt-

ning af den unden·isning, som km n:=ts, iin hvad nn iir fallet. Att 

dt höjande af befiilhah-arcldlrcns kunAapsnivå också skulle höja 

<le,.;s tjcnstbarhetsnivå, anser ja12: \'ara stiilldt utom hvarj e t,·if\·cl, 

liksom jag också ii r öh·c rt.n;rtcl om, att den öl-:ade t jenstbarheten 

,.;kull e göra reclarne mcm bcniigna. fö r att sätta nya och tidsenliga 

~rtlllt följaktli~en dyrbarare' fartyg nt i sina befiilhafvares hiindcn 
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1JVarförutau vår flagga aldrig torde komma att intaga den sWll

ning på fjermare farvatten, som den en gång intagit. 

Det må yara andra, på detta område mera ~in jag bevandrade 

män förbehållet att planlägga det utbildningssystem för den sven

ske fartygsbef:'ilhafvaren, som kan anses biist föra till målet. En 

utvii o- som s'·nes mig· mycket tilltalande, iir, att utom de nu före-o' ./ . 
skrifna styrmans- och kaptensexamina anordna en frivillig examen 

motsYarande den, som i EnglaEd aflägges för erhållande af eerti

:fikat såsom s. k. extra master. Jag tror mig nemligen veta, att 

det skulle möta svårigheter att niimnvärdt utstri~eka fordringarna 

i de två förstniimnda examina längre, iin ll\·ad nn iir fall et, iih·en 

om någon reduktion i vissa ämnen skulle kunna företagas. Men 

en e:\tra kurs hufntclsaklig·en åsyftande att höja yrkesskickliglwten 

hos sådana sjökaptener, hvilka aspirera befäl på fart."g fiir uaxi

gering bortom Xordsjön, torde yara lätt att åYiigabringa och hah·a 

stora utsigter att Yinna anslutning, om den anordnade,: under de 

Yintermånader, då en sto r del af Y~n't sjöfolie går sysslolöst. Det 

belopp, som hos oss årligen anslås till underYisningsansta ltcr för 

sjöfolk, år så litet i bctrakt.-'lnde af sjöfartsnitringens stora bety

delse för y:\rt land, att ytterligare några tusental kronor, nedlagda 

i iindamål att, exempeh-if' till en början på försök Yid. nHigations

skolorna i Stockhollll, Göteborg och J\Ialmö, anordna högre ut

bildningskurser för sjökaptener, icke böra synas afskriickandc. 

t\lutligen anser jag mig böra tillfoga, att kiinslnn nf niidYiin

dighetcn att höja den engelska handelsflottans befiilhafvarcld\rs 

nautiska bildning nyligen tHgit sig uttr.Yck uti af "the Board of 

Trade" utfärdade förm·adc examensbestiimmelf'er för "mates'-, 

"masters" och "extra m.astcrs", hvilka triidt i kraft den l J anuari 

1891, och enligt hYilka programmet för und.en·isn ingen blih·it 

uppstiilldt pft sådant siitt, att det ingih-er förhoppniug om en i n

telligent behandling af dc förcskrifna nndcryisningsiimncna och 

synes leda in på en för den nautiska bildningen förståndig OC'h 

praktisk yiig. Dessa nya bcst~immelscr ko111ma visse rligen att liigga 

svårigheter i Yiigcn för en miingcl uppåtstriih-andc nnga sjömiin, 

hilkas intelligens icke ligger åt det t eore ti ska håll et; men dc 

• 
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komrna att höja den engelska bcfiilh:1fva rekåren i des:; helhet. För 

den, som icke kan skaffa sig ett befiilbafvarcbrcf, står framgent, 

Hlsom hittills, iippct att föra ,.; jögåcndc fart:·g i110lll kusttraden och 

p<l kontinentala hamnar mellan Brcst och Elbe. 

Det to rdP kunnn antaga~, att det hui\·udsakligcn iir denna 

;-:i ;.tniimnda stora kla:;s af engelska f<>rt.vgsbcfiilhafvarc, bland hvilka 

ntan liir kunna påtriiJfit ~ådana, som iiro oförmögna att skrif,·a sitt 

namn eller att skilja g rönt från rödt eller som ega enda,.;t en ltiigst 

,:yag kunskap om reglerna för unth-ikande af ombordliigg;ning, som 

necls<ltt elen engelska bcfiilhafvarekårens anseende i utlilnclingcns 

<·~<ro n oc h som o·ör att man exempeh ·is hos os::; iir bcniig0n att 
l") ' b ' 

e~ n sc denna befälhafvarckår i duglighet stå långt UtHler den sven-

,:ka. Sttdana fiir vår ege nkärlek stnickrande jcmförclscr kunna ju 

\'il t:a belntgl igl'l; men uts.triicka vi jcmfördserna till den biittrc delen 

at Eno·l;utds och TYsklanch ,.;amt tn!lhiinda äfyen Fi·n·enta statemas 
b . 

<,ch P'rankrike,; bcfiilhl'lh-arekårcr, så fruktar j<~g, att Yi icke skola 

få ~:1 mmn anledning till sjclfberiim. 
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Om kustartilleriets organisation. 
Till 

Redaktionen af Tidskrift i Sj ö väsendet. 

I Tidskriftens 2:a hätte för innevarande år har iniörts en 

artikel ur Artillet·didshift för förlidet ."n· med titel: 

N å gm onl an.r;äende d et s rensket lwstartille1·iets Olf]ctnisat ion 

och dess officerskärs utbildnin.r; .: och har Red., som ansett upp

satsen vara värd uppmärksamhet, till densamma fogat en del 

reflexioner, till hvilka uppsatsen gifvit Red. anledning. 

Enär på grund af ±rågans obestridliga vigt en om också 

ofullständig utredning af de faktorer, som derpå inverka, och 

af de förhållanden, som ega sambaud med henne, torde kunna 

blifva till gagn, vågar jag anhålla, att Red. behagade i Tid

skriften införa nedanstående rader såsom ett ytterligare inlägg 
i frågan . 

Den ifrågavarande uppsatsen består af 2 delar, af hvilka 

första delen berör kustartilleriets organisation och den andra 
dess officerskårs utbildning. 

Då organisationen synes mig vara den oj emförligen vigti

gaste delen samt frågan om utbildningen af personalen utan 

allt för stora svårigheter lärer kunna lösas, om blott organisa

tionen är sådan, att derinom finnes en länk, h vilken förfogar 

öfver tillräckliga och kompetenta krafter för att på ett fullt 

sakkunnigt sätt kunna handlägga ärenden, som röra utbildnin

gen af kustartilleriets kadrer, så anser jag mig böra för när

varande insk:·änka mig till att taga endast organisationen i 
betraktande. 

Den ifråga varande uppsatsens förf. anser att, då Vaxholms 

och Oarlskrona artillerikårers verksamhetsfält äro mycket lika, 

en närmare sammanslutning mellan dessa båda kårer är abso 

lut nödvändig, på det att kustartilleriet måtte nå en hastigare 
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utveckling, än hvad hittill~ varit fallet. Visserligen vill Red. 

icke bestrida, att häri ligger ett skäl tör en sammanslagning, 

så att allt kustartilleri komme att lyda under en gemensam 

chef. Red. vill emellertid ej tillmäta detta skäl en af.r;Mande 

betydelse, i samband hvarmed Hed. dels påpekar, att det ab

soluta, om det öfver hufvud taget står att finna, allra minst 

bör sökas på organisationens område -- hvilket dunkla ut· 

trycks verkliga innebörd för öfrigt icke torde vara så alldeles 

lätt att fatta - dels söker framhålla, att, stwida hvarj e kår 

för sig kan fylla sin uppgift, sammanslagningen skulle vara 

onödig. 
Det är i sanning förunderligt, att det kan finnas en kon-. 

servatism ]1å organisationsområdet så stark, att det för ett så

dant axiom, som att truppförband tillhörande samma vapen

slag och <>gande alldeles likartade verksamhetsområden böra 

stå under gemensam högre ledning i allt som rörer vapnets 

materiel och utbildning, fordras ytterligare bevis eller skäl än 

iust gemensamheten och likheten i afseende på både vapen

sla'g och verksamhetsområde. Principen om sådan gemensam 

ledning för alla till ett och samma vapenslag hörande trupper 

m. m. tillämpas nemligen öfverallt inom alla civiliserade län

der, h vilket väl icke kan vara Red. obekant. J ag tager mig 

också friheten uppfordra Hed. att uppgifva någon annan civi

liserad stat, der kustarti1leriet är liksom hos o~s fördeladt på 

både landt- och sjölörsvaret. Det tillhör derför Red. att be

visa, att en sådan sakernas ordning, som att olika delar af 

samma vapenslag i alle~ möjliga a(seenden äro ställda under 

olika öfverstyrelser, kan vara sund och naturlig. J ag vågar 

också påstå, ej blott att ett sådant bevis är omöjligt att pre

stera, utan äfven att en sådan, mot hittills gällande, och på 

den rikaste erfarenhet grundade praxis, stridande ordning 

måste verka ofördelaktigt ej blott på beskaffenheten af den 

materiel, som tillhör vapenslaget, utan ätven på utbildningen 

af de truppförband, som äro dylik ordning underkastade, och 

göra dessa senare mindre skickliga att uppfylla sin uppgift, 
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än om de lydde under gem~nsam öfverstyrelse Eller låter 
det i sj elfva verket tänka sig, att det kan vara klokt att ar
beta i samma riktning på två olika linier, h vilka· äro paralleJa 
och h vilka derför aldrig råkas? Kan det t. ex. vara rimligt, 
att då det såväl vid Vaxholm Oscar Fredriksborg som vid 
C~rlskrona behöfvas nya pansarbrytande kanoner, nya snabb
skjutande kanoner, nya tornkonstruktioner, nya krutsorter, nya 
projektiler, nya sprängmedel, nya anordningar för eldens led· 
ning inom kustfästningarna, o. s. v., de tidsödande och kost
bara undersökningar, utredningar och försök, hvilka äro oaf
visligen nödvändiga, ifall misstag skola kunna und vikas, verk
ställas oberoende af hvarandra på två olika håll? Eller är 
det rimligt, att de reglementen och instruktioner af flera olika 
slag, som äro nödvändiga för utbildningen, utarbetas på olika 
håll? Det blir nemligen då tydligen oundvikligt, att dessa 
reg lementen o. s. v. blifva ollka, hvilket väl icke kan vara 
annat än ganska ofördelaktigt. Följderna af dylik olikhet 
komma för öfrigt sannolikt att inom k0rt visa sig, i fall för
slaget att Carlskrona artillerikår, hvars personal hittills saknat 
tillfälle att erhålla den utbildning, som endast i skjutskolor 
kan bibringas, kommer att deltaga uti skjutskolan för armvens 
fästnit1gsartilleri. Visserligen och lyckligtvis har Kongl. ]\[aj:t 
på chefens för Carlskrona al'tillcrikår framställning anbefallt, att 
de för armeens fästningsartilleri gällande reglementen och in
struktioner skola tillsvidare gälla äfven för Carlskrona artillerikår, 
men då artillerimaterielens olikhet vid Vaxholm och Oscar Fre
driksborg å ena och vid Carlskrooa å andra sidan g j ord e det 
nödvändigt att för flera p j esslag tillhörande befästningarna vid 
Carlskrona utarbeta ett särskildt exercisreglemente och en sär
skild beskritning öfver artillerimaterielen, anbefalldes att åt· 
s killiga i flottans artilleriexercisreglemente an vända benämnin
gar och uttryck skulle användas. Att härigenom svårigheter 
och olägenheter komma att yppa sig, i fall Carlskrona artilleri
Mr kommer att deltaga uti armeens fästningsartilleris skjut
skola, är sjeltklart, ty då öfningarna komma att leda3 af befal 
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trån såväl armeens som flottans fästningsartilleri, komma ifrå
gavarande olikheter att vid meddelandet af undervisningen 
·. rifvetvis verka störande, på cfrund af personalens tillhörande h b 

armeens fästning;;artilleri obekantskap med de vid Carlskrona 
artillerikår numera använda uttrycken och benämningarna -
och vice versa. 

H varje kunnig militär vet, att för vinnande af framgång 
vid utförandet at krigiska företag en koncentrering af alla 
t illgängliga krafter är ett i regeln nödvändigt villkor. Denna 
grundsats gäller i nästan lika höga grad vid utförandet af de 
arbeten, som i fredstid u t an uppehåll pågå såsom nöd vändig a 
tö rberedelser till kriget. Såsom kustartilleriet nu är organise
radt, eger dock en splittring af dessa krafter rum, som så 
svårt som möiligt stöter denna grundsats för hnfvudet. För 
hvarje upplyst militär måste det också ligga i öppen dag, att 
ett sådant onaturligt förhållande icke kan annat än inverka 
skadligt, så att kustartilleriet. under nuvarande olyckliga för
hållanelen omöjligen kan uppnå den höga :::tåndpunkt beträf
fande ej blott materielen utan äfven personalens utbildning uti 
~jenstens alla delar, som n;ed bättre hushållning af den in~el
ligens, de kunskaper och de krafter, som finnas hos de olika 
t ruppförbandens befäl, skulle kunna förvär±vas. 

:'lien oafsedt de här ofvan påpekade olägenhetenia beträt
tande den högre ledningen af kustartilleriets angelägenheter 
- månne det i afseende på denna högrA ledning är så väl 
beställdt inom såväl armcen som flottan, att berättigade an
språk dervidlag uppfyllas? 

Låtoro oss då först se till, huru det står till vid armcen . 
Enligt den nyligen utkomna upplagan af Tjenstgöringsregle

mentet för armeen åligger det generalfälttygmästaren och In
spektören för artilleriet: 

att egna oaflåtlig uppmärksamhet åt tillståndet inom fält
och fästningsartilleriet så inom som utom landet, vaka öfver 
att vapnets stirski lcla behof behörigen tillgodoses samt i detta 
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ändamål hos Konungen göra framställning om hvad han anser· 

kunnu friimja ·t:apenslagets utreclding: 

att inspektera arti ll eritruppförbandens teoretiska och prak

tiska u tbildning i tjenstens alla delar, hv<lrvid han företrädes

vis skall egna sin uppmärksamhet åt den SJi eciella fackutuiLrl

ningeu, h vi i k en lmfvudsakligen afser vid sa väl fält- som fäst

ningsartillerie t vapnets sl.jut.f'önnå(Ja: 

att vaka öfY er att gälland e bestiimmelser för öfningar, 

undervisningen vid dess skolor och utbildnir1gen m. m. äru 

liimpli.r;a och n oga följas; 

att minst e11 gå1lg om året inspektera de olika truppför

banden och cler,;icl beträffande d en speciella fac/;utuildn inr;cn 

sjelf utfiirda erfonla1ipa foreslcrifler: 

att kiinna :::amtliga regementsofficerarnes militii.ra dugl ig

het oc.:h så Yidt möjligt fön-ärl v R sig känueclom om sa1ntliga 

artilleriofficerarnes a r ti lleriteknis ka an vänd barhet; 

att lå ta utarbeta inom arti Ji e ri staben förs la()' till r eo· lemeu -
o b 

tariska bestämmelser, instruktioner och läroböcker; 

att eg r:a onMttlig uppmärksamhet åt löruiittringen af eld

vapnen med dertill bönmde ammunition oel r materiel sa mt för 

detta iindam:"tl SJ'elf an ordna eller bos ·konulwcn O'()ra fnrm f' tiillnin" 
~ h n 

om föt·f'öks an:-tiillande; 

att förcliigga konungen alla fi.indag till n.\'a eller föriindr::1dc 

1'rlJlCnkou.,·tmldioner till pröfuiug: och fa s tstiillcl~c, o. s. Y. 

Ma n f'Cr hiiraf h \·ilkcn III aktpåliggande och omfattande upp

gift den offic er lwr, som bekl:idcr ifrågaYaramlc Yigt iga p o><t. Och 

månue icke hi irför fordras \'Crldiga och gedig na fackkunskaper·: 

l\feu 0111 detta iir obestridligen sant, huru ;; kall det \·ara mi.i jli!);t 

för elen, som sjelf iir fiiltartillerist, aldrig tjenstgjort Yid fii stnings

artillc.:rict och som \'id tilltriidandet af sin befattning ic.:kc kan c'pl 

mera iin en ganska ytlig kiinncdom om t'iil'tningsartill erict,.: m!\ ng

skiftandc· och komplice rade matcri.l'l , dess reglementen och in:-;truk

tioncr, ll\·ilka i allt "' 1111 rö re i· den speciella f'ctc!mtuildningen ii ro 

fullkomligt olika fii ltartilleriets och dermed lmh·a endast tcrnligen 

få ber ö rinf!:spun k ter, a t t V(;f r ii ftimclr fii st n ingsm·till er i et filll st rh al i_qt 
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f.dla si n uppgift som in spektör'? H\'ilken börda för den, sorn 

nödo·as ~tta~ra si(J' och yill sam\'etsgrant utföra ett sådant Yiirf! 
!.'::' o b ~ 

(H\'Cro·åcnde till huru det ii r s tiilldt vid flottan betriiffande 
b 

elen lrtinTc lcdnino·rn af de iirendcn, som röra den del af fiistnings-
o n 

arti ll eri et, sum tillhör sjöförsyaret, finn er man, att enligt giillandc 

instrukti on för l\larinfön·altningen det åligger detta embet;:;\·crk: 

att i tckni,-kt oeh ekonom iskt hiin f:ernde utöh-a inseendet 

iihcr rik et,; för,.;\'at ·,.;:tnstaltcr till sj ii,.; ; 

att ntiif\'a det allrniimra in;.;cenclct i.jfyer dc.: för i.ifnnrdct af 

flutb111 S personal erforde rliga anordn ingar i t cknisld oeh ekono

miskt hiin scenclc; 

atL iiher\'aka att "J'ökriO'f:matc ri clcn Yidmakthåll cs i tjc>n stbart 
. "' 

skick ; 
att besörja ansktffningcn af de för sjöförsntret crhn·dcrliga 

yapen, :tmmuuitilln, Jaycttagc m. m. iihensom sådamt förern ~t! i 

öfriot Jtyi]ka icke utan sti.l!TC f' \' ~. ri u·hct kunna Yid fl ott<r ns stn-
o' - o 

tioner eller genom bdiillrahare fijr afdclning af flottan e rh:'\ lias; 

fltt till ntfiirandt' anbehi ll a rrforderliga förbiittr ingar i fll>t

tans Jllatcri el m. m. 

D erj emtc stadga,.: i afsee nde pFt bcredningl'l r t'el r förcdr<lg nil\

o·r·n af de 1\larinftin·altni twen tillhörande iircudena, att elwfcn för 
b "' 

:utill eriafclclningrll ,.: kall handliigga dc iircnden, f'O I11 ang[t del s be-

yiiraiiUc a{ fart\ ·o·cn och tlcn öfrio·a fl )· tande materielen samt bc-
. tJ b 

fiistninga n ra, dels in ventarier tillhörn ndc artill eri- oc lt torpednpp-

bördcrna för s;l\'iil fartygen oeh d en öfriga flyt ande materielen 

som bcfii-;tninganra jemte för niimnda nppbörclf'1' behöflig utred

ning mccl lFacl dertill hörer. 

Enligt giillande in ~truktion fiir flottan:; :<br.h 11t:h d<•:-;s Yt' rk

samh et i fredf't icl har d enn a stab t ill uppgift : 

a t t nppgö ra pl aner för flolbrn s mobili t:f' r ir rg .~amt hr lr:nrdla 

frågor, som röra sjöflir,-yards siittarl(lc i s tånd att. fvlla :;in upp

gift; 
att med uppnr iirksamhC'L i'lilja den flottan tillhi:mtn dL' pur~o

nalens ntbildning , öfningm· och tj cnstbarhet samt. "PPfiÖra fiirt> lag 

ti ll förbiittriugar i des,.:a hiinseenden ; 
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att noga fiilja ~jijkrigsviiscndcts utreckling ,;:h·iil inom som 

11tom riket samt \·crkstiilla sjökrigshi storiska forskningar; 

att efter erhållet uppdrag utarbeta för tjcn~tcn Yicl flottan 

erfo rderliga författningar, rrglementcn, in strukti oner orh fiircskrif

tPr; RHlllt 

att verkstiilla utredningar och afgih·a utlåtanden i :-;jömi lihira 

frå~o r , ;;om till staben hiin:-;kjutas, samt att ;-;amla all a hiirför er

fo rderliga nppgiftcr rörande ;;å\·iil flottans personal neh matr ricl 

::;:~ 111 nek :::jökomrn nnikationema samt sådana an,.:ta lter inom lan

det, som iim afseelda fi)r ,d lmiinna s jöfartens befriimjande. 

1 )('s:-;a, :'h· 1H9fi utfiirdade, in ::;truktiouer innehåll a, så,.;om af 

ofva nsHicnde s_vncs, bra litet rörande fästning;;artillerict. ~iirskildt 

i in;;truktionen för flottilns sbtb iir fiistning,.;artilleriet e j ens 11111-

niirnnclt. Ej hell er finner man såso m i in stniktionen fi)r g-eneral

Hilttygmiistarrn och in:-;pcktiircn fiir artilleriet, ni'1gra bcstiimmrlscr 

för höoTc mrndio·het om ,;k)'ld io·hd att uppmiirksamma fii,;tnings-o u b b 

artill eriets ut\·cckling och dcn·icl följa med sin tid, att öh·ern1ka 

1len specirlla fackutiJilclningcn och :'ltt för n qmet l[1ta utarbeta 

rt'l-(lcmentariska bestiim1ncl~ cr, instruktinnc1· n(' h liiroböckcr, o. s. \". 

Låtom os:-; 1111 sn till, hum Yid så\·ii l lanclt- ~om ,;jiifiir:-;\·aret 

dc rent fiistningsartilleristi ska iircndcn beredas, h vilka ii ro . :1f den 

natur, att clc ti llhöra en iih·erst.Hel,.;e. 

fhad då bctriiHar artilleriet, så beredas iirenclcna rörande 

mate riclen af niltt,·glniistarcn och uneler honom af c hefen fiir kon

struktionskontoret. B;1da bcfattni11garna haha stiindigt hestridts 

af fiil tartillcrister och ti Il tlcras bitriide i fråga om fii stn i ng,.;a rtill e

ri,;tiska ii rcnclen har t ill s dato ej c11 enda fiistningsartillcrist ntrit 

kommenderad ; och lik\· ii! har· allt ,;edan slutet af 70-ta [ct minst 

u, to af de ärenden, som b1'handlats i konstruk tionskontoret, rört 

fiist nin•,.s- och l)'>;;itionsartilleriet. Sedan nii111nda tidpunkt har ':::> 

~å\-iil fiilttygmii;;tarcn som chefen för kon;;truktionRkon torct om-

bytts ~ gånger, men ail a gångcma haha dc officerare, som bckliidt 
dessa vioticra l)ostcr iifvcrcr;\tt till t J' iinstgörinl! \· id fiiltmtillerict. . b ~ ' ' o ' ._ < .) 

Den rika erfaren het, som dessa officerare nt\·ifvelaktigt Yllnnit i 

fr:'\ga om fiistning,;artillcricts materiel, har med ett enda unchntng 
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o-;1tt förlorad för detta yapen. Beträffande de iirenden, som röra 

den teoretiska och praktiska ntbild11ingcn af den Yapnet tillhörande 

personalen samt Je många vigtiga frågor, som på senare tider 

varit under behandling i och för ny bestyckning af Vaxholm

Oskar-Fredriksborgs fiistning med allt ln·ad därtill hörer, s!'t 

hah•a dessa till stöne delen lagts på chefen;; för V axhlllms arti l

lerikår slwldror. Denne officer har oekså Yarit den, som fått 

biira en ganska stor del af den arbetsbörda, som borde !'degat en 

öfver::;t\Telsc, diirest en Hrkl igt kompetent sådan varit att tillgå. 

Men u~om detta arbete, soffi är fullL tillräckligt för en person, 

bekläder samme officer kommendantsbefattningen vid ohan

nämnda fästninO" och är dessutom skyldig aU sköta alla de 

o·öromål, som åligga honom såsom chef för artillerikåren. Till ;å köpet har man organiserat Vaxholms artillerikår" så,. att 

chefen. som dock med all säkerhet borde komma att fa mmst 

dubbPl.t så mycket att göra SOm andra chefer för armeens värf

vade truppförband, erhållit blott en regementsofficer till sit t 

biträde, under det att de sistnämnda cheferna haha 2 ~1 3 

sådana officerare till sin disposition. 

Öfvergå vi nu för att se till, huru det i dessa hänseenden 

förhåller sig vid Oarlskrona artillerikår, så finner man der ett 

motstycke ti ll förhålland ena vid Vaxholms artillerikår. Sålun

da har äfven chefen för förstnämnda kår en kommendants

befattning att sköta samt måste des;;utom bereda de flesta af 

de ärenden, hvilka under andra, bättre ordnade förhållanden 

borde erhålla sin beredning inom en öfverstyrelse. Mycket 

talrika hafva också varit de ärenden at organisatoriskt och 

fästningsartilleristiskt slag, denne chef under kårens nn fe~

åriga tillvaro erhållit i uppdrag att bereda; och den, som vill 

O"Öra sio· mödan att genomgå kårens l;:onceptböeker, både de 
e b f · · 
offentliga och de hemliga, skall snart komma till örv1ssnmg 

om, att kårchefen betungats med sådana ärenden som de nyss

nämnda i vida högre grad, äu som rimligtvis bör fordras af 

en officer i tjänst vid trupp. Chefen för Oarlskrona artill~ri

kår har dessutom särskildt uti ett fall varit ntsatt för ett m1ss-
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öde af enastående slag. Kåren var nämligen från början för

. sedel med 3 regementsofficerar8 utom chefen och var alltså 

med hänsyn dertill vida bättre lottad än Vaxholms artillerikår. 

Men vid 1894 års riksdag beröfvacles kåren öfverstelöjtnants

beställningen. -:'lian sknlle väl tro, att härför mycket vigtiga 

politiska skäl gjorde sig gäll ande, eftersom en ej at regeringen 

föreslagen minskning af ett ordinarie anslag hör till de största 

~ällsyntheterna inom vårt illl'e politiska lif och endast före

kommit, då en schism mellan statsmakterna inträdt eller ho

t::tt att inträda. Det ifrågavarande politiska skälet var dock, 

såsom af riksdagshandlingarna tydligen framgår, blott dP.t, att 

man ville undvika en gemensam ~.,otering om ett extra anslag 

på ö:e hufvucltiteln. Det borde eljest, tycker man, hafva varit 

ganska lätt att förutse, att omöjiigheten af att i Hottans öf

Yerstyrelse bereda de många rent f~istningsartilleristiska och 

organisatoriska ärenden, som redan vid den tidpunkten före

komma och som med tiden måste i ytterligare betydligt ökad 

grad förekomma, vore ett kraftigt skäl, bland måt;ga andra, 

f,)r att chefen för Uarlskrona artillerikår borde ega till sitt 

biträde åtminstone lika stora krafter inom regementsofficers

graderna, som de af göromål vida mindre tyngda cheferna för 

andra truppförband inom krigsmakten, på det att lwn skulle 

kunna sältas i stånd att lägga på sina regementsoHicerare en 

ej oväsentlig del af de göromål, som tillhöra honom i hans 

speuiella egenskap at kårchef, och derigenom göra det möjligt 

tör honom att, utan åsidosättande af nämnda göromål, egna 

en dryg del af sin tid åt de ärenden, som UlJdPr sundare or

ganisationsförhållanden borde 'åligga en öfverstycelse. 

Om emellertid chefen för Oarlskrona artillerikår redan 

haft Jet ganska besvärligt, så stunda, efter allt att döma, ännu 

värre tider. Ty de så vigtiga bestyckningsfrågorna rörande 

befästningarna vid Carlskrona hafva ännu icke ryckts så nära, 

att de kräft ett verkligen betuuganrle arbete. De äro dock i 

antåga.nde; och redan efter nästa riksdag komma de sarinolikt 

att blifya brännande. H vem skall bereda dessa frågor och 
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se till att lämpliga pj estyper o. s. v. välj as? I öfverstyrelsen 

tjenstgöra endast sjöofficerare, o<:h bland dessa finnes ej en 

enda, som katJ. behersl;a det speciella område af vapentekni

hn, som rör kustartilleriet eller öfver hufvurl fästningsartille

riet, och som i förening härmed eger vissa oeftergifliga och 

moderna fortifikatoriska insikter i fråga om kustbefästningar. 

I-I vad nyss sagts, h varken kan eller får i mm e bära n il got som 

helst klander, ty det finnes i själtva verket inga officerare, af 

bvilka man fordrar så stor mångsidighet som af sjöofficerare, 

hvadan det vore orimligt att begära, att de utom de mycket 

vid t,) m fattande sj ö mi Ii tära fackinsikterna äfven skulle kunna 

beherska en sådan specialitet som den i hög grad komplicera~ 

de fästningsartilleritelmiken. Den sjöofficer, som i främsta 

rumtDet skulle ifrågakomma att ej blott handlägga utan äfven 

uoga utreda bestyckningsärendena rörande befästningarna vid 

Carlskrona, vore naturligtvis chefen för Marinförvaltningens 

artilleriafdelning. Det torde väl dock, utan att man gör sig 

><lker till öfverdrift, med fog kum1a anses otänkbart, att. han 

8kulle kunna sit sätta sig in i elylika ärenden, att han fullstän

digt beherskade dem, ty denne officer är, som Red. vet lika 

bra som författaren till dessa rader, till den grad upptagen af 

~jömilitära ärenden, att det sannerligen icke kan blifva myc

ken tid öfrig för honom att syssla med andra för honorr., ,;å~ 

som sjöofficer, främmande ämnen. 

U u der sådana omständigheter torde det vara lätt att be~ 

s\·ara elen nyss framställda fn1gan om hvem, som i själfva 

\·erket kommer att få bära det egentliga ansvaret vid hand

läggningen af de snart på dagordningen stående frågorna rö

rande bestyckningen af befästningarna vid Carlskrona; svaret 

kan svårligen blifva tveksamt 
På hvacl här ofvan anförts, skall lied. tvifvelsntan svara, 

aLt ingen ifrågasatt något annat än att, när omständigheterna 

det meclgifva, låta officerare at fästningsartilleriet tjeristgöra i 

flottans ötverstyrelse för att der bereda de fä~tningsartilleristi

ska ~irendena. .Ta väl, men då kråh~es det, att fästningsRrtille-

.l 
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riet får uti öfverstyrelsen sin särskilda målsman, på det att 
vapnet må komma ur den undertryckta och detsamma föga 
värdiga ställning, hvari det för närvarande befinner sig. Det 
är nämligen icke nog med, att officer«re vid fästningsartilleriet 
af lägre grad kommenderas att t j ens t göra i Marinförval tu i n gen 
och i flottans stab för att såsom tj enaode andar biträda de högre sj (y

officerare, som på dessa ställen utöfva chefskapet, ty derigenom 
blefve fästningsartilleriet allt för beroende at officerare. som 
icke vore fackmän; och det komme allt fortfarande att saknas 
en officer af fästningsartilleriet med tillräcklig makt och befo
genhet a.tt kunna så framhålla och tillgodose fästningsartille
riets speciella kraf, som för en kraftig utveckling vore erfor
derligt och önskvärdt. Härtill kommer den betänkliga olägen
heten af att ofvannämnda chefer lätt kunde komma i händer
na på de olficerare af fästningsartilleriet, som vore kommen
derade att biträda dem, och att sålunda dessa officerare i själfva 
verket erhölle ett allt för stort inflytande, som icke motsva
rade deras tjensterang och måhända ej heller deras insikter 
och erfarenhet 

Saken synes derföre böra så ordnas, att uti Marinförvalt
ningen inrättas en sfirskild afdelning för att handlägga fäst
ningsartilleriets tekniska ärenden samt att samme officer 
tillika erhåller i uppdrag att bestrida befattningen som inspek
tör för flottans fästningsartilleri. En sådan organisation vore 
alls icke någo~ nytt eller främmande för oss, r.y motstycken 
därtill f1nnas inom såväl siö- som landtförsvaret. Dessa mot
stycken representeras inom flottan af chefen för fasta minför
svaret-, som tillika är chef för marinförvaltningens minafdel
ning, och inom armeen af generalfälttygmästaren, som tillika 
är inspektör för artilleriet och af chefen för fortifikationen, 
som ätven är chef för armeförvaltningens fortifikationsdepar· 
tement. 

Kustartilleriet liknar nu en kropp, huggen i tdl stycken och 
utan huhud. Genom den anordning, som hiir föreslagits, skulle 
yisscrligen Mt hufnid nn·da satt på den (·na halfnw; men månne 
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ilet icke då vore en klok mil itiir-orgauisatorisk ~tgiird att kom-· 
vlettera drnna balha med elen Merstående och sålunda låta dc 
båda skilda delama sammanYii:xa ti ll en c11Cla kropp med en sund 
och lifskraftig organisation ·! Som det nu iir, arbeta dc bcgge 
halfvorna oberoende af lwarancha, och den ena handen vet ej 
hvad den anclra gör. Och sf1 intriiilar det, att bcggc hiindcma 
föniitta samma arbete, hvnrigcnom en annorlunda och biittrc an
Yiim1 chrbar arbetskraft förslö~as pi'1 ett sätt, som står i :-:karp 
strid m~cl en p~ lllcr iin ett stiille i Hottans reglemente förekom
mande föreskrift, hvilken hos wdcrbörandc noga inskiirpcr vigtcu 
af att ii rendena handliigga3 med . omtanke och klok lnish:-dlning». 

J )et :;;_mes mig icke ''rfonlras stor :;;karp blick fi)r att inse, att 
genom en s[Idan organisation siirskildt kfll·chefema:;; stiillning bldve 
i mYcket höu· o-rad förbiittrad. Dc skulle el:'\ kunna mera, iin 

. b b . 

ll\·acl nu iir möjligt, egna sig ~t den nppgift, som borde Yara dc-
ras huhudsakliga, ncmlig(;n att :-:åf:om verkliga truppuffic·crare 
ski'•ta de rena krirgöromålcn ~mnt i)hen·aka och leda den dem 
understiiiida personalens utbildn ing och öfningar. Nå:::um förhål 
lamlena 1\lt iiro beskattade, måste de1·cmot denna z:igti_r;a sk,l;ldig-
71et i mer eller minrl1·e _r;1·ad /iirRwnmas : och deras verksamhet 
iir s[t splittrad, att dc helt vis;.;t ej heller se sig i stånd att i liing
dcu s:t omsorgsfullt fölJa n~cd fiistningsarti ll criets tekniska och 
Yctcnskapl iga utveekling, att hos dc-m kommer att finna~ den fond 
af ,·ctandc i s~1dan riktning, som annar~ kriifyc::: af personalen 

inom en öhcrstyrclse. 
Xatnrligtvis innehåller den utredning, hiir oh-an l cmn<It~, icke 

ett absolut afgörandc be,·is för att Y axltolms och Carlskrom1 mtilleri
km·cr icke :::kull e kunna, ehuru i saknad :1f alla gemensamma band, 
hvar för sig f.dla sin uppgift. f:)hiil lanclt- som s jökrigshistorien 
Yisar nemligen, att der s jclfuppotfring och pligttrohet, mod och 
skicklighet varit i mer iin ,·anlig grad forenade hos enlandt- eller 
Rjöstyrka, gyllene lagrar skurits iifvcn under dc svåraste· krigiska 
lägen. :Men det är icke ltii rom det mi ii r fr~ga. ty fl-;, gan giillcl' 
ntt få knstartillcrict så organisc·niclt, att dess uppgift under krip 
nmler s1l myr·ket som möjli.r;t underliittad. Att den·icllag orga-



ltifiationen iir af ;.: tor och genomgripande betydel;:;e, kan omiijligcn 

af den opartiske fömckas, och jflg Yågm· bestrida, att någo n Rkall 

kunna jilfnt riktigheten af den bcvi,;föring, h ii r ofvan lcnmat,, för 

att den nuvarande organisationen af vårt kustartilleri hYilar på 

oriktig och osund grundva l, ja, att man sy;h·ligen k;ln tiinka sig 

någon bristfälligare. 
Rerl. synes \'ara mycket riidd fi"n· organisationsiindringar, och 

detta ::>iir,kildt på grund af den erfarenhet, ,.;om in<Jlll Hottm1 YUn

nitf'. .Ja, organiserar man på det sätt, sum t. rx. skett i fråga 

0111 sji'nnanskårcns \'iirh·adc ;;:tam år 1887, att man går Rin rgcn 

dig och konstruerar niigot alldel es n,,·tt, fiiga 1Jek.n1H'amk sig om 

råcla11dc organisation~prinei 11 CL' och ntan bcaktandr af bclintlig cr

fnrenhct; eller g~ r ma11 till viiga p;'! sådant "iitt som ;.;kcd(lc 1892, 

då Carlskrona <lltill crikår erhöll sin första unelerliga organisation 

- ja, då får man ,·crkligcn skylla sig ;.;jelf. Fiit· att nnch·ika stt

Llana misRtag, fordras emellertid sannerligen icke nflgot org;lnisa

tori;.;kt :-mille ntan blott en tillriicklig insikt 0111 ll\·ilka grll ucl~at

;.;cr, som ,-id militiira organisationers ,.;k;Ipanclr m:l;.;te enligt fiir11t 

\' lll1n cn edarenhet fiil jas fiir att undYika ;1tt mi,;;.;lyrkn,;. 

Då det icke iir min afsikt att i denna IIJlJl';ats l'iirdjupa mig 

i d<>taljer, i öhcrcnssLiinunel,;e hna·mccl jag icke 1111 vill g; iha mig 

in på frågan om fa,.,ta minfiirs\'arcts iihcrHyttitnde till ku;.;tartillc

riet och elen demw<l i samband ,;tåcndc frågan om kw.,tartillNict;;; 

utbildning och öfningar m. m. - frågor ><0111 nog kriiha ~in c:iir

skilcla utredning ·- ,.;;l sku ll e jag nu k1mmL sluta hiir. .fag kan 

dock icke unclcrl~Jta att inlii,!.!.'ga en gcn,;aga mot <kn hilcl af det 

nya kustartilleriet, st•m R etl. gihit, för si\,·idt det \'arit Hl'd:s 

mening att återgifYa, huru Jl.::._rf l'iirestiillt sig elen m·a organi~a

tioncn, t.\· c1cnna bild iir \T:Ing: och ingalunda iif\'('l'('n,;;.;t8mmande 

med hacl _y -d .dtrat i den uppsat;;;, som gihit anlrdning till 

Red:s bctraktchrr. .fag sdtar hiit·\'icl pil ll\·acl Rerl. ;.;iigcl' om 

kustartillerichefens \·crksamhct, ll\·arnm clct blnnd annat heter, att 

det ,;kulle ti llh öra honom att ho,.; statsrådet fiirc,;hl ii,.;knndct af 

medel till bcldiiclnad, ka,;L·nwr, llllclerlu'lll m. m. och att såsom följd 

hii r;Jf simlic skapa;.; ll\'H organcr, m••t~\·arancle marinfiil'\·altni ngens 
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eisil- och intcndcntsafdclningar, för att handhafva och redovisa 

beviljade mcdd, uppgöm kontrakt ocli rcYiclcra riikcnskapcrnaetc. 

l h·ad Rer7. i denna del yttrat, iir emellertid ful!stiindir;t .r;ripet ur 
luften, hsilkct liitt inses af hm och en, som uppmiirks}Jmt läst 

x -r{:s IIJll)~ats. I denna ifrårra;.;iittcs ncmlio·cn i rwalltllda '' Il c"
0
l-b n n '-- ,-,c 

dan >> fullfii rdig n.1· förntl t n i ng, f<tstii n i mindre format », silsom 

Rcrl. uppgifYcl'. Dcrem<•t siio·cr .LY-rl JJttLY('klio·en att enliot banR 
b . b ' b 

å,; ikt den n.,·c kustartillcriehcfcn b<Jrclc hah·a ungcfiir ~amma stiill-

lll Il f!; >'Or n gencralfältt.'-grniistarcn i nom arml-en, hnm-1f dock alls 

icke följer, att kn,;tartillrriehrfen iifyen skulle handliio·o·a <tlla in-r:-:. 

t<'ndentur- och ekonomiska iircnclen, som angå ku;;tartillcrict. Det 

kan \'ii l nem! igen ej Y a ra hit· RNI. okiinclt, att gene mi fiiltt\·gmii

,;tat' l..! ll icke har llH'd dylika iirendr' n fltt skaJfa, ty dc,.;,;a handliig

~as, "Onl bekant, af armefiit·\·altningens Ci\·i[a departement och in

t<"m[cnt,;Ll<'JlHI'tCI1lClltCt. Rrtclana iirendt'll pa::;,.;era e j en::; genrral

fii ltt.'·gmii;.;tarcn utan ;2;il l'r;l.n rcgcmcnts- och kfu·cbcfcrna genom 

;u·mefi'•rLlclni ng,;ehcfcl'lla t i Il \'C'd<•rbörandc departcmcn t i nom a nnc

fi'•tTaltningcn . Och hYa(l iire 11cl<'n rörande kaserner oclt denned 

i ;;amhancl st;1ende bn!:!!.'ncLClcr bctriiH'ar s;[ o·i\ dc CJ. hel ler till <re-
~ IJ<J ' ~ ' :-, 

neralfii l tt.\·gmii:;tarcn u ta n t i Il ('h den för ar1111~fi'uTaltni n gen,; furti-

lik<Jtion,.;departcment. l1'ii 1· alla dc,.;sa ,.;lng af iircnclcn f,;rdm~ ju ej 

mlgn1 "Jlecic lla insiktrr p<l d,, olika n1pen;.;lagsområdena; och 

kulilla dl' d<'l'fiire, såsom ock Yicl al'lnecn sker, nmbcsörjas af en 

och samma myndighet, vare :-J ig cle ri)ra truppfiirbaml tillhörande 

det ena eller det andra ,·apenslHgrt. 

De ;;karpa ord, Hed . . 1·ttrar, då hon siigcr: '> Vi torde ej miss

taga os,;, då ,.i pilstil, att Cll ;.;ådau förening af militiirhel'iil, för

,·altandl' och mat<'l'il·h-årtb.ncle m,,·ndighct ej har sitt motfit_,·ekc in

oJ n l<tmlet», kundr Red. diirförc hafva besparat sig, ty dP iiro i 

~jelh·rt Ycrkct ingenting Hnnat iin hug·g i luften, och krtappast af 

hr~ka~l'enltct att dc bchöfdc en,; bemöta,;. 

Till slut Llr jag frarnlt;ndlfl, att jag ingalunda t:Jtii ll cr mig soli

dari:,;k 111cd allt lwacl .N - rl yttra t i f'in nppsats, hvilkcn 11tom ett 

par faktiska oriktigheter ii h· en innclu11lcr ;l t,.; k i Il igt, som jag- ej 

vill obetingatlt undcr:Okrit\·a. .\ h·rn beder jag att få uttala min 
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tacksm11hct till Red. för dc af henne gjorda betraktelserna rörande 

kustartilleriet, t~- frågan iir af ~tort militiirt intresse och dc~s lö,;

ning kan ju icke annat ån vinna på att hon diskuteras - dock 

helst så m_Ycket som miijlig-t alh·;n·ligt både i form och i sak. 

Tertius inten-eniens. 

Frågan om kustartilleriets ställning har i någon mån b lif

vit ytterligare belyst genom ofvanstående uppsats, föranledd 

af den i vårt föregående nummer intagna, från Artilleritid

skrift lånade, uppsats rörande kustartillerieb:> ställning, hvilken 

uppsats vi funno vara af beskaffenhet att lämpligen böra 

åtföljas Rf 11ågra reflektioner, i hvilka vi sökte visa, hvarthäu 

konseqvenserna af de uttalade åsigterna skulle leda. 

Den af 'l'er tius interveniens gjorda framställniugen synes 

oss emellertid äfven vara i behof af några vidfogade anrnärk

mngar. 
H vari först beträffar den form, h vari Red. i föregående 

häfte klädt sina ref{ektioner och hvilken form, vid bei1andlin

gen af ett så allvarsamt ämne, icke fall er 'l'ertins interveniens 

smaken, utbedja vi oss få ~ehålla vår rätt att i tid 

skriften använda den form, vi för hvarj e tillfälle finna lämp

ligast. Att ämnet för nu pågående diskussion är af stor 

vigt iör vårt försvar och sålunda ett mycket allvarsamt ämne, 

äro vi de första att medgifva, och är det just på denna 

gnmd vi tagit upp !rågan till diskussion. Ingen uppmärlisam 

läsare af våra reflektioner torde undgå att märka. att det är 

äm11ets allvar, som kommit os;; att inlägga en gensag;i mot det 

lättvindiga sätt, på h vilket N - d behandlat detsamma, och att 

si:'•ka efterforska de skäl, som legat till grund för hans förslag. 

Om vi vid denna undersökning funnit hugskott och dimmiga 

förhoppningar, som bäst lämpa sig för den belysnillg, löjets 

skimmer skänker, hafva vi icke tvekat att använrla nämnda 

l 
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ypperliga belysning;o- och desinfektionsmedel och tro metoden 

hafva varit lämplig, då vi med nöje konstatera. att framställ

ningen af kustartillerie~ redan nu hos T. l. blifvit i någon 

mån enklare och klarare. 
Ledd af en önskan att söka skäl och bevis hos N -d för 

de förslag han framställer, har Red. på intet ställe ±ramlagt 

sina åsigter; vi hafva endast som intresserad åhörare ana

lyserat. Då Tertius interverniens sålunda påbördar Red. att 

hafva framhållit att, såvida hvarje kår för sig fyller sitt ändamål, 

sammanslagningen skulle vara onödig, är detta fullkomligt 

oriktigt; vi hafva sagt (sid. 176), att det icke föreligger nå

got af törfattaren angif,•et skäl. Oaktadt sålunda den Red. 

ålagda bevisningsskyldigheten rned dertill fogad uppfordran 

att "uppgifva någon annan civiliserad stat, der kustartilleriet 

är liksom hos oss fördeladt på både landt- och sjöförsvaret" 

på intet vis är befogad, vilja vi dock visa, att ;,civiliserade" na

t ioner finnas, som icke hafva sitt kustartilleri så enkelt och 

enhetlig t organiseradt som 'r. I. synes tro; httrigenom torde 

möjligen äfven vårt yttrande om det absolutas obefintlighet 

inom organisationen blifva T. T. tydligare. 
H vad Prankrike vidkommer, så har dess kustförsvar varit 

föremål för långvariga debatter och undersökningar inom par

lamentet, administrationen och pressen, hufvudsakligen för att 

söka få reda uti de förhållanden, aorn uppkornmit derigenom 

att, som en fransk tidskr ift uttrycker sig, sjö- och krigsmi

nistertema äro i denna fråga med hvarandra inutifda. Befäls

fö rhållande n och den bestående dualismen äro nu reglerade 

genom dekret af elen 3 Maj 1890, den 17 Febr. 1894 och den 

10 N o v. l 894. 
Vi anföra här nedan, utan att vilja vidlyftigt redogöra 

tör det franska knstföravaret, några fakta, tagna dels ur nämn

da dekret och dels ur i fackp ressen gifna redogörelser. 

l :o) Kmtförsvar med . samma organisation i krig som i 

fred finnes ej i Frankrike. 
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:2:o) Krigsministern leder i fredstid ärenden rörande kust
befästningars anläggande och underhåll samt beman
ning och bestyckning af vissa kustbatterier. 

:-3:o) Marinministern leder i fredstid ärenden rörande 
min- och torpedförs\'aret af kusten, semafortjenstel!, 
bemanning och bestyckning af örlogshamnames viati~ 

. f b 
gaste SJÖ ronter, samt kan i fredstid göra mobilise -
ringsöfniugar med elen del af forten. som h·da nu-
der ",jöförsvaret. . " 

4:0 1 I krigstid ställes allt kustförsvar i hvarje af de fem 
arrondissementer, hvaruti transka kusten är indelad, 
un_der befäl af les pretets maritime_, (vice amiraler) 
ub örlogshamnarna, hvaraf en finnes i hvarje an-oll 
dtssement. Dassa ötvertaga sålunda alla till krigsdP 
partementet höranJe försvarsmedel, hvilka användas 
vid bevakning cch försvar af arrondissementets kust. 

5:o) Les prefets maritimes ställas i krigstid under krigs · 
ministern, hvad kustförsvaret angår. 

G:o) De fem arrondissementen indelas i 19 sectioner. I 
vissa seetioner ärv sjöofficerare chefer. i andfa iandt-
officerare. ' 

7:o) Besättningstrupper i fredstid utgöras vid Örlogsham
narne af under marinministern lydande marinartilleri 
och marininfanteri; vid vis~a kustbefästningar när
mare gränsen af armeens fästningsbataljoner. Om 
tillgång finnes , kan manskap från sjömanskåren sät
tas på kustbatterier. 

8:o) Auxiliär-artillerimatrskap är under uppsättning af 
''l'inscription maritime--. 

9:) Landtartilleriet konstruerar pjeser för de kustbatte
rier, som ar detta bestyckas; marinartilleriet, förutom 
fartygsartilleri, äfven artillerimateriel för befästnin
gar vid de större örlog~hamnar, som af flottan be
styckas. 

- ~t\!J -

Man kan alltså vid en örlogshamn {inua batterier bestyckade 
och bemannade frå-n armeen, öfver h vi l k a le prefet manlime 
i fredstid in t;;, t befäl e ger, batterier bestyckade och bevärade 
af fiotta.n, med }nilka le prefet maritime i fredstid anställer 
öfningar, kombinerade med det rörliga försvaret, samt sluili
gtin ätyen vissa verk med ulandad besättning. Af det föregå
ende torde framgå, att i Frankrike, hvilket T. J. väl anser 

1'civiliseradt'\ är kustartilleriet särdeles ''fördeladt'' på både landt

och sjöförsvar. 
Att organisationen, lwaraf några punkter nu framdragits, 

icke vinner allmänt bifall är visserligen säkert. Deroro vittna 
de häftiga strider, som ännu paga. Enär de härunder 
framkomna yttrandena äro särdeles lärorika och bland annat 
visa, hvad fransmännen mena med kustförsvar, och huru de 
deruuder, en!. vår å-;igt fullständigt logiskt och rätt, inrangera ej 
blott kustartilleri utan äfven min- och delvis torpedbrsvaret, se
mafortjenst m. m., vilja vi rekommendera 'rertius interveniens , 
om hans titl kommer att tillåta honom studiet af fri\mmande 
kustartilleriers organisation, undersökning af särskildt det fran
ska kustartilleriets organisationssträfvanden, hvarvid vi vilja 
om intressanta framhålla Lockroys förslag af I89:Z och 1894, 

m:r Cabart-Dannvilles förslag af den 3 mars 1894, och redogö· 
relserna från ''la Commission extra parlamentairs de la mari
ne,, tillsatt 1894, hvarom tidningarne "la marirJe fran\·aise 71 

och ''le Yacht" innehålla värdefulla upplysningar; äfvenledes
innehåller "The Years naval progress July 1894" en intressant 

uppsats om Frankrikes kustförsvar. 
H vad vidkommer Italien uppdrogs, när kustförsvaret och 

den derför afsedda personalen organiserades 1887, bestämda 
gränslinier för flottans uppgift vid kusternas bevakniug o c h 
försvar mot fientliga operationer. Vid hufvudstatiouerna 
(utom Neapel) samt i 'l'arranto oeh Maddalena öfvertog flot
tan hög;;ta ledningen och dell'is äfven bemanningen af de 
olika fä,-;tningwerk, som försvara ,nämnda örlogshamnar. Flot 
tans officerare och manskap bemanna der i al-lmänhP-t de ba t-
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terier, som äro belägna mirmast stränderna och äro afsedda för 

direkt eld åt sjösidan; armeen de batterier, som äro afsedda 

för kasteld åt sjösidan och eld åt laudsidan. Vid dessa sta

tioner upprättades s. k. lokalförsvarsbefäl af flottan. Så
lunda äfven här fördeladt. 

I Ryssland föres befälet öfver kustfästningar mecL kring

Jiggande bevakningszon af officerare tillhörande antingen armeen 

eller flottan, allt efter den större betydelse orten har för landt
eJler sjöförsvaret. 

I ÖsterriJcq är, (en l. N ors k 'l'idskri f t för SC>v<esen, l G 1hg. 
3 och 4 h., uti en uppsats "Kampen om kysd::estninger'') kust

försvaret delad t mellan flotta, här och civila auktoriteter. 

I Danma·rk ärv f!I~tnin.r;arne underställda armeen, minför

svaret liksom det flytande försvaret flottan; redan i fredstid 

finnes en "chef for den flydende defension på Kj.,beuhavns li,ed" 

(kong!. re.>. den ! D April 1890) tillhörande flottan. U n der ma

növern 1896 ställdes jemväl siöbefästningarna under denna. 

För artillerimateriels-konstruktioner, försök etc. finnes en 

för såväl flotta som hät· gemensron artillerikommittt>, tillsatt en l. 

k on g l. res. af den 16 J an. 1886 och bestd-ende af så väl sj ö
Rom landtofficerare. 

Genom det anförda tro vi oss b'Jra vara betriade från vi

dare af Tertins intervenien;; krafda "bevis" ±ör "sundheten" 

och 11 naturligheten" at en viss slags organisation, som ri för 
öfr igt ej yttrat vä.r . åsigL om. 

T. I. visar derefter åtskilliga olägenheter af: att de nu 

existerande kustartillerikårerna arbeta hvar för sig, samt anför, 

att vid en eventuel ·gemensam sk jutskola för begge kårerna 

svårigheter och olägenheter komma att uppstå till följd deraf 

att v1d Karlskrona artillerikår finnas åtskilliga pjesslag, som 

ej finnas vid Oskar-J;'redriksborg, och att derför äfven benäm· 

ningarna å dessa blih·it hemtade från flottan. Såclana anmärknin

gar kunna hos en sjöoffLcer endast väcka törunclr-an, då denne 

är van att för nästan hvarje fartyg, hvarå han tjenstgör, finna 

nya pjest.yper; ftottans artilleriexercisreglemente är så affattadt, 
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att det meclgifver den nödiga elasticitet, som just derför kräf

ves, och om kustartillerikårerna blifva sammanslagna, lära väl 

icke nya pjesslctg samtidigt antagas på olika sjöfi:istningar, 

och det kommer sannolikt alltid att finnas p j es~lag på elen ena 

fästningen, som ej finnas på den andra. 
H vad angår det lyckliga deri, att K. M:t"på chefens för Karls

krona artillerikårs framställning" anbefallt armeens fästnings

artillerireglemente att för Karlskrona artillerikår gälla, så 

ä ro meningarue om denna lycka synnedigen delade, och att 

döma af N- d:s uppsats, af förhållandet att artilleriofficerare 

kommenderas på flottans skjutskola, m. tl. tecken synes en 

mera maritim uppfattning börja göra sig gällande, än då den 

från hiiren erhållna otlicersuppsättningen började verka. 

Sorgligt är att se 'r. I:;; förklaring, att kustartilleriet un

der "nu varande olyckliga förhållande" om ö j !igen kan nå den 

höga ståndpunkt, som merl bättre hushållning at "den intelli

gens, de kunskaper och de krafter", som finnas hos de olika 

truppförbandens befäl, skulle kunna förvärfvas. 
Vi hysa nemligen intet tvifvel att, om statens rätt till sina 

tjenares, framtörallt sina officerares, hela förmåga blir erkänd, 

komma äfven artillerikårerna, om ock skilda, att uppnå en hög 

ståndpunkt. Vid insändarens redogörelse för fästningsartille

riets öfverstyrelse inom här och flotta vi l j a vi blott anmärka, 

att något bevis för begges af förf. påstådda inkompE'tens gifver 

han ej. Han säger: så och så är den sammansatt; alltså duger 

den <3j. Detta är intet bevis. Resultaten ä!'O pröfvostenen. 

Ä ro de fästningar, som lyda under arm3en s\ väl bestyckade, 

som med t illgängliga medel varit möjligt? Ar utbildning hos 

t;_·uppen god? Hurudan är sjöfästningarnas bestyckning! Så

dana äro de frågor, på h vilkas samvetsgranna besvarande ett 

omdöme om de resp. öfver.5tyrelsernas funktionerande beror. 

Hvad sjöbefästningarne vid Karlskrona beträffar, hatva vi 

framför oss skrifvfllser och rapporter från chefen för K. 

Karlskrona artillerikår, af hvilka framgår, att elen å dessa be-
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fintliga artillerimaterielen, oafsedt nödiga reparationer, är i 
till fr t-dsställande skick. 

Då vid hela fästningen Kung:>holmen icke tillkommit en enda 

pjes, som ej varit bestämd eller blifvit anskaffad genom k. ma

r införvaltningens artilleriafdelning i n n an nå o-on möJ"lio-het fan m 
'-..J ' o ' b 

att dervid rådfråga det element som enlio-t Tertius inter -, o 

veniens å:>igt ensam sitter inne med de härför nödig<t insig

terna, så våga vi häraf draga den slutsats att, hvad de fäst

ningar nvilkas bestyckande berott af flottans ekonomiska ötver

styrelse angår, denna öfverstyrelse hittills visat sig kompetent. 

Hvad åter rörer rr. I:s inkompetensförklaring af armilens 

öfverstyrelse i frågor, som röra fästning>artilleriet, sakna vi 

häri den kännedom, som kräfves för att uttala nåo-on mening o , 

men då vi af T. I:s föregående yttranden finna, att de 

icke alltid äro baserade på fakta, bedja vi att i denna fråga 

tillsvidare få ställa oss skeptiska, allrahelst vi ingenstädes 

funnit några antydningar från armehåll om dess fästnings

artilleri:> ''sorgligan låge och heller icke funnit någon antydan 

att för ett eventnelt, med blifvande land befästningarnas till

kom:>t utvidgadt landtfästningsartilleri, tillskapa något från den 

öfriga artilleristyrelsen skildt embete, som ju i konseqvens med 

T. I:s framställda åsigter skulle vara lika välbehöfligt vid 

hären som vid flottan. Vi äro derföre, med stöd af hvad hittills 

skett, ganska öfvertygade, att flottans öfverstyrelse äfven fram 

deles skall anskaffa den materiel, som kan vara behöflig, och tro 

på grund häraf, att den fruktan T'. I. hysPr för det. betungandö 

arbete, som kommer att åläggas chefen för Karlskrona artilleri 

kar, är temligen onödig. Hvem skall Re till att lämpligaste 

pjestyper o. s. v. väljas? undrar T. I. Vi tro att dessa redari 

äro valda, och att . det dervid jtBt är sjöofficerares inflytande, 

som ger hopp om kraftigare bestyckning på sjöfronterna än 
eljes måhända blifvit fallet. 

I samband härmed är det oss en verklig fägnad, att rr. I. 

framhåller, att kårchefernas hufvudsakliga uppgift är att nsåsom 

verkliga truppofficerare sköta de rena kårgöromålen", emedan 

vi på annat ställ ·~ ft·,tmhållit samma åsigt. Om det uu är tak

tiskt, hvad T. I. anser, nemligen att "såsom förhållandena nu 

äro beskaffade , måste deremot denna vigtiga skyldighet i mer 

ellE\r mindre grad för::-ummas" så är det onekligen hög tid, att 

dessa chefer befrias från mat.erielbestyr, hvilket, hvad flottan 

vidkommer, kan ske genom att återgifva dispositionsrätten öfver 

medlen till den myndighet. som forttarande en ligt reglementet 

är tör materielen ansvarig. 
Att marinförvaltningen fortlarande är fullt kompetent till 

materieLwskaffning tör s jötästningarna, anse vi förvisso, ty oak

tadt talet om den komplicet'ade fä~tning,;artllleri-tekniken, så är, 

såsom en sjötidskri ft , vi vilja minnas den norska, uttrycker 's ig, 

sjöfästningsartillerimateriel, i stort seclt, endast törenklad fartygs

artillerimateriel. Såsom vi förut framhållit, konstrueras i Frank

rike, hvilket land i artilleristiskt hänseende måste anses stå 

mycket högt, fartyg;;- och örlogshamnames sjöfästningsbestyck

ning at en och samm:t myndighet, marinartilleriet. 

T. L gissar m reket rätt, då han tror, att .Red. ge rna ser 

sj öfästningsofticerarne med verka uti öfverstyrelsen. Vi gå 

ännu längre och skulle vilja taga deras insigter och arbets

krafter i an~pråk iihren vid artilleridclpartementen vid flot

tans varf, ty den starkt växande arbetsmängden inom sjö

artilleriområdet kräfver mera arbetskrafter i.ln som f. n. finnes. 

Den särskilda målsman, som enligt T. L skulle edordras i öfver

styrelsen för att höja fästningsartilleriet ur sin undertryckta 

och töga värdiga ställning, trv vi icke b~höfvas, allra. helst åsig

ten om fästningsartilleriets undertryckta och ovärdiga ställning 

torde r.ärmast vara att betrakta endast som utslag af, lå t oss 

säga individuelt missmod. Huru 'l'. I:s fruktan för, att i öf

verstyrelsen t j enstgörande artilleriofficerare sko la sakna tillräck

lig magt och befogenhet. går ihop med hans fruktan 11 att offi

cerarne af fästningsartilleri erhöl le ett inflytande, som icke 

motsvarade den t j enstegrad" de innehafva, förstå vi icke rätt. 

Det torn e i allmänhet vara s~t, att tj enstgörande officerare 

i arbetande verk få det inflytande, som står i direkt propor-
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tion ti ll deras arbetsfl:irmåga och kunskaper, hvarföre vi heller 
ej betvitla, att i öfver:>tyrelsen eventuelt tjenstgöraude office
rare af fästning::;artilleriet tå det inflytande, som höfve:> fö1· att 
fästning:> artillerimaterielen skall erhålla den uppmärksamhet, 
dess vigt kräfver. 

Vi hafva nu sökt gifva några skäl, hvartör vi icke anse 
kustfästnings-artillerifrågans tekniska del kräfva nåO'ra vidtom-

"' fattande organisationsåtgärder, och finna med nöje at T. I:s 
inlägg, att äfven de, som i den diskuterade frågan ~j tänka lika 
med o:>s, icke omfatta N- d:s vidt sväfvande planer. 

Emellertid torde frågan om kustartilleriets ställ ni ng i lan
det kräfva utredning, men då kustartilleriet endast är en . del 
af kustförsvaret, 'Tilja vi på det lifligaste varna för separatak
tioner från artilleriets sida. ty mintör:3varet utkik>- och siD"nal-

. ' b 

väsendet samt det lokala försvarets rörliga materiel äro fullt 
lika betydande faktorer i det egentliga kustfönvaret som ar
tilleriet och mr!ste enligt vår mening till:>amman:> behartdlas, 
om något verkligt organisatoriskt godt skall åstadkommas. 
Derför löses icke frågan genom ett blott atgörande af kustar
tilleriets ställning och derför är T. l:::; utredning, deri minför
svaret som en detalj förbigås på någrct rader, belysning en
dast af en del af !rågan, hvilken del måhända iäe är den 
vigtigas te. 

En illustration till minförsvarets rol gifves oss i dagarne? 
Om amerikanska flottan ej fruktade minor i Santiagos inlopp, 
torde Cervera'> eskader för länge sedan varit sänkt, trots alla 
fort och kanoner. ::Hed denna syn på saken är det som vi 
yttrat oss om nödvändigheten af ytterst samvetsgranna 
undersökningar, innan organisationen af kustartilleriet och 
denned måhända följande sammanslagning af artillerikå
rerna såsom utgörande en detalj häraf företagas. Derföre var 
det O(!k vi uppträdde mot N -d:s artikel och kräfde bet·is för 
det sagda och ej löst framkastade meningar i så vigtiga frå
gor, som nu omhandlats. 
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Om det visar sig nyttigt och om kårernas ställning till öfriga 
lika berättigade detaljer vid kusttörsvarets ordnande utklaras 

samt grundläggande maritima synpunkter iakttagas, skola vi med 
nöje helsa kårernas sammanslagning. Då vi också haha en 
liflig förnimmelse af, att skulle, sedan en sådan undersökning 
skett och sammanslagning dervid befunnits önsklig, motstånd 
ändock deremot uppstå,• detta motstånd icke skulle komma från 
flottan; så ligger häri ännu ett skäl atL ej söka foreera fram delen 
framför det hela, utan att se till, det förslaget om kustförsvaret 
blir homogent och Yäl afvägdt samt derigenom starkt. 

Oaktadt mycket fö r visso vore att tillägga, afstå ·vi från vi
dare utläggning, men måste dock med några ord bemöta '['. I:s 
beskyllning, att vi gifvit en vrångbild af N-- d s kustartilleri-

chef. 
Vi ha±va sökt draga konseqvenser af N- d:s spridela antyd -

ningar. N -d vill j u icke blott, att knstartilleriche±en "kall in
taga en "ungefär liknande ställning som generaltälttygmästaren 
nu innehar i armeen '' , utan säger äfven, att denne .chef skall 
stå direkt under chefen ±ör sjöförsvarsdepartementet. At denna 
senare bestämmelse hos nämnde person följer ju, att han skall 
vara utom marinfr)rvaltningen, och vi kunna icke se annat än 
att konseqvenserna, utdragna ur sådana premisser, blihra just 
de vi sökt framlägga. Villigt medgifves, att N - d::; konturer af 
nämnde cbei ej ärc klara. bvilket Yi äiven förut framhållit, men 
då N-el sjelf icke opponerat sig mot de konklusioner. vi gjort, 

torde de Y~l tillsvidare böra iå anses riktiga. 
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Ifrågasatt ombildning af lotsstyrelsen. 

Som allmänt bindt torde vara, tillsat te Kong!. :Jiaj :t genom 
liådigt bref den 19Mars 18~7 en kommitte med uppdrag att utar
beta och inkomma till K. i.{: t med förslag ti ll den ombildning af 
lotsstyrelsen och den förändring i fråga om s j ökarteverket, 
som kunde finnas af behofvet påkallad och lämplig, och dervid 
taga under ölvervägande vissa af chefen för sjöförsvarsdepar
tementet angifna synpunkter för frågans bedömande. Sedan 
sagda kommittus den 13 sist!. December afgifna betä nkan de och 
förslag äfvensom lotsstyrelsens deröfver infordrade utlåtande 
blifvit tillgätJgliga, torde en kort framställning af detta ärende 
icke sakna sitt intresse. 

Af betänkandet framgår, att med afseende på hufvud frå
gan som förelegat kommitteen, lotsstyrelsens ombildning, chefen 
fijr sjöförsvarsdepartementet bland andra '>ynpnnkter särskildt 
tramhållit: 

att brist på tekniska tackinsigter inom lotsstyrelsen gjord e 
sig gällande, i det att, trots det vigtiga rnm de tekniska ären
dena intoge i styrelsen:; verksamhet, styrelsen för närvarai!de 
salmade en tekniskt bildad föredragande för dessa ärenden; 

att det å andra sidan icke kunde anses behöfligt, att, så
som nu vore förhållandet, de rent administrativa ärende!1 1 

h vilka lotsstyrelsen hade att handLigg a, vore förclelacle på två 
föredragande: en byråchef för kansliärenden oeh en för kame
ralärenden, utan att här en förenkling syntes kunna Pga rum 
med der af följ ande besparing, äfvensom att elen tudelning, som 
i berörda hänseende förefunnes, så mycket mindre kunde an
ses af omständigheterna betingad, som exempelvis i marinför
Yaltningen ouh telegrafstyrelsen, inom hvilka embetsverk kans-
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Ii- och kameralärenden torde förekomma i större antal och 
vara af större betydenhet än i lotsstyrelsen, dylika ärenden 
vore sammanförda uneler en byrå; 

att det syntes önskvärdt, att i lotsstyrelsen funnes anställd 
en person, som gjort otficerstjenst vid fiottan, hvilken officer 
skulle hafva tillsynen vid det åt lotsstyrelsen lemnade uppdrag 
att utgifva veckaskriften 71 Un,derrättelser för sjöfarande'' och 
som, i synnerhet vid de tillfällen, då generallotsdirektören vore 
från varande, kunde Ulföra styrelsen erforderliga nautiska oeh 
militära insigter, hvi lka senare särskilclt at det skäl borde vara 
dershides företrädda, att lots- och fyrpersonalen nog torde 
komma att, i den mån sådant utan allt för stor olägenhet för 
sjöfarten kunde ske, tagas i anspråk för betjenanclet af flot
tans signalstationer och delvis äfven för anställning å örlogs
fartyg vid mobiliseringstillfällen, i följd hv::traf många berö
ringspnn k ter mellan flottan och lotsstyrelsen syn tes komma 
att uppstå; samt 

att lotsinspektörs befattningen, h vilken lotsstyrelsen vid 
:t-lera tillfällen föreslagit skola indragas, icke borde oförändrad 
bibehållas. 

Efter utredande af elen förelagda trågan finner kommittuens 
tl ertal," att en ä n d ring af lotsstyrelsens organisation, hufvud
~akligen i elen riktning chefen for sjöförsvarsdepartementet 
antyclt, vore önskvärd, och föreslår på elen grund bland annat: 

att öfverfyringeniören bör blifva, såsom chef för en tek-
11isk byrå, ledamot af styrelsen och föredragande för de tek
ni,;b, ärendena, 

att inspekWrsbefattningen bör indragas, 
att en föreståndare för ett nautiskt kontor bör mom sty

relsen anställas samt 
att samtliga ärenden, som enelast krätva vanlig embets

mannabildning, höra sammanslås ocb handläggas på enelast en 

byrå, den administrativa byrån. 
Lotsstyrelsen borde sålunda enligt kommitteens tanke bestå 



-208 -

af, förutom verkets chef, tre ledamöter, I!emligen två byråchefer 
och en föreståndare för nautiska kontoret. 

Till nautiska kontoret skulle höra ärenden angåend~: 
säkerhetsanstalterna för sj ö farten och lifräddni ngsanstal

terna för skeppsbrutne, utom i tekniskt afseende; 
anläggning, :flyttning el ler indragning af lotsplatser samt 

upptagande eller nedläggning a.f lotsleder; 
tillsyn å hamnar och farleder; 
kustsignal väsendet; 
mobilisering af lotsverkets personal; 
utgifvande af veckaskritten ''Underrättelser för sjöfarande'', 
äfvensom alla andra ärenden af nautisk beskaffenhet. 
Till tekniska byu1n skulle höra: 
ärenden, som angå tyrar, båkar oe;h andra fasta sjömär

ken, fyrskepp samt andra fartyg och båtar, bojar och andra 
större :flytande sjömärken, hus och andra byggnader, hamnar 
och bryggor, mistsignalv~isendet och Jifräddningsanstalterna, 
allt såvidt dessa ärenden äro af teknisk natur: 

ärenden angående inventariepersedl::tr och konsumtions
artiklar, utom för styrelsens eget behot, lotsverkets förråd samt 
utförandet af nybyggnader och reparationer, utom såvidt rörer 
VPTkställande af beslut om upphandling eller försäljning eller 
om arbetes utbjudande på entreprenad; 

uppgörande af ved- och ljusstat; samt 
ärenden angående tillsättande af tjenster mom byrån, 

tjenstledigbet och afsked för byråns tjenstemän samt af dem 
begångna t j enstefel. 

Tlll wlmini.~tmtica O!J1'å11 skulle höra ärenden som angå: 
tjensters tillsättande, tjenstledighet och afsked samt fel 

eller försummeLser i tjensten, såvida icke ärendet angår tien
steman å tekniska byrån; 

arbetsordningar oe;h instruktioner .för elen iuom lotsfurdel
.ningarne tjenstgörande personal; 

medels uppbörd, utbetalning och redovisning; 
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lotsverkets fasta egendom i de delar, som icke ti llhöra 

teimiska byrån; 
aumär knings-, afskrifnings- och balansmål; 
äfvensom alla andra ärenrlen, hvilka icke tillhöra annan 

afdelning~ handläggning. 
Beträffande den föreslagna föreståndaren för det nautiska 

kontoret tänker sig kommitteen innebafvareu af denna tj ens t böra 
på frjrslag af lotsstyrelsens chef tillsättas på förordnande af 
Kongl. Maj:t för viss tid, exempelvis minst 3 år; ~ch anser 
kommitten såsom lämplig för denna föreståudarebefattmng antm
O'E\l1 en af lotsverkets befäl, helst en som förut gjort officers
~jeust vid flottan, eller ock en i aktiv tjenst varande officer 
;·id flottan. Såsom lämpligt arvode för denna tjensteman före-

l ' 4 o~OO kronor cleraf l 500 kronor motsvarande tjenstgö-~ - as . , , , 
ringspenninga~·. 

På grund af de föreslagna ändringar i lotsstyrelsens orga-
nisation. som nu blifvit omnämnda, samt 'några jemkuingar 
beträffa~1de de lägre t j enstemännen i styrelsen, är kommitteen i 
tillfälle att framlägga ett förslag ti Il a:flönings;;tat för styrelsen, 
som, förutom ålderstillägg, stannar vid 69,000 kronor, under det 
att lotsstyrelsens stat för år 1807 belöpte sig till 79AOO kr. 

. Lotsstyrelsens nuvarande ci1ef, som varit ledamot a~ kommit
t(•en, har emellertid i väsentliga delar icke kunnat biträda det 
förslag, hvarom flertalet enats, och har i reservation uttalat 

sina betänkligheter deremot. 
Så har han framhållit, att då jemförelsevis få inom sty-

relsen förekommande ärenden vore af teknisk art och af dessa 
icke på långt när alla vore fyr-tekniska, det vore ic~e fullt 
lämpligt eller öfverensstärnmanc!e med ett än~amålsenh~t an
vändande af de lotsstyrelsen för närvarande till buds staende 
arbetskrafter att gå så långt som kommitteen föreslagit och göra 
öfverfyringeniören till föredragande och ständig ledamot i sty
relsen: men att syftet att få öfverfyringeniören såsom föredra
gande uti fyr-tekniska frågor skulle på ändamålsenligare sätt 
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vinnas genom föreskrift om, att han med bibehållande i öfrigt 
af sin nuvarande ställning alltid ~kulle inkallas till öfverlägg
ning i styrelsen vid afgöranrle :~r tekniska ärenden, som icke 
afse lotsverket'l fartygsmateriel, ångmaskiner eller ångpannor; 
öfverfyringeniören skulle derigenom bibehålla sin ställning såsom 
den främste arbetande ingeniören å ryringeniörkontoret. 

Chefen för lotsstyrelsen vil1 sålunda icke att föredrftgnin
gar af alla tekniska ärenden skall ske i närvaro a( öfvPrfyr
ingeniören, utan undantager härifrån sådana, som röra fartygs
materiel m. m., vid hvilkas behandling det vid styrelsen an· 
stäida ''biträdet för mariningeniörsärenden 11 borde, i stället för 
öfverfyringeniören, inkallas till öfverläggningen. Beträffande 
denne tjensteman, mariningeniörsbiträdet, må erinras, att han 
från och med år 1597 finnes uppförd j lotsverkets stftt med årligt 
arvode af 2,400 kronor. Befattning~n har tillkommit på det 
att styrelsen ständigt måtte hafva att tillgå ett saklnm.nigt bi
träde i fråga om konstruktion af fartyg och h vad dertill hörer. 
Kommitteen deremot har ansett ett tillfiilligt biträde för sagda 
ändamål tillfyllest, och har för detta tillfälliga behof föreslagit 
ett årligt belopp af endast 1,000 kronor. 

Icke heller betl·äflande de nautiska ärenden~s behandling 
kan chefen för lotsstyrelsen biträda det beslut, hvarom kommit
t6ens flertal enats. Under öfverläggningarne inom kommittcen 
hade ifrågasatts, att, till vinnande af önskningsmålet om be
höfligt samarbete mellan lotsstyrelsen och sjökarteverket, i 
chefen för sistnämnda verk söka den person, som skulle inom 
lotsstyrelsen handhafva de nautiska ärendena, hvilken fråga 
at vissa skäl, bland andra det, att de båda verkens embetslo
kaler låge afsevärdt skilda från hvarandra, fått förfal la. Che
fen för lotsst.yrelsen beklagar, att man frångått denna utväg 
och förordar ytterligare utredning angående frågan s lösning i 
den antydda riktningen; men föreslår såsom subsidiär utväg, 
att inspektörsbefattningen tills vidare bibehålles med enahanda 
åligganden och embetsställning för inspektören som ±ör när
varande, men med tillägg af skyldigheten att hafva tillsynen 
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vid det åt lotsstyrelsen lemnade uppdrag att utgifva 77Under
rättelser för sjöfarande'· samt att jemväl biträda styreh en vid 
handläggning at ärenden rörande kustsignal väsendet och mo
bilisering af lotsverkets personaL 

H vad slutligen de administrativa ärendenas föreslagna 
sammanförande under en byrå vidkommer, är chefen för lots
styrels en äiven härutinnan af annan åsigt än öfriga kommitto
ledamöter, anseende att beträffande deras föredragande bör 
förfaras fortfarande såsom hittilk Och erinrar chefen härvid, 
att de ärenden, hvilkas föredragning kommitteens flertal tänkt 
sig skola öfvertagas af öfverfyringeniören och föreståndaren 
tör nautiska kontoret, under en tid af mer än tjugo år före
dragits och beredts af nuvarande chefen för kanslibyrån, och 
att denne härunder förvärfvat en erfarenhet och kännedom 
vm loLsverkets förhållanden, som gjorde det önskvärdt att fort
farande få behålla honom i den verksamhet han hittills ut

ölvat. 

Lotsstyrebens utlåtande med anledning af kommiLteens 
l'örs lag utgör egentligen encla::;t ett kraftigt unelerstrykand e af 
chefens för lotsstyrelsen i reservationer framhållna synpunkter 
och åsigter, börande härvid anmärkas, att sagde chef icke del
t a o· i t i styrelsens öfverläggningar angående utlåtandet. Sty
l·elsen ha; emellertid sträckt sin granskning ar l örslaget till 
dess minsta detaljer, och kan det vara af intresse att ur utlå
tandet an'öra d ,t par punkter. 

~å visar f:'bTP1sel1, att, om ,;åsom grund fiir beräkuingen 
hLgges det Rntal ~Lrenden, som af styrelsen åtgärdades uneler 
fu· 18\:)5, enligt komrnittecns förslag antalet mål på de resp. 
tjeustegrenarne skulle blifva: 

1 ör nautiska kontoret GGö, motsvarande 10,1°/o 
1' tekniska byrån 31 ii, 11 

\ 1,:1°,' o 
11 administrativa uyr;lll 2,i3~JO, '1 71 ,o0 /u, 

hvilka siffror enligt styrelsens mening synas påtagligt visa, att 
fördelningsgrunden är otjenlig. 
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Beträffande den :öreslagua "löresLåudanm tör deL nautiska 
konLoret" anmärker styrelsen, som det ;;;yues med (og, aLt 
den relativt ringa afiöningen, 4,50J kronor, k>1appast skulle 
innebära någon ekonomisk lördel ens för de lägst aflönade 
lotskaptenerna, och att någon af desse sålunda knappast 
knnde förväntas vilja åtaga sig det för lwnom ekonomiskt 
ofördelaktiga uppdraget. 1\ian sknllö slltmdct haf1·a <ttt vända 
sig till lotslöjtnantsgradetl eller hla'1d dö yng re kapteur~rna 

vid flottan uppsöka någon aspiraut till befattni11gön, utvägar, 
som styrelsen icke kan tilbr,y rka, euät· elen nö rl vätteliga bm
~eqvensen deraf blefvc, utt en del af lot:;sty rel.:; ens ernbeLs
förvaltning sålunda komme att anförtros åt pilrsOtler, -o m 
måste antagas vara mindre erfarna i allmänna värl' od1 cless
ntom i just de nautiska frågor, för lwilka du vord attställcla, 
blefve i erfarenhet und erlägsua de tjenstemil,t, lot::;kaptema, 
hvilkas arbeten de fömämligast skulle kontrollera o.;h leda. 

Det anförda må vara tillräckligt att gifva eu öfverblick 
öfver frågan , som nu hvilar hos Ko11gl. Maj:t. Att it11clringar 
uti lotsstyrelsens arbetssäLt oe;h ärendenas tördelnitlg nuder 
olika fårt3dragande äm ön.;kv~lc , la ; de,·till ka:1 mul s lltta, om rnatl 
sammanställer betänkandet med hvacl deremot i chef!:'tts reser
vation blifvit yttrctclt. l\Jen u mu vida cless:t älllhingar lämpli
gen böra genomf"öras i hela elen utsträckning >kommitterad e 
före:;lagit, derom kan den utomstående nnler iutryvket af i sty
relsens utlåtande deremot ~jorda t~Lnkvärda inlägg möjligen 
känna sig tveksam. 
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Innehåll åtskilli!.;·a maritima oeh krigsveterislu1pliga tid-

slnifter. 

Kong·l. Krig·sretl'nsknps·Akallemiens ltandling·ar_ och tillskrift. i1:e 
lt~it"tet. Å r~berättel~c af föredraganden i kri g;skon ~t. r\r::-br.r~lltel~e af f0re 

drag;antlell i artilleriveten ti kap. 
O.e häftet. _:i.. r::;benittcl::;e af rö rcdmg;alll1en i artillcri vcten::;kap. 
7:c - 8:c 11ärt. År~berättel ::;e ar föredraganden i a rtillerivetcn~kap. Är,;

br>riittel se af för!'tll"agandcn i befä~tning;::;kon::;t. Öfver::; i~t af krigshändcl 

::;m'na i 'l'c,;::;al i en å e 1P97. 
IJ:e o. lU:e häft. Några synpunkter mecl afseende på kriget i !<'inland 

1~\lR- lr:\J9. 
A_rtilleri·'l'illskrift. l:a ltMt. 1:-l!J,". l'å llYaL1 'ätt ~kulle ~-!·elit. hau-

lJltnerna kunna deltaga l eltl mot rörlig mål . 
2·a hiift.. l~loktriska ~tr[Likasta rc. Öfningar nwcl krcvadpatroncr. Ucn 

nya tyska fältkanonen . 
'l' itlskrift i Fortilikation J:a--2:a häft. 18!)8 Om don ~vc u ~ ka kcwal -

luritolcgrafen. 
'l'itlskrift l )lilit:ir Ju•lsoYtll'll. l:a häft. J8!J8. Sla~et ,·id ll o moku~ . 
~ors k 'l'itlsskt·i rt fot· Soncst'tl. J (i:e Aargang;s ande t Ile t'tc. h:adet-

k t' ll Co sommcroi'P!;;or cftt>r Rokrig;8skolon:- nye ]lian. . 
'l't'CIIje oell Fjcrdc lwftu. Om van1lct::; cirkulation i cy lindri ::; lze kjt'dlt• t'. 

l•' ra ka.n o nbaallS<~fdPiinf!: C II i 18!)/. Kampen om ky,tl'm,tnitqrer. Ont bnw
duor ntilitlirt lwcvd~trvrP~t'll mt dotlc ~ anvcntlcl'c l ::;ignalt,i cnc::;tott lan gs vur 
IZ\A.' No~~lc botragtningre o~rr lot'pcdo::;kydning;. . 

" Titlsl;rif1 for Sorrus<'n (Bausk). :): ;:c Hind. l Ac 1-:lertc•. Uen l<.rupp::; kc 
Fal.Jrib scnc~te l •'rom~kridl prut ~k ib~~kybct::; Omraade. ~kib:-[Hllltl::;eret~ 
ntlvikling;. 

t;nih'tl Srnitl' (~az<'1tl'. :\laeell 1~. 8till to ~~-in1llmnl. 
:\lareh Hl. \\"ou11t\s in n10rl cm 11aval 11·arfat'O. The navy c::;ti matc~. 
:\lar~ll ~G. 'fhc buying of wae~ltip~ . 
April 2. Inst itution or naval al'chiioct:;. Preaching and pradiec. 
April !l. Wal' and vrol.Jabilit i e~. 
April 1G. Slowly cmcrging:. 
Atnil 2:\. Dcbati1lg: and propMing;. 
April. :)0. t:nited Rtatcs and Rpaitt. 'l'hc death ötr·ugg;lc an1l after. 
l\Jay 7. LJnitorl State~ ancl Sl_laltt. ' l'he Lee Straig;llt IJull ritle. l_>ru-

te~ts and prombe~. Lessons of the war. Are we reacly for war. 
:\la y 1-L _\j mtic naval warfaro. 1-'rotC' !Ot ion of ou r t:ommerce in war. 



:Jlay 21. Broad, "·,u· and dcfcncc. 
May 28. Rigllb and ch1tic~ of bclligcrcnts and neutrals. Out' futnee 

naval eequircmcnt~. 

Junc 4. Great or srnaii ·> 
Junc 11. 'L'hc aclvanllo 011 1\.hartoum. Naval nmnber~ i:illrl efticienL)'. 

The United Statcs and Spain. 
Procee<ling·s of the ltoyal Artillery Institution. April 1R!J8. IJocu-

nJcnt~ rclating to l •~gypt, 1708-U. 
}!ay. The origin~ of the Japano~o army. 
Juno. 'rho teachi ng· of 1110Chani c~ by CXjJCJ'illlOIIt. 
Journal of ltoyal Unitetl Senicl' Institution . :llareh. 'rhc trainin g 

of the merehantile n~al·ine. 

April. 'J'hc ]Jl'Otcction of t:ommorco clul'ing war. 'rhc llh incse qupst ion 
how it may affect onl' impcrial intl'l'C~b. 

~lay. 'fho new Anstro-Hung-arian battle-~h ip "Bwlcd'cst". The protcc.
tion of commrrco clut'ing· war. 

,"fnn e. 'fho di~appeamneo of Briti~h-born mcrchant ~ailor~: a national 
clangcl'. 'I'hc al'lno<l ~trongth(?) or China. 'rhc fortitication of ou r iloeky'anb. 

L o Yacht. lU Mar~. Le budgot do la marine bl'ltannitjue et lo~ eun
tilrudion ~ noLtve~. 1/explo~ion dn :\lai·ne. 

:2G .\-lar:;. La tlef'cnse dos cutos. 
2 A vril. I,e cnira~:;6 ospagnol J 'icloria. ]Je travor::;co du l'o1 cerfid de 

Portsmouth a Hongkong. 
[l A vr i l. Les mar i nos dc:; 1\tab·l: n is et dc l ' Espa~ n e. 

lli A vril. La spceialisatiun do~ croi~scm·s: nos eroi~se ur ::; d'avanl ganle. 
Le~ ehauclirres du cnit·a~se c~pagnol lo l'eluyo. 

~:j Avril. Los oxoreiccs dc ral'itaillemc.nt en eharbo n. 
::lO A vril. lJa guerre hi spano-am6ri cainc. Lo eroisseu r cuirass6 " .feannc

rl'An· . TJa eano nn iero il faiblo ti rant d' cau lo Tfero11. 
l !\1ai. A propos dn <·om hat na\'al do :\[anillc. l ;o torpillei tl' o'OIIti·tnarin 

"1 /ol/rnul". Lo conscil supcricur dc la marine marclmndo. '1'110 naval annnal. 
l~ i'llai . Le~ cal'to:; litholo~iquo,; sO Ll~·lltarine ::; . .\olar in ro militaire::; dL' 

l'otrangor: Suedo. 
2l :\bi. Jicscadro 1·oJanlo r"pagnoit'. Le,; nou\·c<ut:x r·t'o i ,;c iii':H' Itim~~e s 

tle,; !).'JillJ t x lhtc~·don. l Jit l'cH-'I'IH>UUt':> et \[ontl'alm. 
:2:-i illai. La pui ssaneo militaire. dc~ flott;)s modot·nes cc cello dC' ~ !lut · 

te:; d'antrefoi::;. TJO croi::;cur-mpifle tlo 8018 tx lo ·• Cluileaurcnault. An cap 
Kol'd. 

-± Jnin. J,a dc·!'onco dos co lonies. Le eroisour prot6g,·· clo :-iJU. t:x lo 
~~ /)' 717ntrec-a.sl eau.1· ". 

l\lal'ino Jtuntl schau. i\liin Selilag·Jic lt tcr an f d<L~ ·_vlit tl'l-M6o t· . l•:tl'ldri
"l: lto Sehiff~~te u erung. Zwcckntii~~ip;c~ Print:ip w r H cr~tcllung; . von Kontak
ten an f(ompass ~anrl - l <'ol'tt;oeigorn. l•~qll'Obung S. :\L 8. •·.Aey/1·'·. 

April. Die FloUc i111 Hallmen des motlernon Ktiltnr~tatc·~ . s,·Jtlnt:r 
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liohtor anf das :\littelmoor. l ~lcl\tl'i~chc Schiffssteucrnn~. l'riiftiJlf!: tlcr Mc
tallc ant' Zugfestigkcit nntl Dehnnng. Weltvorlcchr. 

:\fai. Gosott~, betl'effcnd die rlontsche Flotte. Die l~ntwi ckc ll1n g cl.or 
ll~ymptot.isdwn TelogrRphio. 1'cbcr Flottenmanöver im Altcrthun1. !)i f\ 
nlw mali go dcutscho Flotte in oltlonburgiseher Belenrhtnng·. 

,JiJno " [(iautschou ". Der Sehiff~witlcrstand in l(anälon Der Untcr· 
~a u g rlPr ".1/ainc". Der opanish-llOrdamerikani,;c'Jen Kriog. 'l'urbinrnpl'o
pcllei' uncl l)ampfturbincnma sC' hinc. l>iP c•hemalige dontschn !flotte in olrlcn

ilul'gi~cher Bell'uchtnng. 
l\li1theihmgrn au s tlem Geb i e1e tlrs Seewesen~. \"ol. XX \'f ?\:o l\". 

Zur 8 l'hifl'sdanJpflzesso lfragC'. Die !!Cplanto .'\eu-Organi~ion111g drs :\larine
l't'l' t'O nales in den \" er cinigtcn StaatL·n. l ' nfall anf cinem frant~ösi~c hcn 
'1\l i'podobootc. 

?\:ro \'. Jlic TJuftsehiffahrt im Uion:::to znr Soe. Das untcrsroiselw 

'l'anehrr- nntl Bcrg:mw~ Boot "lr:;on(lu/ 
N:o \T Artilloriekampf und Jli otan~ messer. l>ie fmnt~ö~iscllcn Flottrn

manövcl' des ,Ta h re~ 18!!7. Da~ on g l i sehe ;\ l ar i no· Hu d get f'i't l' das \' Ol'
valtungsja he 1888-Q!l. 'foepclloboot~stationen uncl 1<~1'kcnnnng~~i!!na!c. 




