1904.
67:e årgången.

Häfte N:r 3

"
i navigation och sjöfart.
Arsberättelse
Af ledamoten K. Posse.

Navigation.
På na \' igation e ns område bar under det gångna året knappa st nilgra mi\rkbm·a lramstcg Yarit att anteckna.
li'ö r I'GrCJiklandet af de astrono111islm metorlerna, särc;kildt
den s. k. liöjdnwtodon, har en mi'Lng[alld n[ tabeller utarbetats,
h \·arigoJIOlll mnu utan am·iindandc af logaritmer kan erhålla
sitt rosnllat. Oita är därmed ej sa mycket vu nn it som författaren till tabolh·orkot Yill låta påski ll fl. Antingen blir tahellverkot my cket stort och chlrigenom ohan(lterligt eller ock måste
resultaten nltagas morlclst en bosvii.rlig oc:h tidsödande interpolat ion, oc:h dilrföro torde i allmänhet don logaritmiska rii.kningen \'am l'ui!L ut lika enkel, särski ldt d [L endast -!-ställign logaritm or beltöl'va anYänclas.
D o most binda tabeller Jör höj<lc rs beräkning äro:
Souitla,r;oui;t; tables dn point ::mxi liairc pour trouver rapidenwnt la h:wtour et l'nzimut cstime;
Delafon: mctborlc rapide pom (le torminer les clroitcs ot
les <;ombes dc h autcur et faire le point;
Fuss; Sphiirischcr K oppcltnl'ol, samt s lutligen
de i i\ l ittci tungen alls <l0m C:obiote des 8eewosons förcslagna tahollcma af 'Vital.

Sjöfart.
För fortsäLtande af senaste i donna tidskrift afgifna stati stiska rc<logörclsc för syenskn lwJHlolsJloLtnn vill jag här ur
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senaste till buds stående kommerskollegii underdåniga l:wriiltclse för år l UOl lämna en re<1ogörolsc för svcuska h;m<lelsHo l
tans stiillning m. m. Yid slutet af sag<1a år.
Negelfttrt~·g:

ttntnl

ton~

Urlintliga yid åretH lJiirjttn .. ......... ~7~HiiK7

N y byggcltt i nom riket ...................... . .
4:2
Fiirvärfyade från utrikc~ ort .... ...... . .
111)
Okning lws förbyggda eller om1nllttfl_:_:_:__
f-.;un1n1a i)kniug

Förolyckttdo
Kondemnerade eller Hlopatl ~ .... .. ...... .. .
OEvergi'tngna i utlä.nd Hk ii go ....... .... ... ".\[in~kning hoR förbyggda eller Olllinätta

17

J~elintligtt

vid [u·ots slut. .......... . ..... . ...
Total ökning.................. .... ..............

:~77 !1

:l<i015
:2:\iJII!J

22511::

]:\-1

(iN<;

:.!l J .j\)

21i%"
(j

3f>~ ·'-'

t;;):\5

1
J1

(i;}! )"j

;)70
17:247

lH

:u

iJclllD
Gt:l3

:!Il
liH

8 nn111la n1inHk11ing

"\.ngfttrtyg:
ttntal
lon ~
~JJl
;1:.!;) 111;,

]I l

Hl~lli ...

1H97 . . ,
Hl~ö ...
11'9D ...
J!IOU ...

Hegelfarlyg:
antal
tons
l OH l :Z
n
11
lil li5

M·ili

H411i:U

2Ui<J
2!1tif"JH!J
-H--,-±~- !1!1()2

1-

2

+
+
18()1.., +

<H i
illi
ö4

1-

+

.. \ ngfart.yg:

ttntcd
+ :23

1-

lli:JI

t

Ncgc1 - och ttngfart yg

tons

antal

2~(ifil-J

+ (j
+ l~J
+ 38
+ !J l
+ 76
+ llG

281i/;l

l :\()

lf102

1- :ll

1- 3i'li)fi

214+
[,(il

11-

.).}

1- 32427

B~

+

8\!02

+

32

+

2GtiH4.
1G617

Je' ör i'tr 1 \)(J t ocl1 de nilrmn st l'örcgäcnclc fem åren mrcldclas lliir nedan en jii.ml'ömndr la!Jl[t öl"\'C'r antalet ot.:b tontalet af dc segel- oeh ångl"art\'g, solll l1 Yart och ett al de:>sa år
n ppgi h·i ts <1els såsom ny lJyggcla i nom r ik et, dels såsom l'öryärl"l·adc från u t rikes or L, dels s~\som förol.\·cknd c, komlem n era de, slopa<1c eller öf\'Crgi!Jlgna i utläncl sk iigo:

]Il-J 51

I det hela har alltså året HIOJ att uppvisa on ökni11 .!.;
hos den S\'e nska hatH1 clsflottan ar !1 (j fartyg och ;2()-JJ 9 LO!l H.
Den stii r.~ta ökningen kommer på Stocklwlnt, so m un(:er ån·t
ökat sin ångb[ttsHotta me<1 10 tartyg och ~102l) ton::;. A!" dc·
båda stii.dcnm Göteborg och Hclsingborg, hvilka iJrii.mstantn J
!l1ct bidrngit till den S\'cnska handelsflottans till\-iixt un(ler dl'
sonare ftron, företer <1tlremot <lon [örstnämll<1a Cll ökning af
endast 2 ;i.ngfartyg och 21 n tons, medan Tiolsingborg sett sin
å ngbhtsflotla minskas mecl 3 fartyg o<:h 7SM tons.
I och l'ör jiim!"örelse med Iörii.n<lringarna inom elen S\'l'll
s:ca lmnc1obUottan under uii.rmast löregåontlo år angil"vns h iiJ'·
j ii. m te l !JO l år:> siffror , uwts\'arande uppgirler för [tron J M\)()
l !JOO, hYanid mecl t- betecknas ökning oe!J med - minskni11 g
~\r

ffnl<1 som härvidL1g särskilc1L förtjänar att [ramhållw.; iir
att sogt·lflottans iolllwge, SOJ)t under [öregåe nt1c åren meLlmulantn.g för c"tr 1:-l!JH IJ e[unniL sig i stäntligL nedg[LCndc, nn<ler
rcdogörC'hwi'trot. ii kats nwd n ii ra 1UOOO tons; tloek ii r ökningen
aE lunJwgcL iJUI'nH1sakligcn att. tillskritYa åugoåtsflottans ntV0ekli11g.

(,c)JlS

+
+

+

l:lölJ >
:.!1:\(11

JS91i
J 8~17
180H
18D9
] ~JO()
Hl Ol

... ·· ······-· -·
...............

:!U
:!5

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

:ll
:H
2:1

1710
21·1!1
Hli7<1
Bli Ii
l:l!JK

-12

;)i)(Jij

........... ···l

.Fii roi ITkcacl.c.

,-

1-J'i~J

:ii>

Ml~l

liD

2-l2J

101

12:>DJ l :22
1/:.!H :11
2497:\ 4iJ

:.!HI -Jj

BG5f>G
3fl<l72

G3
:li-1
2:!

41i~l:2:.!

BllilD

:.'2;)();")

.I Kondcmn!'mdo Pller iO f\'(.'l"g[lngna i n tHiopacl e 111. m.
bndHk ugo.

-

~~

--

~-

~

l~-KL·~ :~~ ~:~ ~'-" ! t\!ll-~,~~::.· ~cg[;:,:·<•l~ ~\~~~:::. ~e~l~ .~.:~ ,~ ~ ~l!~~~~:~~

1
~~~----~~------- !
- ---+~~--~~~~----~~~----~~~----~~
I

1R!Jij ...... J:? 1
lö~J7

.. . .. .

:J~I~

;):1~1 ;11

lö9H ..... 49
18D9 ··· ·· · 3rl

+

;)():!i'"'
21iJ :!.'

+

26-11 !1

+

.

14
:!1
:2:!

... ···i"~l

1800
UJIJl "'" .. 11

l<;r;~,

~~~:~~7

3

Sli!J; lj
8121i i
7!11i..J. ,,
3 l0~1 1 ;;

l

1 li1::.! 41;1
2ti W 5:!1 fJ5Kii i"1
;,5:-,1 Gö 111307 115
(if> il l GB 10:'>~11 5
:.! lilll4:~
Iii">:?! i 3
il52H
513:1

:n[

1

1

.

liR

1·1!10114
7:;) 21
lO Hi 14
11 l 18
dO :!O

l!

si

:!J2.J.
:J.J!J:1
3:20:? Hi G:21i3 ~
li:Jul 11 3!1G6 1
5:?:-i:? :! l 12132
(i:l70 1;)1 G-J.G3 1
(j3[)7
:-;;;:15111

-

-

22G-

"\r.

Totala tontalet.

18Dli
1807
1898
1800
1000
1901

-183003
49G81\.J
52-112G
55738G
68/GG\.J
613792

Stad eller köping
Land sbyggden

l'n•c.

To .Il förlorade oclr
ka~sera< le.
2HD:~

:Zli2fl8
2G2!J-1
170a2
1211()

-1,8
2,u
'::!,o
3,~1

ol

l o·

Som <let kan vara af intresse att erhålla en specibcoru d
uppgift på de förolyckade fartygen för att dära[ kunna be··
döma i hvad mån fartygens mer ell er mindre sjövärdiga beskaffenhet därtill varit orsak, moddelas här ett snmnHll](.1rn g
däraf:
8egelfartyg.

.\ ngrartyg.

.Förolyckade fartyg.

2
li'örlisia geno m ko!liHion (öfvc r~ cg ling) ........ .
i<ö rl ista p:"t grund af hr an< l. ..................... .
l''örli;;ta genom grun<l~tötning eller strand·
ning.... .. .. . ... .. . ... .. . ... .. . ... ... .. . ... ... .. . .. . . .. 1:J
l
För~vunna med man och allt.....................
1
(ifyergifna på öppen s;j ö ... . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . .
.Förlista genom sjnnkning efter att haf1·a 1
spmngit li.Lck... ... ...... ... ...... ... ... .. . ... ..... .
!-iun•ma

!

17

[)72

-

l

:!345
1713
2Hö

•)

3±mJ

l fl!)

l

n()~)

()

Angfarlyg:
antal 0 /o, dräktighet "Jo.

-17 ,.)

7\.J,.f.

03,7

GG,2

8:!,6

20,G

G,!l

_..\ ngfartyg:

n n tal

lom;

antal

52

1~l08H

]fji)

,11

5:2(j:J

{j()

l!l~JOG

t77
Mi

Göteborg .........
Stockhol!ll .. ....
J Ielsinghorg ......
Gefle .... . ..........
Malmö . . . . . . .. . . ..
Simri;;hallln ......
Oskan;llalllll ...
Ualn.1 stad ... ......

B5:!S

Af 23 fall a[ sjöolyckor, där fartygen gi'ttL förlomrlo, kunna
siUecles h ögst 5 tillskri[vas fartygens beskaffenhet, hvilhL i
procent af fartygstillgången vid l!lOl års ingång utgör 0,17.
I afseende på hemorten fördelade sig den svenska hnnclelsftottans fartyg mellan rikets ·tii<ler och köpingar o<;h Jawbbyggden sålunda:

tom;
JOHOO
74 /!){j

43

G~BO

27

21)

10185
1300S
HUGH
7UR7

JG

8974

G7
57

218
l()()

J -192~)

:w

l'4nJnula:

antal
:Jcl7

.J(j<J.c[8

]{j

:)297
307l.J

7
~l

lons

1204flH
8005H
G03ii4
21759

4:2

H!l59

2U
{j4

1300t"i
12265

(i (j

1

ow;

M edan , s;}som h ära[ framgår, G ö to borg och Stockholm
komma först i fr åga om fartygens samfillida såväl antal som
dräkti ghot Ji kas om äfvon särskilJ t i fråga om ångfartygens antal och tontal, intogs däremot, när afseende fästes ondast vi d
segelfartygen, det främsta rummet med hänsyn till antalet af
Holsi ngborg, medan heträffande samfällLl dräktigh ot Göteborg
äfven hi1r fått försteget.
1 Luru don svenska haneloJsflottans rartyg fijrdelade sig pft
olika drilktighotsgruppor Yid utgången af 1001 framgår a[ ncdanstrtendo tabell:

2~Jf!,'i

1 l~ l

öl

/o.

33,8

kegelfarf,y,g:

fl,o

medeltal

0

Do svenska stäJe r , l1 vilkas hallClelsl'artyg vi <l 1 \JO J å rs utgång hade on Lotaldrii.ktigbet ö[,·orstigando 10000 tons, voro
följand e:

-J.,.)
4,3

~] ~)20

:-;egelfartyg:
anta l 0 /o, dr~Lktiglwt

1fc:mrHt.

Under samnw år var procenten förlorarle, kOJ:<lemnorndv
och slopade fartyg a[ hela handelsHottans tonnage vid resp
års ingång:
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Ncgelfartyg:

c.o

antal

tons

7:!±

JO()

l;;rt

25581
Wl50

:wo

:>OH

;J-±7!)~)

2BD
200 » :)()()
115
300 > 400
5l.J
6) > 400 » 500
4.()
7) > 500 » 700
u
8) ' 700 > 1000
~J)
8
:.WOil
> 1000
10) » 2000 tons och däröfl"er -~nmma 21GO

(j():2i30
3l.J37i")
2G:ii.I!J
27()5-±
20205
9ö33

l ) cm

:JO till

2)

;)n

3)

'l)
G)

»
»

l i JO

'

ton

~ \.ng[artyg:
tom<
antal

184
1:313
\!:25
fi l

G:!27
~!7:20

297:U
1971H

tnn
50
1844-:l
41
4()
27[)33
721G1
8G
117123
89
2382fi
8
---34JG22
943
2D86ö9

J [ästkrafle r.

·l!i02
-137!)
:n .~ 1
70313
Bn7
3923
5291
11G34
17447
2595
765G2

-
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-

-

l 'rocentrörhiilla mlonn här föl' il ro följande:
(~rupp:

l)
:?)
il)
el)
5)
(i )
7)
k)
!J)
J O)

f)cgclfart.vg:
antal
lons
k,fi
:13,.>
lJ ,,,
2f),.}
14 ,:;
lfi,ll
] J' 1

~0,:!

3. ng[artyg:
antal
Luns
1!1,;;
l ,R

J L-h.
Ii,:-)

] 1,1

:!, ~

:?:l,!i

1-i, 7
iJ,H
r),o

10,11

rl, 1

~,n

(),~

[;),K

G1:1

1;), J

X,n
r,,:)

2,7

k/1

--1,:~

2,1
1,1
O, t

~, , :~

l,u

H, J

1 ,.-l

(i,x

~l' 1

:?l,L

] Ii,;)

:),:;

!1.1

il~,:\

O,n

7,11

:!-1,i
" -l
.l,

G,.-)

Af o[vanstt\oudc [ramg[tr, att, s[Jsom gr u ppcma l1iir an
01·dnals, största antalet sogo!In.rl.Yg, eller ?.3 ,.; prO("l'nt, htmcs in
om !lon [örsta gruppen och stö rsla aJILalet [u1g l"artyg, ciiPr :!il ,!l
procent, inom <len t.rodjo, medan i Irågu nu1 sam!"äl1cl driikti g
het den störst:"t betydelsen tillkommer bland f'egeHnrtygon dv 1
J"jänlo gruppen mcrl 20,~ procent, lJIUJHl ångl"artygon !len nio11
clc mod 3-l-,:1 procent.
\len Olll man [ör vinnandu nf _jitllliHU"!' gruppering S:tlil
mausbr do hålla Wrsta <lriikligiletsgru pponHt til l en 00!1 fijr
d elar do högre grupperna efter jämna hundratal, S<t lwJi1111 U
det, att i håga om antalet siivii.l inon1 segel- som hnghills ll ot
tan fa rt yg af en storl ok unrler 100 tons äro do ojämförligt lal rikasLu, mellan mod hilnR~·n till elen satnl"iillda driiktigh otcn .
hYilkon l>äsl torde ntlryd;:a do olika gruppl·rnas vnkliga bclydebo, bland sogel[ru-1-ygon do bftda grupperna om :ZO- J( II I
och :Z00- 300 tons spola <len största rollen, lmtremot hlail' l
ftngfart_\-gon <le bi't!la grupparmt om l()() till 200 lons oeh 011 1
700 till 800 tons intaga !le friimsln rummen.

Jhnd förhållandet mollan segel- od1 å1 !g l"artyg Letri\J[ar.
sti.lll<l o sig detta vid 1001 i\,rs slut su.luJH1a, att do lörm ulgjordo GD,G proc. oeh dc senare 30,l proc. a[ hela anlalcl J";n·lyg,
Jwaromot i fråga om driiktighet segel fartygens n!lllcl enda::; t
uppgick till -W,G proc. mot ångfartygens r>3, 1 pro0.
Donna skillnad i dot inböreles förltållanJot n1clhtn lxvh1
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fartygsslagen, allt dtor so m !ld ,;os ur antalets eller tontalets
syupunkt, sa mmanhtinger nuturligt,·is dii.nnod, att i'wgfartygen
ä ro relativt talrikare roprcso nlorad o inom d o llögro dräktighetsgmppcma, ll\·ilka, om diirLill rtiknas furtyg om öOO lous eller
chil"Öl\'Ul' , LIJ.!ptaga 2..J,,:l jJJ"U(;. af i"LngJ"mtygcns, lJJGll enelast 3,1\
proc. ar scg<·lfartYgcns IICla antal. l~tt uttryck ar s:unma skillnad ilr tl!\·cn de11 o! ika mo<1el(hilk1 ighote11, u ppgåo ncle J" ör segeUartyg Lill 1:)8 tons m un !"ör ttngl"artyg t ill ej m in<lro iLn
3G2 lons.
Huru dutta l"örlJ~iJlnnde uLvedda L s1g sedan ii.r J 870 framg~tl" al: n oda nståend e uppgifter:
Nc gel fartyg :
:lilla l
tons

"\r.

"/o
Hl/0 .........
1K75 ........
11-iSO .........

~-~~~,

1885 .........
1 8~10 .........
18!15 .........
1~100 ....... ..
1})01.. .... .. .

l

~f2,o

K 1,:~
K2 ,!-i

::ifi.l

77,\1
7:1,8
t :J,.s

~:.J,r:

~\

11 ber fart\.,,.
.,,:-,

antal

:

[OilS

o; o

"/o

10,\J
1fi,7
17, l

1-i,o
Iii. l
ll ,!l

:\ledeldräktiglJel :
tons
~e.gelf.
ån g f.
t()()
7fj
ll~J
12ii
12!)
l OH
1:n
12ö

7~,7

~2,1

~ 1_ ,:~

7:?,1

~{i,:!

~7,n

l:l!l

139

(j:!) ;)

~(),:)

j

l !l

()!),.)

-17,0

:;o,.-,

:l7,.i
fi:l,o

217
s:-,7

()!1,1)

41j ,,;

'lO,!

5:),1

1:;D
l:lH

3G~

IG[tc r (Iot olika uyg,l!;nadsmalc rialct fön lolado sig SYCllSka
h and els fiollan på följan<lo sätt:

l Negl' l l":trlyg·.
~latcril'l. i ~ l ~ l 'l'un~- ~

i

AE trii ... :!1111-i !J7 ,n 27Cikiili

!I:J)

.

»

j ii !"Il

»

tri i och
j ii lll .. -l

~

...

l

·)

·>-

J,>
:211

O,n

,\ ngf:ul.1·g .

;...1>-;:
.-.: "1_ _ _1'""0

~ ~ l··l Ull~.· l >-~;
g::=
;l:::;

lii

mo'I "T'"
i);1~1D I

l'nmma.

'!,s

<1177

~

l on~.

11

'

g
•

1,:; 215i3 Ii!!, 112H03ii:2 4.3,R
f)3,:~

!,1 1\!:J 12,!1 J5J:!ii

f:lun11n:.t 2Ifill 100 :2Di-i5S9 JUO !H3 100 34JG:l:.:> 100 3103 JOO G.J.0211 100

Sålulllln utgöres (len sYonska handelsflottan, e fter [altygsan tal ot sett, till n1 or i.ln % af träfartyg och till ungdär 1/ 1 af

-
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L>lamlntlL hyggnntlsämn c·
jämfartyg, uneler det att fartygen
endast uppgå till -+,r; proc. af h ela antalet. Efter <lräk1 igboh·11
räknadt boJinnas järnfartygen utgöra fl;) ,:3 procent, triH'ar t~·
gen .±3,s och fartygen af bft<lo. trä oGb järn 2,<J proe. af hed a
tonnaget. SkillnaLlcn i detta htinseeiHlo mella11 segel- oel1 [mg fartyg visar nig yaro starkt utprägla<l , i clet att träkonstrukti u
nen är lika förberskande blancl de förrn som jilrnkonsLrukti onon bland clo senare. ~\f sogolfiottans hela tonnage komm "
sålumla D2,-l proc. på träfarL.\·g och blott (j, .) proc. på jiirnb r
tyg, medan de motsvarande talen för ånghfttsflottan utgjord ,
resp. l ,3 och 0.±,:1 proc.
},J uppgifter öh·or svenska lmmlolsHottans fartyg af olik a
materiel kan äh c n s l uLas lw il k en L>etydclso j ii m konstru ktiom·11
äger för såväl segel- som ångfartyg vid växande tonnage .

18~Jl - lfl~:2.

Land.

1

N\perigc

För alt i ofvan anfön1t afneen<lo jilm[örn [örbållan<l<·nil
mo<l ett annat land meddelas hLir nfcgra uppgifter rörande Yär l
elens förnämsta sjöstat, England.
Enligt Lloyds register utgjordes <lär handolstiottun efk r
fartygsantalet scdt 1ill ungefär 1 / 6 af träfartyg och till ungdiir
1/
stltll:artyg, uneler clet att farLygon a[ blanda d!
5 af järn- och
materiel uppgingo till omhing 1 / 2 proc. af ht'la antaleL.
Efter dräktigl1ot räknadt utgjorde lrhfartygen omkring -l
proc. , :iäm- oe b ståHartygen % proe. och fal'l .' ·go11 a[ blunda<ll
nmLoriel knappt 0 ,2 proc·. af sammanlagcia driiklighetcn.
Svenska hancl ol::i flotlans til lviixt och b,vggnatlsvcrksnml H
to11 i SYorigo jämfördl med amlra Lindor fr;ullgår af l'öljan d
taholJer, livars uppgifter lliimLaLs Llels ur Lloy<ls regi:-Jter o('IJ
tlels från Hureau »Ye ritas >>.
Häni<l är doek att anllliirka, aU ondast itngl'art.' ·g al' 111 ent
till 100 rogi"tertons oGh sogolJ'arLyg a[ mora än i'>O lons äro
medräknac1o.
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I sa mmanhang m c<l naYigaLion ouh sj(i[art föreligger v11,
shson1 det kan tycka;.;, ov~lsentlig l'ri'l,ga, som <lock tordu lwl' \·n
s törre botyclolse tiu hvad diiri'tL, iU Jllim;tono i vt\I'L land , iigna l ,
densamma, o<:h de t ilr fr t1ga om komman<loord Lill nHlret.
Det bör n~imligcn ej \'am bol'iilh tll' n rrcns c n«ak, lwilka kon 1
mandoonl Lill rodret km nnviindor, i det a lt l'tt mis;.;tag i al
see nd e på r odrets lägg nin g kan drahbn ili'YOll nndm parl<'l'
Då <lossutom bef~ilct å rartyget Yi<l Hll\'~in<llting ul' lots öl\'('1'
tages af cl cnne , synes nöd vän<li gt, alL lagsLn<l gn(lc b c!'liitt t
melser om kommamloonl ti Il roclrcL an \·ändn::;.
H os oss lik som ~ifvcn hos andra sjöl'nrand c nnlioner !tn t
af ålder anv~lnclts kommnnrloonl !'ör nngifva1Hl c af roJ']_)itmctt ~
rörelse . Att detta med d e anordningar fijr r o< lrets vritlnin ;c.
som nu äro i bruk , e:j är prakti f' kt o<;h sa knar verkligt ska l
för sig är uppenbart. Ouk så har inom flottan sedan 18 72 <li t
befallts kommnn<loonl ang1fvnndu [tt hYi lket b å ll man önsku r
att fartyg et skall gira m ecl fart för öl:v er. Hvacl äter lJau <lub
flottan h eträl-'far, hnf va inga bes tLim m olser utl'iirclats, och an vätt
des såväl (l et äldre so m det nyare siittet. Såhtll<l n anYiin dv ~
deL förra lJU[vucl sakligon ii Hvoriges d is lkn st, ntHlcr d Pt a tL del
:>enare l•ö r,jat komula i bruk på o::;tku,.,ton.
Sodan åtskilliga år bal'va t yska sjöl'artsföreningar ocb n ·
(l erier syss lat m ed roclerkommandofrägans lösning, d els för all
få intom ation ella kommandoord och dels för att kom.matJ<l oorden äfvon skola ftL sa mma bety delse, n äntligen ungifvatHle ;l\
ll\·ilke t h tdl rodret ska ll Hidas .
\ ' id se nas to n o rdiöka sjöfarts möte l !102 i Köp e nh;lllln u l
gjorde cl c tttJH fråga l'örc mål J'ör Lvitnnc l'öro<l ra;_>; fö ro nlaml v 1-'<1
\'äl intemati o nell a mtm11 so m fmml'ö r a ll t inlul'!lalion oll bel.\
delso al roLl orkomman<lot.
För att göm öfv orgitngrm lättare oe l1 slippa fönii x li1 1g
mecl hittills g(lilanLl o kommandoord för eslogs äl'vcn att taga
nya kommandoord mots\·aran<lo »höge l'» och » viinskn.
I 'l'ys klancl , so m , e huru nn g sjöfaranti o nation , d ock iit
föregångare i mycket på (let maritima området, h a r genom en
förordning af <len l H oktober l ~JO i) följande h es tämmolf'cr ttl
färdats i afseende på roderkommandot :
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Från ou h med elen l ap r il 1 ~0-1 få på tyska fartyg ondast anvtindas sådana kommandoord , so m· angil'va rodre ts hlge ,
ej ror pi n n en s.
Ji'rån och m cfl den J april l ~lOö s kall enelast anvtinclas
»Ste nc rhon l» och »Bnckl>onl» til li:m mod uttryck för sto rl eke n
af rodrets Yl' i(lnittg. Intill sa mma t id må äfvou anvtindas
»nochts» oull , !.inks>> .
Fr[m och me<l J april lD0-1 tillåtes ej vidare »ror i lä>>
och »upp m ed r odret» .

f nhaktan p it intemationelJa kommandoord för l'O<lret är
det douk att lwpp<l fl, att vi sunrt, fiiljnnrl e Tysklands ox.ompel,
genom att. i sjöingen intaga bestämmolser om bunt rodrd skall
kom mctHloras bringa r eda och onlni11g i (l ouna viktiga fråga .
En mo t ion hilrom v i(l nn pågåe n rlo rik sring aE on r e presentan t !'lir sj\i\'a pn ut tordt' dä rl'öre fft hälsas med bifall.

man bättre skulle kunna genom förflyttning till olika tjänster
statio nerna emolbn Un1lvika stagnation OCh tillgodogöra sig h vars och ens individuella b egål'ning .
R i ksclagen liar ock i n sett do stora fördelar, som härigenom stodo att Yinna, och, mod ni'Jgon minskning i d en såso m
bclJöfl ig beriiknru1o personalen, i h ufnH1Sttk bi [all it Kungl. ::\tajts

äfV Ol1SOD1

Flottan under sistförflutna året.
l.
Flottan vid 1903 års riksdag.
Dc fordringar, som [ör 5:e hul'vmltiteln ställts på elen S<'
nast flirfluLna riksdage11s offeni lligh et, kunna icke sägas lm f1·a
varit små och p å minna i lll ånga afseenelen om dcn1, som Yar il
det näf;trörf-lutna riksnJötd förelagda till afgöraJH1e.
Ramma t.illmötesgåeur1o "ynas ock i det sto ra hela Kun.l!,l
Maj:ts [örslng h~1 rönt friin riks<l:tgons siclrl. Fick ~\.ret diil'
förut officerskåren si na nflöuingsl'örhttllauden flirhättrad e, ~:1
har det nu varit nn<1erolficerarne det giillL att riicka en hjiil] '
sam hand. Dön höjning i a(!öning, som nu beviljats, kan 1·id
sy nas liten nog, doc.;k it r dii.rvid vi.il att mi.irku , att den fall 11
på rlcn fasta lönen, IJy a rigcnon1 elen :st riickcr s in a verkningnr
i.ifven till den tid, Ll å annars hröcl ct Yarit som k11appast - lil l
pensionstidcn.
Uppsätta ndat och ordnam1et ar en n~' kt11·, mnrinlilkart
kåren, boslöts föregående riksdag; vi<l denml logs nästa :-d c:..
mefl organison1nrlet af marinintcndontnrkårun. 1\lt en iimlrin <
i förh ålland ena vic1 flottan;;; c.;ivilstat \'nr a[ bohol\·et pökall nd
synes också t.rdligt nog frnmgft aJ protokollet öfl·er f'jöförs\·:w ärenr1cn don J "2 januari 1U03 cliiri yttra s, alt "on ,iiim[örel "l'
mod förhållandona i deLtfl hänsoo nrle inom friimmande mart ner visade, att svenska Jiottan diirutinnan Yorc ve rkligt oftcrblifvon ».
Genom don nya orga11isationon har a[setts att tillförsiik r.t
tjänstemännen en Yiss bostiimd inkomst samt ordna utbildning.~,
befon1rings- och pcmsiousförhållandona, pi't samma gång ROJ JJ

proposition.
11:n så att sii.ga lllililiil' organisation h ar sålunda gifvits
marinintentlenlllrkåre JJ , hl'ilken i sin c!J'Ji', mnrinijl\-erintondonton , erhållit Pil ogen målsmclll , som äger uliil'l·a tillsyn tliiröl\·er ,
atl porsonalon såväl fullgör do sky llligll eter som åtnjuter de
riitLi gh oter, en hvnr tilll1öm. Cfenom rle förslag till kommenderiJJg han afg-cr utöfvar han sitt infl.vUuH1e på p or so tlrtl cns
uthildJJ ing och tjii.nste<1uglighet , lwilken dessutom i närmare
detaljer öf\·erntkns af on ehdsinte11tlent å lward ora l'tntio nen .
.Kåren !Jat' härigen om e rllftllit en rast organisalion, som
gil'vcr all nnlcllJJiJJg att hoppa s cle bästa re~ ultflt.
~äströrcg[wnde riksdag- beYiljado nnslag till l~ n pan sarkr.\·ssar e o<-:h rn nmlen·attonsb[tt; J ~)() 3 å rs lwr haft sig lörelagcl fri\gan 0111 bygp;andot nJ e n J:sta klnss pansarhät och ett
und ervattonstorpe1 llmttori.
.HYail dtt l'iirst palJSarlJittcn botrii.IT<11, sfL har1o den lDOl
till satLa komn1ilteen f0r utredning af vissa l'rågor römnd e sjiibigs materiele n uttalat sig för yLLedigar e höjand e af strid s värdet hos våra l:a klass pan~arbåtar, e huru <lessa i sitt c..l åvarande skick a n:-ulgos fullt jämngo<1a mcrl och i vis:-;a afseelll1en
t. o. m . ö[vcrlii.gsJJa strid s l'arLyg ni IIJ Olsvara n11e storlok inom
fr~imman de mnriJwr, mon cni.ghct om , h vad som i så fall bord e
fordras, hack icke i nom kommiLtren kllllllat uppnås.
Också (randades icke minthe än ;3 förslag till ny l :a klass
pansarbåt, l1vam[ Iörslagol n:r ;3 skulle kunna betecknas som
önskomiHet, n:r J såsom det bilsta möjliga för minsta kostnad
och n:r 2 som on kompromiss mellan do l>ftda, där man tagit
farton från n:r i3 mon nöjt sig mod bestyckning och bepansring on ligt n:r J .
Som genom förslaget n:r 2 en vissorligen a[soviLrtl förrlel
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vunnits fcr ett jämförelsevis rittga tillslwtt i kostnad och deplacement, förordados detta af Kungl. :\[aj:t -- och bil'öll s af
riksdagen.
Berättigandet af cle skäl, hviliw föranlerlde 1\:ungl. ~la:j:t
att välja detta förslag, måste man väl erbinun, mon clet tonk
kunna antagas, att det oj varit utan on stark känsla a[ ;.;nk
nad, mau sett sig nödgael att afstå från försh1got n:r ~ ' Ot it
h vilket i protokollet öfvor sj(iförsvarsärenden i januari J \l() :~
yttras, att vid jämförelse de olika förslagen emellan » framgiu~<
genast, att n:o 3 vore ett i alln afsoe1Hlen kraftigare stridsfartyg'', än d e båda öfrigu.
Skillnaden i kostnad meiJan n:r 2 och B var visserligen
],ct.p1lig, men synes mots\·arad af ökuingon i strillsviirclo h o,.;
n:r 3, om man betänker, att elen möjliggjort fördubblandet a l'
det svåra artilleriet, bvilkot ju nu allt mer oc!J mor synes ko m
ma att utgöra det [örnäml:lta stridsvapnet, utsträckning af pa1 1
saret till förstäfvon ä[vensom någon ökning af furton ~ <letta
allt för ett pris, som unelerstiger kostnaden för en enda jagare.
Det modelsvåra snabbeldsarti ll eriets glansporio<1 synes n u
efter pansartillverkningens senaste framsteg vara Wrhi Iör slagskeppen, och till <J om får man väl ändå räkna våm 1 :sta kla ss
pansarbåtar.
Sjöstriderna tonle numera kotm,na att inledas och m åhända afgöras på afstånd, på lwilka en<last <lot sv{tra artilleriet är verksamt, och då detta artilleri väl all1rig kan konmw
att göras snabhladdudt, kommer tydligen antalet pjäser att ut·
öfva ott synnerligen viktigt inilytan<lo. Utan vidare torde iuse:-;
det önskvänla i att, äfvon vid strider i bogrilnsa<1e fan-atton .
under ett kortare tidsmo111ent, t. ex. då fienden f'ynos i en tipp ning mollan holmar, kunna mot ltonom disponera ett större
antal svåra pjäser. Don ökning i djnpgi:tondo (':\7 cm.) och i.
läng<1 (2,~ m.), hvilken mol1gifvit ökningen i det svåra artil ll'
riet, synes ej kunna ha gjort n:r 3 mycket svårmarlÖ\TOrligan
än det al' rikselagen bifallna, och troligen ha<le det i alla fal l
kunnat blifva mor lättmanövrerligt än de ~ildre pansarbåtanw.
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>> Det hiittre iir fion<le till (1et gocla» sägs det, och det kan
JU ltiin(la att så är; i alla hicinclelsor ha våra sjöstridskra fter
vunnit ott synnerligen värdolullt tillskott genom elen pansarbftt
H. M. konungeu tillåtit bära sitt uamn -- må don föra det
»si\. väl mod don iiran »J
l-Ivad åter det ut Kungl. 1\Jaj:t föreslagna unclenattenstorpo<lbattoriot vid Oskar-l"redriksborg betriiJEnr, fann sig riksdagen icke öh'crtygad om att genom detsammas anläggnnrlo
ett lletryggando lörsvar skulle.:: nppnås för infurLsloclon till hu[vudsta<lon, om donna skulle upptagas till stöno <1jup, hvarföre
så v~il rätmans !'ö r el j n p an de son t lorped batteri et afslogos.
Likaledos at:ologs Kungl. .Jlaj:ts !Jcgämn om anslag till
en jagare oc;lt två 2:a klass torpe<lbåtar, hvaromot ansknffuing
af on l :a klass torpedbåt beviljades.
J\Tec1 undantag för j ii. m k ni ugar i de begärda anslagen till
bekli'i.<lna<l och ltaturannderhåll, föranledda däral', att riksdagen
inskränkt <lon föreslagna ökningou af sjömanskåren, samt Wr
ansingen till iiudring a[ 3:o klass pansarbåten Hildur och kanonbåten Blonda, don senare till verksta<lsl'n.rtyg, lt\'ilk it al'slagits, har Jiks<lagotJ bifallit öfriga l\:ungl. Maj:ts framställnin ·
g a r, och lämna vi hi\ r nedan en redogörelse l' ör el o olika anslagen umlcr i">:o lmfvndtiteln.

Ordinarie anslag.

Flottan:
Hiksdagon bar
dels godkänt stater för Hottalls offlcorskår, umlerofrlcerskår, sjömansl-dtr samt å dagaflöning för off-icerare och nnrlorol'licorare vid flottan . Do s[dumla go<lkiin<la staterna upptaga
iölj amle ökning af p erso nalen:
11)
l'idshift ·i Sjövii.sentlet.

-

238-

-

Officerslcåren:
Flaggman .................. .... ...... ... ...... .. ........... .. ........... .
Kommendörkapten af l:a graden .. .... .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .... .. . l
af 2:a
........................... ..... .... l
Kaptener af l: a klass.............. . .................................... 4
af 2:a
...... ..... ............ ...... ........ ...... ...... l
Löjtnanter ... .. .... ... ... ... ... .... .. ... .. . .. . .. . .. . ... ... ... .. . ... ... ...... (i
Unelerlöjtnanter ....................................... _.._.._"~~~~tiurnma lG

Unrlera f(icen-lu't1·en:
Flaggunderofficerare (styr man , konstapel ocb skeppare)
i'J
(maskini st)......... ........................
-±
(rustmästare, torpedmllstare och
kvartersman) .. . .. . ... ... .. . ... .. . .. .
l
Unele rofficerare af 2:a graden (styrman, konstapel och
skeppare) .. .... .. .. .. .. .... .. .... .. .... .. .
l()
( maskini~t) ...... .. .... .. .. .. .. .... ......
9
(nrRtmli;,;tarc, torped m listare och
kvartcrsman ) .............~:_: ·_ _ J
Summa
30

Sjömanskåren:
U nd erofllcerskorpraler .. . . . . .. . .. . . . . .. . . .. . . . . .. . .. .. . .. . .. . .. . .. .

2G

l:a ldass sjömän......................................................
2:a och 3:e
.. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . .. ...... . .. .. . .. . .. . .. . .. . .. .

85

Rumma

JliO

GO

dels godkänt stat Iör fioltuns !llilrinintenc1entmki'tr, att genoml'iims i m ån il[ a[gång [ri'tn Hotlans civilstat.
Don sålunda go(lki.iuda staten för flottans marinintonden
turkår upptngor följande personal:
J\larinö[verintendent ... ... .. . ... .. . .. . ... .. .... . .. ... ... ... ... ......
l
Förste marinintendenter ...... ... ...... .. . ... ... ...... ...... ......
:3
Marinintendenter af ]:a graden.......................... ......
H)
af 2:a
........................... .....
20
:llarinnndc,·intendenter ........... . ..... . .......... .. .........__
.. _.. _· __2_0
SLUJ11l1fl.

(j~

2J9 --

,\ ud i tör .......... . ........... ... . .......................... . ........... .

2

Advokatfi,.;!ml .. ........................................ ............. .
\ ' iihlar ...... .. . ...... ...... .. .... ..... . ... ...... ... ... ...... ............

l
2

\' aktmilstare . . . .. . .. . . . . . . . . .. . . . .. . . . . .. . . . . . .. .. . . . . .. . .. .. . .. . .. .

7

dels gorlkiint l'öljamlo Yillkor för åtnjutande af aflöning å
marin i n ten d en turkårens s ta t:

a) atL don, som innehar tjilnst med lön å donna stat, oj
må <l~irmed förona annan tjilnst [L rikets, riksdagens eller kommuns stnt, oj hiillor annan tjänstebofuttning, med mimlre den
linn es ic:ke vara himlorlig för l'ullgörande af tjänsten virl flottan;
h) <ltt en hnn·, snlll Lillilör personalen vid mnrinintenclonturk{lrcJl , skall vara skyldig att Ljänstgöm vicl flottan och kustartilleriet såvi\1 i land som ombord å farh·g i den befattnin g,
hvartill han koJilllJOJHleras, dock att auditör, advohltfiskal, vtlbel
och vakt milstare enel ast skola vara sky ldiga att förr~ltta en
!wa r don tji'lnst, h vartill han bli[ vit utnämn<l eller förordnad;
c) att. en l1var a[ marinintendenturkårens personal , med
unclantilg af anrlitör och aclvokatfiskal, må årl igen åtnjuta semester, JWll'inöfvorinte ncl onten, förste marinintendent och nmrininte JHlent al l :a graden under en och e n half måuacl sa mt
öiriga nndor on m iinad, då sådant utan hinder för göromi'!lons
behöriga gi'Lilg kan ske; sa u1 t

d) alt en hvar, som tillhör marinintenclenturkåren, skal l,
då han uppn ått (ji) lofnads- och 3t) tjänsteår, vara förplikliMl
att mecl pensionsrätt enligt dilrom gällande bestämmelser uJgå
[råu tjrln ste n, J~ders 1\:.ungl. ;,(aj:t <look obetaget alt mod han;;;
bogil'nmtl o läta honom i tjänsten kvmst:l, så länge han fi nucs på ett Lillt'rodsställanclo siltt gngna del allmiiuJw;
dels god kiint vissa (ii'vergö ngsbostrlmmolser för genom förande L a[ marininte nd entu rld\,re ns organisation;
drls moclgifvit, att marini.ntomlont eller marinunrlorintondou t i rJollans reserv, !Jyilkon i'u]Jgjort den tjänstgöringsskyldigh et, som lir eller kan varda staclgncl , n1å efter uppn~tdcla
femtiol'om rus å1<1 er under sin åLorstående liEstid åtnjuta årli g
pension till helo]l[l al' trehundra kronor;
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dels och höjt anslaget till aflöning för flottans k åror och sta te r
fr ån kr. :3,313,-J.(j\) till ......... .... .. kr. i3,(i(i\) ,07iJ:
Anslaget till hi'ttsmnnsim1 oln ingen h nr i enlighot me<1 kungl.
maj:ts förslag uteslutits nr riksstaten.
Af öfriga ordinarie anslag
hn nedanupptagna blifyit af riksdagen höjda, nämligen:
för sjöförsyarsdepartementets afdelning af kungl. maj:ts k an sli
samt kommandoexp e(lition en
m ed kr. 2,-100, LYariganom an·
slaget till <lepartomentet och
ö[vorstyrelsen h öjts Irån kronor U3 ,-WO till ............. .. ........ .kr.
~l6 ,8 UO:
'' bokliidnar1 i'Lt sjöman s- och
skeppsgossok:årenw Jr:\n kronor ~G\l , 600 till ... ........ ........ »
ijtl7 ,2 GU:
" naturaunderh åll ät personal
Yicl flottan b·ån kronor [,~)(i,Oli6
till ............... ... .. ................. .... "
G74,20U:
" sjukl-år<l för Hotta n s personal
l rå n kronor -1-±,000 till ......... »
l.i\J ,OOO:
,, sjökri gsskolan från kr. 32 ,3-10
till .......... ... .. .. .... .... .. ... ... ..... .. ))
::t:>/)-\.0:
hvarjiimto r ikselagen
på
kungl. maj:ts förslag :
und er anslaget till und en-isningsverken uppfört ett reservat ion sanslag till en marinintend entskola m od .. ... ............... .......... ... "
8,000:
min skat förslag sanslaget till
lindring i rustnin gs- och roteringsTrnusport kr.

4, \137 ,-J.I 5:

-

-

2<!1-

'l'ransport kr. -1,\!37,475:
besvären , u n der förändrad beni1mning af nnslag ti ll ersättnin g för
rustnin g och rotering, från kronor
33,000 till ...... ... ....... ... ............... kr.
30,000:
Följande anslag upptogos
till sa mm a bolopp so m l'örcgåe nde år , ollor för :
fiottan s ny byggnad och und erhålL ................. .. ... .... ... .. .. .. .. » J ,G85,UUO:
flotta ns öfn in ga r.. . ........ ............... ,, 1,200,000:
r epetitionsöfningar J'ör r eservolli corare virl fioLtan .................. >>
1-!,DOO:
sjö bovilringetJS
vapenöfni ng ar
samt bokliitlnad och orsiitt nin g
<liirför ....... .... ........ ........... >>
780 ,000:
sjökrigshögskolan ......... .... .......... >>
l l i, l UO:
skeppsgosseskolan .. .... ... ... ........... ,,
13,fi:)0:

-

-

f-lmmna ordinari e unslng för fl ott an kr. tl,677 ,125: --

-

l euliglwt med kungl. maj:ts
förslag har riksdagen h öjt följaude ans lug:
för aflijning till personalen från
kron ur tl 74,7!l+ tilL .............. kr. l ,010,080:
>> boklädtm(l itt manskapet från
kronor t:3 2,38-J. tilL .............. ,,
1-+0,70-J.:
>> naturaund erhåll åt manskapet
lrå kron (J r 2~G , G:21 till... ......... ,,
2-±D,3U7:
>> unelerhåll
af byggnarler 00b
mat eriel från kronor lö6,G02
till ... ... .. ... .... ....................... ... »
löG,5G:2:
» kustartilleriets ö[niugar frän
kron or 120,000 ti ll ... ..... ........ >>
HiO,OOO:
Tran::;port kr. 1,7:27,74\.l: -

8,()77,126: -
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-

Transport kr.
1,727,7-l\J: för beväringens
vapenöfningar
samt beklädnad och ersättnin g
därför från kronor 220,000 till '
2DO,OOO:
» sjukvård från kronor 1 i3,000
till ..... ... .. .... .. .... ..... .. ... ........ .. ))
14,000:

8, (i77 ,126: --

Summa ordinarie anslag för kustartiller iet kr . 2,031,74\J:

Diverse anslag .
Höjning har vidtagits i föl jande anslag :
för rese- och traktamontspenniJtgar från kronor 26,160 till ... kr.
>> skrifmatorialier och expenser,
ved m . m . Irån kronor 106,\) J \)
till .. ..... ....... ....... ......... ....... ..... »
Öfriga, n edan upptagn a anslag ha ej undergått någon ändring
utan upptagits till samma belopp
som föregåend e år, eller:
för ålderstillägg .......... .. ... ..... ..... »
» ersättning åt oHicoraro och ingenjörer under anställning
eller komm ondering utrikes ... ,,
'' resestipendier åt läkare vid
Hottan oeh kustartilleriet .... .. »
>> diverse bebo[
...... ...... .... ..... ... ~
» extra utgifter .......... .............. "

28,800: -

'l'mnsport kr.
10,9-17 ,223 de riksdag, bcsti.i mts skola utgå
mod:
för sjökarLeverket .. .................. .. .. kr.
66,000:
» lots- och fyrinrättningarna mocl
lifräddnin gsanstalterna .... ..... >> 1,500,40\:l:
» unclervisnin gsaustaltor för sjöfart ............ .. ...... . ............. . .. ... . »
l 00 ,800:
» nauti sk- meteo rol ogiska by rå n ,,
9,000:
» ålcler::;tillägg för porsonalon vi<l
uml en· is n in gsa n s talterna för
s j ö fart och föref'tån<laron vid
nauti sk-m eteo rologis ka byrån »
13,000: --

-

- ·-

- - - ' - -- - -

Summa ordinarie anslag lör lwndeln kr. 1,688,209:
Summa ordinarie anslag kr. 12,035,432:

122,786: -

Extra ordinarie anslag.
Flottan.

37 ,000: --

l B,OOO:

2,000:
22,26-±:
12,600:

Summa diverse anslag kr.

238,3-lU: -

1-Iandcln.
I anslagen unel er denna rubrik
ha inga för ä ndringar vidtagits
utan ha de , liksom vid föregåen-

--------------------

Transport kr .
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lO,D-±7 ,22iJ: -

Af kungl maj:t gjorda förslag om beYiljancl e af ett anslag
af \J\:l,OOU kro no r till ämlring af
3: e klass pansarbåten H ildm och
af 68,500 kronor till kanonbåten
Biend as imedniu g till Yerkstadsfartyg hafva icke vtumit riksd~1gens bi fall.
Kungl. maj:ts förslag om beviljande tillnyanskaffuing af krigsfartyg smateriel af kr. 8,323,650
bifölls af riksdageu p å det sätt
att därtill bO\·ilj adcs ............ ...... kr. 5,168,650:
Öfriga kungl. maj:ts förslag
biföllos af riksdagen , som sålun\'la på extra stat beviljade:
Transport kr. 5, 108,650: -

12,035,432:-

-

24.4-

-

'l'ransport kr. 5,168,660: - 12,636,-132: till täckande af brist i ~ilch·e anslag till nyanskaffning af krigsra riygsmateriel ..... ........ ........... h. 608, \Jö2 :
» bestyckning af bevakningsbåtar m. m ... . ... .............. . ....... . ,
8:3,000:
» skjutförsök och inskjutning af
bmoner ..... ...... ... ................... »
:30,000:
» anskaffning af kanoner i reserv ... ...................... .......... ... .... »
11 O, 1t>O:
» anskaffning af torpeder .. . ... .. ,
100,000:
» försöksskjutningar mod torpcder .... .... ... ............ . ... ......... .... ,,
8,000:
)) :mskaffning ar karbiner ........ . ))
57,UOO:
» uppförande af ny artilleri invelltariekammare i Carlskrolla >>
] 12,500:
>> fortsättande
af mobili seringskajon å varhet i Carlskrona >>
l 8-l)JOO:
>> byggande
i Uarlskrona af on
ny torpedinskjutningsbro ...... ,,
48,380:
» uppförande i Carlskrona af ett
exer cis- och gymnastiklJus för
10\)/)00: skeppsgossekåren .... ... ... ..... ... >>
" uppförande a[ tro nya ammnnitiousförrådshus m . m . å
Kalsholmen vid Carlskrona .. . »
120,UOO:
10() 000:
för kustsignal väsenL1et ... ... .. .... .. .. .. »
» förstärknin g nf arb etskrafterna i marin[örvaltningen ... .. .... »
» löneförbättring åt läramo vid
sjökrigsskolan ..... ..... ......... .... . "
I,ötiO:
» isolering och förstärkt yärm elodning å pansarbåtarna Odon,
14f>,311: -·
'l'hor och Ni ord m. m .. ........ >>
till täckande af vissa a[ marin'l'runsport kr. G,\.J93 ,303: -

12,035,432: -
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Transport kr. 6,\.J\13,303: -·- J 2,635,432: -Jörvaltningen förskottsvis bestridr1a utgifter för värplikti·
gas forläggning ...... .... . ........ kr. 125,7D6: till orsiittnndo af förskottsvis hostrid<h kostnaderför mottagande af ett franskt kaelettfartyg »
3,659:
Summa kr. 7,122,758:
Kttst ar· t illcrict.

Det [ör är 1002 anvisade e:-;:tra a nslag å 17:\000 kronor till
11ybyggnacler m. m. för kustartilleriets inkvartering å det s. k.
Nya vartvet vid Göteborg haclo
kungl. nwj:t föreslagit skola p å
eti i visst mån förändralit sätt
nm·Lindas. Af nänmrla. helopp ansåg eme ll ertid ri ksclagen , att 26000
kronor borde reserveras n t t I ör
JrnmLicla hello[ dter rikselagens
l1 örnnde an\·äudas, samt modga[,
att för niirnncla ända lll ål fiu ge
nnvändns åter::;todcn. eller 1-!9,000
kronor.
För anläggande a[ ett fa st nnclorvattcnstorpedbatLeri Yicl OsknrFreclriksborg Ilade knugl. mnj:t
bogärt ott auslag al 3-18,000 kronor ocl1 att dilra[ måtte på extra
stat för år l DO.J. an visas ett belopp af 17-1,000 kronor. Denna
framstälin i ng y ann i lock ej riksdagens bifall.
Transport kr. 7,122,758:- 12,035,432:

-
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Transport kr. 7,122,768: -·· 12,()i36,-l-32: Öfriga lii:ir n edan upptagna
a[ kungl. maj:t begiirda anslag
bi föll os, och an y isades så l und a :
t ill forts~ittande aE arbetena å rikets kustbofäetningar .. ......... kr. 5!30,000: » täckande nf lJrist i dc Jör ord nnnclo a[ försitnkningnrna i
anvisaclo
Dullerholrnssun(lct
lll edol. .. .................................... ''
!iO,(HJO:
» n yhyggnad er fi..ir kustartille riets förläggning m. m .......... ,,
fiir m införsvarets onlna1Hlc och
min persontdons in kvarteri 11 g
vid mobilisoring .................... ,
J 37,82-1-:
)) J' a sta min försvaret .................. ))
] 6~),500:
f-iumma kr. l ,3-if>. 710:

liandeln.
För p åskyndam1e af sjömätningarna vid rikets kuster ......... kr.

-11,000:

Dvrtidstittägg:
Till bereclancle af dyrtids tillägg
för år 190-L åt on del tjänstemän och betiii.ute i sjöförsvarsrlepartementei samt därtill hö-

rande ämbetsverk , kårer och
stator ..................................... kr. 120,000: Summa extm orJinario anslag kr. 8, 62~1 ,-WS: --·

:S:e hufvudtitolns slutsumma kr. 21,2()-!-,UOO: -

Jämförnnrl e tabell ö[ver an s lagen under ö:e lmfnHltitoln
unel er nedannämnda år:

" ll )

l"'Il

. Il\! ( r< l'ln il!'ll'

_. \r.

'Il •ol111lnHt ~. Il l
..
,.
.
1
i"ll\1\lllll
on\Extnt
. .. •.. _ for Ans agct ll H :lg r··(Jr r,J: ( c
.
lmf vndtilcln.
handeln.
lill iwnd c ln. narw am; 1ag. H.J<JtorHva ret.
~ln,g

nto1n

1

UJ8D,lll1 Jti!J:l l :,,3;JH,5:1 1 5,:3!J!J,G!J7 oiB 1,418,443 fJ:2
1 b!J~
lK!J!) 5,170.;\,J l 1,7'1!1,360 1.7 WJ,7iiU Ui!lli ii,·IH7,7"11 f>,880,8GIJ ;,_:,;j/ ,7·11 l H!fi
lK!IK ;,,r,37 , 7~J - li ,777,3GO -3.:iii9,335 lK!I!J G,liGii.·IOii l !HJO i'l ,b71i.2K I ·-· 1:3,l:l4,7Gil l !H) l 7 ,02!J.GK1i- J 3.224, 105 1802 H,77i1,77:3 -- 10,9ti:l,04:1 7,tH!J,083 ··J:lliil 10,117,708 191JJ 10,!117,225 - l R,li29,41i8 --I

1,308,559- H,li51i.200 ti,:\27,ii00 ),fJOH,5GD H,7Jb,21i0 1,50B,55!J J,G0ti.55D- H,73ii,Oii0 1,508,5ii9 - 12,~127, Hi0
1.50B,CJi'>fJ - lC\,823,700 J ,50K,ii5!J - l1J,7:l-±.31!0 -·
l,iiiiB,508 - 20,1il:l,li00 l , li2:2, 70!:1- 21,871i.400 1,G8H,2rHI - 21,4•1G,I125 l:l,ii8i1,1JIJ0 l .G8K,209 .
17,~1%,7!!1 1!1.57G,G!Jl l-l l,G08,209 I- I 21,2G4,900 ,-

7,[m ,n"lt 1li,H J!J,O"Il
7,:20:!,701 7,227/lOI -ll ,-111-i,GOl 12.HJ5,141 -!-1.:!:25 ,741 l!I,O JI,(JI.I
20,253,ii!J l ··~
]!1,7fJG,H lli -

-
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\'i<l E 1tngl. kusta'l'tillcriet uLgjordo antalet offleorare vid
tid;

SHllllllH

Stwnmcn:
C~onornlmajor ................ .. ...... ..... .......... ..... .............. .
Öh·er::;tar ............... .. .......... .... ....................... ........... ... .
()fl·orsllöjtnanlor ........ ............................ ... ..... ... ........ ..
Majoror ......... .. ............... .. .......... ... ....... .. .. ... .. ....... .... ..
Kaptenor ..... .. .. ........ .... ....................... .................. ...... .
Löjtnan ter ............................ .. .. .... ... ........ ... ...... . ...... .. .
L'n<lorlöjtnantor ............ ........... . .................... .. . .

H.

Flottans militära personal.
O{(iccJ·a.1·c:
Officerarnos antal vid Kungl. J-lottan bar und er aret don
l oktober l 002--30 soptom bor l V03 bliJvit ölwclt mod:
från s:jökrigsskolan utgtmgno ......... ........... ..... ....................
och minskats mod :
genom al"sked................................ ... .... .. ... ..
. ............. . . ..... ................ ..
dödsfall........ .......... ..
samt utgjorde den 30 september 1D03 ..........................

1~7

Kungl. flottan s p ennananta och Kwzql. maJ:ts (lotta s nya
1·cservstatcr hal'va under sa mma tid min skats mod l kommon dör sam t utgjordes den 30 sop te m Ler 1\)03 a[:
Kommendör ...................... . ...................................... .
l
;)
Kommendörkaptener af l:u graden ................. .... .... ..
(j
Kaptener ........... ....................................... .. ......... . ..... .
]()

l Kungt. flottans resen> villkorligt fjänstskylcliye voro
30 septe mb er 1003:
Viceamiraler ...................... .. .................. ........... ... . ..... .
2
Kontera miraler ...... .. .... ......... ........... .. ....... ... .... ....... .... .
2
Kommendörer ........ ........ .......... ................................ .
3
Kommendörkaptener af J: a grad en ................. . ....... ..
8
>1
af 2:a
D:o
l
Kaptoner ........ ............................ ............ .................. . ..
13
Löjtnanter och nnclerlöjtnnutor ............................ .... . l 3D

3
23

2ti
18

76

Rrscrvrn:
Kaptoner ............ ....................... ................. ........................ .

\1

-l-

l
2
2

Undcrotficcmn:
Undorol'f icemmos vid Eungl. (/.ollan antal har und er å ret
•len 1 oktober 1002 --:10 septomber J\103 ökats med:
[>7
t iIl undorofficera re af ~:a graden bofonl ra el e............
samt minskats m ed:
l
genom afskcd................................................... ...........
G
död sfall ...........................................................
»
öl"YorAyttning ti ll månallslötlrtre ............ ..... ... .
))

::\fod undantag af dc ~~ kungl. J-lottans resonstater ö[vorfi ytta<lo upptog nncl erollicerspersonal on (len ;)O september 1\lOB
följ ande ruttal nnclerofJ1cerare:

d01 1

på Carlskrona slnl i on:
F laggunderoUiceraro . . . ... ... ...... ... .. ...... ...... ... ... . ...
LTncl eroffi cemro af 2:a graden........... . ................. ... ...

80
l:)(j

230

pll Stocklwlm.',- station :

l(j S

Plaggttmlerofficerare ... ... ... ... ...... ... ...... ... ... ... ... ... ..... ...
Undm'offlcorare al' 2:a g rad en. .................... ......... ... ...

:-)o

!l-t

J 4-l

-

-
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'l'ill flagguncl ororficerare batva befordrats unel er o fvaunämnda tid 13 nnd er offic eraro af 2:a graden.
JJiånc&dsWnare~;taten utgjordes den :30 soptom ber Hl0i3 at:
Flaggunderofficemre ... ... .. .. . . .. .. . . .. . . . ... . . . ... . .. . . . ... . .. . .. ...
17
Unclorof6comre af 2:a gntd on ... ... ...... ... .. ..................
2
J\)

E:un_ql. fiottan s reserv ritk nalle de u 30 se ptomber J DQ;3 :
Plaggunderofficerare
... ... ... .. .. ... ... ... ... .. .
UnderoiJicorare af 2:a graden.... ............. . ........... .... ...

28
31

3D
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Elclctrelcompanierna u tgj ordes vid samma tid af:
\)()
U ncl orofficorskorpraler ................ ............ ............ ... .. .
l: a klnss sjömä n .................................. ........ .......... .. Hi3
2:a
>>
284
3:e
131
Rymda
l
Vakanta ................................................................ ..
H
Hancltvcrlcskompan-iernas sty rka
af följnnclo tabell:

K ungl. kustartilleriet om fattade el on 30 septomber l fl03
följande anta l und erofi-lceraro:

Vrtpen smecle r

Timm e rnlitn.

StammPn:
Unclerof(icorare a[ l :a grn(Jon ..... .... ... .. . ........... ........ .
D:o
af 2:a
»

U mleroffir;c rs korpraler

40
8-i,

12-1-

1
2

))

,

Rymda ......... ............ ......... ..... .... ........................ ..
Vaka nta .................................. ......... ........................... .

Torpedhami tverkare.

~cgcb:::f'ln1 -

Summa.

nl are .

D

7

3

2

21

1G
15
18

15
17

4

i3

as

lO

42

20

7

1":'""'' .

10
S umma

l

1BG

JJiinurkompaniet utgjon1es \'i<1 sa mma tid af:

JJiatroskompani crnr& bo~toclo ll en 30 se p tom b er Hl03 a[ :
Underofficerskorpraler .. .. .. .. . ... ... ... ... ...... ... ... ...... ... ... ... 1D7
l:a klass sjöm ä n .... .. .. . .. ... .. .. .. .. ...... .. .... .. .... ...... ...... 37D
2:a
... ... .. . .. .. ... ..... ...... ...... ... ...... .
337
3:e
··· ·· · ......... ... ······ ···-················· ····· ·· · 637
Hymcla
.. .... .... .. ... .. . ... .. ........ ........ ...... .. ......
2
\~a kauta... .. ........................... . ... .... ........... .. ... ........ ..... . 2+7 U-1\l\l
Bkonomikompanicrna bestoclo <len 30 se pte mber 1U03 nr:
U nd eroffi cors korpmlor ...... ... .. .... .. ...... ...... .. ... .. ...... ..
33
.
J: n klass sjöm ä n .. .... ...... ... ...... ... ............ ...... ...... .... .. ... 13l
2:a
3:o

·'

vid sa mma t irl fram går

Rvlllda ..

11Ianskap :

))

:hl

3: e

RcseJ·vcn :
Ull(lerofflcerare af l:a graden .. .... .................. .... ....... .
D:o
af 2:a

l: a klass sj ömän .

683

\Il

77

Underofflcorskorpraler .......................... .... .. ......... ... ..
l :a klass sjömän ...................... .. ......... .. ..................... .
2:a »

3:e
·vakanta ................................................................ ..

2
12
12
9

l

3G

Bettsmanskompanierna utgjordes vi tl sanlilla tic! af :
G!l
1:a klass sjömän .... .. .. ..... ...... ...... .. ...... ... ...... ... ... ... ..
2:a
... .... .. ...... ... ...... ...... . ....... .. . ... .. . .. ... ..
G2
i~ :e
>>
........................... ........ .... ............. ...
101
Varfsklass ...... ........ . ·-- ... ... ... ... .. ... ... .. . .. . ... ... .. . .. . ... ... ... ...
22

23+

Slceppsgossc7c/lrc1ls sty rka tl en l ok to b er l \103:
p å l: a kompaniet .................................................... .
>>
2:a
>>
3:e
Vakanta .................... . ........................... ... ........... ......... .

[)()()

1G3
1Gi3
1G~l

3

-

252 -

Under året h af va afqått:
genom karlskrifn ing ........................... ... .................. .
>>
död sfall ............ ............... ....... .... .......... ........ ...
på grund af sökt afsked .... .... .......... . .... .. ... ......... ...
arskod på grund af visa el oförmåga .......... ........ ··· ···
>>
>> diiligt uppl"iirancle ................... ..
>>
,
>> kassation ........ .......................... .
Affiir<.la ur rul lorna såsom rym mare ............ ....... ... .

-

2()3 -

J ol
2
;)

.,
i)

Hl.

](j

\J
!)

1-!-!J

Flottans stabs verksamhet.

Nyantagna ........... ..... ........ ............ ............... .............. . 2-1-1
}~.ter insatta i nun1mer .. .......... ..... .... .......................... .
2

2-1-:~

Af <le karlskrifna hafva anställts på korn panioma:
vid Uarlskrona station........................ ....... ..............
50
» Stockholms
>>
...... ... ... ...... ... ...... ... .. ... ... .. ... ...
M

101

Från för cgåcn<lc år ha[ va följantle arbeten fortsatts:
fullstiind igan(let af !lotln n s m obi liser i ngsp laner;
bcarhcLamlct af statistiska u ppgi !'ter rörande l' r ä m mal1(lc
n.1ariuer;
t illgoclogömn(lot a[ inom skärgårr la rna gjorda sjö m ä t ni ngar för sjömil itära iin<lamål;
hvarjämtc nya >> Lelcl'onkarLor fiiJ' flottan >> utarb etats.
Följande försing af sLOtTC vikt och omfattning haf\·a argi[vits:
till i.il" ningsplan [ör flottan i'tr l!JO:~ samt för till allmiin
tjän:>L den !l januari HlU-! inkallade vilrnpliktiga;
Lill nya bcställllllelsor för öfningskostnademas fördelning
mellan anslagen till fJoLtuns öfningm' och till sjöbevä ringens
vapenöfningnr sa mt bekliidnad och ersättn ing därför;
till föreskrifter för uthiltlning och öfning af till allmän
tjfin st och till sjötjänst inskrifnn. värnpliktiga;
t iIl i nstrn ktion för flottans befälsöl'ni n g ar;
till instrnkLion för iukallclsc och sam liug af sjörumöringsområdena tillhörande beväring Yid allmän mobilisering;
till tillii.gg till artilleriexercisregl emente för flottans fnrl ,\'g;
till liggare öfver militära egenskapor och tjänstbarhet för
stridsfartygeu ;
till planer för årets krigsöfniugar, omfattan<le clols krigsö[uingar [ör kusteskad ern och dels samöfniug melliln Yaxlwlms
och Oscnr-l•'redriksborgs fästning och en rlel af kusteskadern;
till program för omfattning ar utbildningskms för signalstationernas personal;

7

\ id Knn,ql. kustartilleriet bestod
mn.nskapsstyrka n <len i30
september l 003 af:
Undcro[l1cerskorpralcr ........... ... ............... . .. .. ... ........
(j;)
l :sta klass kustarti llerister.................... ... ...... ...... ......
!)fl
2:dra
-!-1-0
3:djc
-1-:):-> I ,03()
))

TidsMift i Sjöväsendet.
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till strålkastareinstruktion för flottans fartyg;
till boshimmel ser [ör strids- och krigsö[ningar vid l-lottan ;
till sjömanskåren s förd elning å station er, afdelningar, yrkesgrenar oeh lön egrad er sa 1ut till fördel ning aJ UJHl erol'fieerarno å <lo t;ärskilda Rtate rn a å i~otlan s stationer unel er år l \lO-!.;
till rörlig plattform s användand e i oxer ciRskoloma O('h
dära[ betingalle ändringar i skjutinstruktionen; samt
till bontkningsinstruktion l'ör flottan, J, :"jiistyrka s bevakning.
C: ome nsamt med marinförvaltningen har förslag a.fgiJ'vi t s
beträltaJHl e den ökning a[ flottans stampersonal j~in 1to <lärul'
boting<lde koötnader , som ä r er forcl r rli g vid l \)0:) års ing ång
I sa mn'i.d med lotsstyr elsen hal'n1 en clel arbeten för ku stsignalväsendet utförts.

IV.
Flottans öfningar och undervisningsverk
Umler det med den 30 soptomber 1003 tilländalupna un dervisnings- och öfningsårct hal'va följande fartyg vmit-. använcla:
Kol'\'etten Freja und er omkring 4 nJånuder Uir i.i l'vand l
af sjökrigsskolans kadetter af l :a, ~:a, :l:e oelt G: e kln sc-:ol'lla
samt r ekryter tilll1örand c malrosa[dclningeu; kanonbitLe n VCI'dande oc;h en torpe<lln'U unrl er om kring 1-± dagar för 01'\'ftnde
af l'örutnämlllla bHlettcr ; korvetten Saga und er omkring :2 1 2
må nad er för öham1e af rekryter tillhöramle matrosa[dolnin gcn
sam t Jör pröf ni ng af ox t ra. kadeLtor; öfningsskeppen Najaden
och Jmnwtas samt ö[ningshriggcn Gladan ~Hvensom kasern fartyg et Norrköping , log olll onls[nrty gc t Nordenshjiild oc h iil'ningsbriggon Fcdkcn nn<lur omkring -+ månader för iil'vand P al
skeppsgossar.

'
r

;.

1

:l5li -

Vid skju tskolcafdolningCJJ, förlagd i Carlskroua skärgård ,
haha llll(ler en tid ar 2 månarler öl'ningar pågått ombonl å
Jogomt: Jtl s [ar tyget Stock!wlm och tro kanonb [l.tar, hYarjämto
iiJvon pnnsarbåten TltUlc und er en kortare tid varit stillid till
skjt1 ts koln ns <lisposit.ion.
För torpedskolans ö[ningar hm- j Carlskrona shirgårcl un der on Lid n[ o mkring J 1/ 2 111 å na d vnriL sammfmcirflgon on afd elnin g he!'Utt'JHlo n[ loge n1 c.:nt.s fartyget \'anculis, en kaJJOnbåt
snn1t fyra l :a oeh 1\'[t 2:a klassen" torpedb~Ltar jiimto två beya k n ing 'i l>åla r .
l•'ii r ö l'nin gar ombord nw<l boYäringsmän haha yar it
ru ~ln tl e: Y id l(arlskro nn sln lio11 och förlagt la iL diin·arun<le
varf: fy ra J :a klasseus p nnsn rl >iUnr och ett logementsLtrt.yg und er omkrin g iY/ 2 m å nad er. För
beriil'in,r;sa(delninr;rn signalskola jii1nte tilliimpniJlgsiifniJlgnr med beYilringsmiin: oh' nnniimnd a l'yra pan sarb åtar 1-'H ilJL handnJin el'arl yget Gunhil<l -ö(nin,r;seskadi' J'n - under omkring 2 mitnarl or. För :otarnmons
oeh bcyiiringens samfällda öfnin gnr : sju l :sta klasso ns pansarb[tlar, tvit. torp edkryss<tru, jagmen J\l odo oc!J åtta J :a klasse ns
torp cdbit.lar - ( 'aJ'lskJ'ona lJCI'iil'inyse.,·karleJ' och kust cskadem
-- sammaningrit nn(ler om krin g 3 månader.
l ;ilfl l'l' s[t\'iil ( 'nrl:-<k rona bc.:Yiiringseskacler sn m ku stes ka<l orn hal\·a sjök rigsskolans karl<'lk l' i +:e och :):e kla sserna.
öl'n\ts oml>ortl i't niimn<ln t'skadcr lilll1öran•lo tYiinne 1 :a klassens pnnsarbåtm·.
l och l'ii r bol'iilsöl'11ingm lliO<l sjiikrigshi.igskolctns elc.:\'Ul'
hn.l'va knnonbiHuma ,'--.'1.-aqnl och Hota jiimtu Jyra 2:a klasso ns
torp edbMar Yarit ] Hl ex pc:<li tion i L-> dagar .
.\ng l'<utygot 7\.m·c har UJH1cr en i.id af omkri ng 2 m [wa<ler anviindts J'ör rekognosceri ng nr militärleder lll . m. i ()stcrgöilan<ls od1 Carlskroua Rkiirg[mlar.
J!' ör li skeribontk nin g :"t rikels kuster hm kanon bfttc: n
B/enda Yn rit på cxpcclition i eirk a :) må nad er.
Knnonb:Uen Sl.-agul jiimLe ballong[mtygot 11:r l liar l'iir
öl'vnnd<: al' l>allnn gtjiin::;t varit pft (~:--:pud ition i omkring 5
ve ckor .

-

..l

251i -

För samöfuing af stam och värnpliktige af minöraf(1 elningen har lmndmine[artygot G un!tilcl jämte ett logementsfartyg varit på oxpe<lition i omkring 3 månader.

\

Chol"sfmtyget Drott bar uneler omkring 3 1/ 2 månader varit på exper1ilion kring rikets kuf:ter.

Antalot boviiringsm~i.n, som instii. IIL s1g till vnpenöfning
vid 1\ottan, uLgjordo år HJ03.

Till fils t ni ngstjitn><t inskri fna (för::; ta l
tjänstgöring.............. ............ . ...

490

1

\'id Stock- Till summan Rl
lt olm::;
vid b[rcla
station .
station e rna.

l

5137

l

l ,0:!7

Till annan Rit rski ltl tjiLnst iin fästning~tjiinst rllcr till allmiin tjiin~t
im<krifna (första tjiinstgöring ell er
tjänRtgöring i en följd ) ............ 1
Till fl.ll nan 8är;<ki ld tj iinst itn fiist- 1
ningsljänst i11~krifna (r epetitions·
öfni ng) .. ..... .. .... .. ......... ...... ... .. .

1,215

827

347

2G8

Glö

l

2,052

l ,Gi32

:3,G84

Sn tnma bevitringsllliin

Af of\'anståondo antal ö[vades:
ombord å rart~· g
ft sjöfästningarna
on dast i laml å flottans staLio ner

'2,120
l ,O lU
3.{0

Af tillstii<1eskomnn. nJgingo:
enligt § 1Uö inskrifningslörordn ingen homförlof vado . .
. . . . . . .
122
a[ annan anledning hemförlofv::u:.1o eller af86
gångua ..
Summa h emfödo[varlo 208
Summa vapenöfvaclo och ]Jomiörlofya(lo 3,()8-!

J(orvotten Freja och kanonbåten Si'ensksund hafva afslutat uneler år 1D02 lJörjade viuterexpc<litioner o[ler att lwl'va
varit rustade , Freja i (j månader och f-:h·cnsk snml i 4c 1/ 2 milnader. Un(1er vintern J 903- lDO+ har korvetten Haga yarit p å
expedition till nfiägsna far vatten och kanonbåten Soensksund å
rikets viistkusL Jör bispringaw1e a[ nödstiillrla rartyg och fi skobåtar samt för uppehitllanr:lo ar ordningen pä fi skeplatser .

krona
station
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----------------------Rnmnta va penöfvade i~,-! 7U

rrorpedbåLen n:r 77 har i och Iör in skjutning af torpeder
varit på expedition i omkring Jl/2 månad.
1\ kanonbåtarna Bdrla oult Disa har för v~impliktiga n1rit
anordnad sk jnt- och eldareskola i omkring '2 1/ 2 månader.
::\lod pansarbåten 'J'appei·hdcn !Hn proftlll' \'m·kställts llJI <ler omkring 3:no yeckor.

l \ ' id Carl~

-

l

~

I sjökrigshögskol:m, där 2:a arbetsåret i nllmiinna kurson
samt högre kursen pi\.gått sodau den l sistlidn e oktober, utgjorde antalet elever, i allmänna kurson 1~1 , däraf -1 från kustartilleriet, f"amt i högre kursen 2.
\ Tid början af läsåret 1 \J 02- 1 DOi3 utgjorde anLalot kadetter vid .sjökri gsskolan l 28, af b vi lka under höston J DO;~ e[ ter
af1agd offi cersexa men utnämudcs till und erlöjtnan ter vid kuDg1.
flottan G och vid kungl. kustartilleriet 7.
Antalet oleYer utgör nu 163, däraf 2 å kustartillerilinjen.
Vid exercisskolan i Carlsln·ona ha[va 837 man (Lläraf i
befäls- oeb reserv bclitl::;ldasserna 31) och vid oxercisskol an i
StocklJOlm 5152 man erhållit UJHlorvisning.
Vid signalskolan, Iörlag<l ombord å öfuingscskadcms [artyg, ha[va nnd er året 273 man orilållit undervisning; vit! signalsko lan förlagd i land Yicl Uarlskrona station hafya undorvi sats 130 man.
l underbefälsskolan i Carlskrona har undon-isning moddelats 20 resorvofficersaspira nter och Hl+ man , ocb vid Stockholm s stations und erbefälsskola hafya undervisats 59 man.
Vid minskolan i Stockholm hafva 23 man åtnjutit undervisning.
Vid skeppsgosseskolan i Uarlskrona har unc.lonisning meddelats 399 skeppsgossar.

l

.-
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A n t a l
8kolor.

m a n.

\ ' axiiolrm;

l C'aribkrona l

regc mento.

1·egomcmto.

kn~t:utilluri-

kn~tartillm·i-

Summa.

------------------------+~~~~-+~~~~-+--------..................... 1

208

1. afdolning ...

21(j

1:37

353

3'')

70

103

Umlemfficcrsskolornas al lm ilnna
kurs ...............

JL

14

25

...

7

2

8

Rekryt~kolorna

Kustartilleriets öfningar och undervisningsverk

Korpralskoloma~

:2.

För kustartilleriet i sin belbec lwr en skjutskola Ynrit anordnacl uneler en tid af 60 dagar med förlilggning uneler Iörm
delen å Yaxholms och Osenr-Fredriksborgs histning och uneler
senare delen å Carlskrona fästning.
Vid lJVartdera regementet har anordnats mineringsskola
under 127 dagar.
Värnpliktige hafva varit inkalletele till öfningar uneler J i37
dagar.
Antidet beväriugsmän, som insti-illt sig till r1essa öl'ningar, utgjorde vie! Vaxholms kustartilleriregemente 539, hvaral
17 man hemförlofvades eller eljest afgingo, och vid Carlskrona
kustartilleriregemente -l-01, lwaraf 9 man llcmförlohucles.
Hegemontsöfningar med stam och värnpliktiga halva vi(l
hvartdera regementet ägt mm under -W dagar .
Vaxholms kustartilleriregemente har jämte delar ar armen
och flottan deltagit i krigsöfning vid Vaxholms och OsenrFredriksborgs Listning samt Carlskrona kustartilleriregement e
tvänne gånger samöhats med Carbkrona grenalljiincgemonl('
vid Carlskrona fästning.
t Jnder år 1803 hafva 7 karlottor alingl kustartill or iolliccrsexamon, on volontär aLlagt roservoHicersexanwn sa mt 7 ka<lcttaspiranter erhållit utbildning, af h \'ilka senare 5 u u m era iin>
antagna till kadetter. Yi<l kustartilleriet hafva 2 rcse rvoi'Jlccrare Iu1lgjort dem åliggande rcpetition::;öl'ning sawt (j rcsenoHicersaspiranter utbildats.
Under det med den sista soplem h or 1\IOi) tilliintlalupna
nndervisuings- och öfningsår uutlcrvisades vid ku::;Lartillerid >'
skolor.

s pccial k nr s

l

128

l

332

VI.

Utveckling och underhåll af flottans och
kustartilleriets materiel.
a) Fcwtygsmateriel.

.-,
l

U neler år 190;3 hafva nedannämnda genom mar iu förvaltningen kontrahemtJo arbeten blifvit levererade:
l'ansarb,l,Len 'l'apperlJOten af Kockums n1ekaniska verkstads aktiebolag;
torpediJåtama Orion och Sirius af Bergsunds mekaniska
verkstalls al..:tiobolag;
torp e el bittum a n :r 83 o l: l! 85 af l\Iotala verkstaels nya
aktiebolag;
ändring af pansarbåten Tir!lllg af Bergsunds mekaniska
verkstaels aktieholng ;
trnnsportpråmar: 3 st. af \V. Limlbergs verkstads och
varfs aktiebolag och l st. af Motala verkstads nya aktiebolag;
pansarmaterielon till pnnsarbåton l\lanligbeteu af aktiebolaget Friell. Kmpp , Essen;

-
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reserv ankare, 6 st. , till pansarbåtar af Ko h Is wa järn verks
aktiebolag;
tornstommar, kanontorn 111 . m . till pansarbåteu Thule a[
nya aktiebolaget Atlas.
Cenom marinförvaltningen s försorg hafva kontrakt arslutats om leverans för f!ottaus beho[ a[ l'öljand e ej levercnHle
arbeten:
pansarbåten Oscar II m erl Lindholmons verkstads aktiebolag;
]'ansarmateriel till pansarbåten Oscar II med firman
Schne icler & U:o, Creusot;
pansarmateriel till pansarkryssaron Fylgia mod aktiehola get Fri ed. Krupp , Essen;
maskineri och diverse tilllJOhör til1 undcrvattensb<'Lton
Haj en med J. W. Svenssons automobill'abrik, LutiJ & Hosens
elektriska aktiebolag och Lu1higsbcrgs verkstaels aktiebolag;
torpedbåten Plejad med firman Augustin Normand & U:o ,
H avre.
De viktigare eller mera omfattande m·bctcn, so m uneler
år 1\103 utförts vid flottans stationor utö[ver (le arLeten, h\'ilka
äro att hänföra till materielens reparation, und orll [tll och klargöring för expedition, äro följanflo:
Carl s krona station:
ändringsarbetena för försättande i [ullt tidsonligt skick af
pansarbåten Thule hafnt afslutats samt elylika ändringar å
pansarbåtarna Sven och Thordön pågått;
två undervnttens-bredsi detorpodtubor för pansarbåten Manligh oten O(;h on torpedtub för UtHlervattcnsbåten Ilajen hafva
tillverkats;
nybyggnaden af bevakningsbåten Carl IDelholm samt al'
två ångslupar för pansarbåten l\[anligh ctcn har påbörjats;
Stockholms station:
ändring af pansarh[tton Folke har fortgått;
torpedbåten n:r 61 och stångtorpedbåten n:r 131 hafva
ändrats till bevakningsbåtar;

...l
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nybyggnaden a[ to rp etlbåtarna n :r 7D och l:l l har a fsl utats oc h byggandet ai undervattensbåten Haj en p[tgått.
l>) A ,rtillel'irnateriel.

"

För kungl. flottans och kungl. kustartilleriets räkning har
under är 1003 fråu diverse tillverkare inom landet emottagits:
artilleribostyclming till 2 pansarbåtar af l :a klass samt
t ill åtskillig~'< torped- och bevak nin gsbåtar; därjämte en del kauon er l'ör kustbofästningarna samt ammunitionsetlekto r ti ll fyllande af erlonlorli ga förråd för fartygen och kustbAfästningarna.
För fasta minförsnuet har blifvit anskaffad t:
di vorse mi nmateriel , sbirgårdstelel'on-, hand min- oc lt tillfälli bo· S[>l'iilJO'Di
nh'
o·smate riol } elektrisk belvsni
ngsmatoriel.. elektriska
o
J
kablar, bomullskrut, inve ntarier för minstationer och minsptlrrningur, hvarjämto en de l ä n<lringsarbeton företngits med i förråd varande äldre miiiOl'.
\ 'iclaro haha nnskaiints: 30 torporler med tillbehör; torpedtub er för pan~:arblUen Tapperheten , och do torpedtuber
m. m., som ]eyererats i sammanhang mo<l torpedbåtarna n:r
83 och 85 Sirius och Orioo; samt materi el för g ni stsignalering.

-
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Sammandrag öfver utförda skjutningar å Carlskrona
skjutbana år 1903.
l\Ii'mad .

l

Månad .

l\Iaj

Datum.

----·--~----~---------------------------Profskjutning af NK 1 (J 5) J: o lovoransen.
Januari
8
lTttagando af larhlningsvikt för profskjutn. af ][',
cm. h.-p.-gr.
l
15 -- 17 l'ro[skjutning af 15 cm. b.p.-gr. med och Ittan lmpp
af Bofors specirtlstål mot 175 nr m .
krnpp-plilt.
Fömyad prof~kjntuing af 57 mm. tackjärnsgra:JO
nater l\f ; 95.
28--27 Jän1fö relset::ikjutning 1not pansardäcksplåtar af :

l

Febmari

.i\[ ars

April

1\Ia.j

11-- Hi
14-19

Inskjutning a[ 57 111Ill- tuhkanc.ner i\f /02.
Anskjutning af 14, st. 87 uutr. ss. k . 2\1 /öD H.
Profskjutning af •1 s t. hanbit::;lanclln.ge [L :-;t,•n IJrottet.
a[ 1'H\:, (21), 8:c och 4: e leyoranscn
samt 2:a leveransen, titockholin s
~tatiou .

22

28
Juni

2
4
22

.Juli

2

7

0- 18

l'rofskjutning för bestämmande af laddn ing ti ll
1:a leveransen NK s (57) sam t' bestiimmanrle af cxorcisladdning till
15 cm. ss. k. M /08 af\'[(,(12),l:a,
2:a och fl:o leveranserna.
Pl'Ofskjntning af 1\Ks (12), 1:a lo\'. samt 1\Kr (2öi),
4:e lev.
af fa s tsiittning af torpedbåten Meteors lavettage.
af \'K, (21 ), !J:o och lO:e lev.
a[ 57 mm. stftlgranater från Virsbo.
af basperknssion,;rör l\f jSD.
af NKr (21 ), 10:e lev. ~amt profskjutning aE 57 mm. stålKranater
från VirslJo.
Jämförelseskjutning mollan N !Cs (57) o el!
(57).
l'rofskjLJtning af 37 mm. sb\lgr:mater l\J jDö.
1 Inskjutning af
laddningsvikter til112 cn1. h anlJits
l

28- 81
Augusti

1
10
21

:n
f-leptcru bor

2

Il

ran~crna .

':'.8 ---1/'
5- G

Datum.

27

l

oli k a slag.
Anskjutning af 11 st. 57 mm. ss. k. 2\I / ~15.
Förn_yad pTO[skjutning aJ: danskt rökSI'::tgt krut.
2
Frofskjntning af pansarbåten Tapperhotens :21
7-D
cm., 15 cm. och 57 mm. lavettage . l
af 57 mm. patronhylsor M/05.
12
af basporkn~sions rör l\I/89.
lJ-20
af NK., (25). 8:e leveransen.
14
af basperkussionsrör l\f/94.
1G - '"/'
af 57 mm. stålgranater från Yirsbo .
25
af l\K1 (57, 47, 88) och NK, (öi7 F. )
12 --141(j
af NI\:, (15), 4-: o leveransen.
Fömy:vl profskjutning af Kl\:s (12), G:e loveran :m
s e n s::tint profskjutning a[ 2\Kt (l:!)
S:c, ~l:c , 10:o och l L: o lovcmm:cmr,.
In~kjulning af 15 cn1. ss. k. l\WIS med II.-p.·gr.
m e tl kapp.
af 15 cm. k. ~f . fi9 - 0:! .
81--'" / r
Profskjutning af NK1 (25), l :a, 2::t ocli :):o le 1·c·
11

l

21

Oktohl'r

268 -

2:-i
1-- 2
D

~l

94.

l'rof:okjntning af faststittning af torpedbåtarna
l\Iims, Stjcrnas och Virgos lavettage.
Profskjutning af 57 mm. ;;tttlgmnater från Virsbo.
at .\k1 (24), 5:c lov. å fo r tet E llcnabl;o n .
af cl7 ll1111. patronhy lbor, 1:a, 2:a
ul'II H: c leY.
at f;7 mm. btålgrallatC'r friht Virsbo.
Wr l>cstllmmandc af ladd ningsvikt
(cxon.:i~) till 21 clll. k. M /!lö.
at olika slag af LhiekspansarpUtar
[r?m A ves la.
för l>c:otämmanclo af laddning [ör
skjLtlllillg IIIOt 175 l1'1111. pJttt.
a[ \k r (37), 4:c lev.
1--:kjti(fii r .~iik mot 175 mm. plåt fri\n Glat;gow.
l'rof~kjutning af 2 st. 0ö l11III. ~:i- k. tilthdrandu
klJrYL:! tten Saga.

-
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c) 1-Iu::; och byggnadsarbeten.
Månad .

Datum .

------~----~---------------------------- 1
Oktober

10
l i)
lli - 20

17

1!)

24

29- 1/u
30

November

5
12- 23
1~J

28
30
Dece1nber

8--9
10

12

lG
18

23

T'rofHkjntning af 2 ~t. 38 mm. ss. k. tillhörand e.
korvollen Haga.
F u m yau pro[skjutning- aE G:c lcvcmnsc n ~K, (1:2 ).'
An s kjutning af :J s t. 57 mm. ss . k . l\l f!l!J samt
profs kjutning af 2 Rt. tornlavettage
l\l /1900 tilll1örandc El lcnabbc n.
Profs kjutning af 2 ~;t. HS mm. ss. k . tillhörande
korv etton Saga .
Förn yad p rofskjutn,ing af pansanl;L~.;k;;p l :1tar f r[tn
Avesta.
Fastskjutning af n ya mottryck s rin gar i 3 st. 12 :
cm . k. 1\1/81 å ko n ·ettc'n Raga.
l<ö rnyad profskjutning a [ 24 cm. hau bitse r .:'ll/ 1900.
Pro fs kjutnin g aE 4 sl. underlavotto r för 15 cm .
midtc lpiv å Jaye tt.age l\l /91 (Thule) ii
fortet Kungsholm en .
J ä n,[örelses kj u tning moll 1!..104 å rs k a rbin .
Profs kjutning af 15 cm. h.-p .-gr. J\1 /03 moLl kapp .
för bes tlimmande aE laddnin g till
47 mm. RS. k . 1\ l/95 a[ ~K s (57).
Förn yau profskjutning af NK5 (12), G: e lev.
Jämförelseskjutning m e<l HJ04 å rs karbin .
Skjutförsök mo t pan sa rkon struktion oc!J kolförclämnin g.
Profs kjutning af basperkussion s rö r l\1 89.
Profskjutning för sökand e af lculdning fö r blifv and e skj11tförsök mod 12 em. half pansarg r. med kapp .
S kjut[ö r ~;;ök med 12 cm. h a lfpansa rgr. m ed kapp.
l'ö rnyad jämförelt;esk;jutniug mot diiehpl[ttar af
olika s lag.
Prob kjutning af H7 mm. ::;tål granaler i\1 j9ti (profprojekti le r).

Carlskrann station:
byggnac1 för artill eriinv entarier sa mt exercis- och gy nmastikhu s för skep psgosse kå ren hafm uppförts. Byggnader för
elekt risk verksLa d å Ya ri\'e t ocl1 ammu nitionsförrå d å K alsholm en h afva på börjats;
byggand et af mobili seringskaj vid östra varfshamn en har
fortgått;
förlän g ning af: K onung Oscar Jl :s docka bar på börjats;
för batteriet ii Ell e1mbben hal'va arbetena fortsatts oc h
äro till väsentli gaste delen al'slu tacle.

Kust befiistJtinga 1·na.
Arbeteua :"c dessa ha f\·n fortgå tt enli gt plan .

VIf.
Sjökarteverket.
Under å r 1903 !J afva sjömätningsa rbeten blifvit utfördR :
vicl Gefieborgs läns kust och skärgård , där arbetena från
sistlidne års slutpunkter l\, S trömsskaten (Strömsbruk) och holmarna utanför denna udd e fortsatts n ordvart hän till J{önnskär
vid Stockviken , dels ägt rum till sjöss, t illsa mmans omfattand e
en areal a[ 0,17 k nHlratny mil i skalan l : 20,000 och 1 ,26\l kYadmtllymil i skalau l : 50,()00, samt
vid Väs terbotten s läns kust och skärgård i norra Kvarken , där arbetena fråu sistlidne års slutpunkter å Vtltören ,
Ilällö!'en m. f-J. holmar i Säfvarfjänle n sa m t å Bådagrnnden
vid Holmön fortsatts syd- och västvart hän till :\lal grundskallen vid H olmöarna samt H vitski'irsudclc (A borclsö) med unelantag ai UmcäU norr om Sandskär, dels iclgt rum till sjöss, till-

-
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samman s omfattnnrle en areal af 2,88 knldratnnnil i skalan
l: 20.000 ocl1 3,fH hadratnYmil i skaLm 1 : 60,000.
I sa mmanhang med dessa mätningar hafva triangelmiitningar iigt rum å ku sten mellan lJmcå och J'\on lnlalin gsfjii.rclen.
Nettohehi\.llningen [11. förs[1.lda karlor utgjorde l ~1,772 honor 10 i)re.
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IX.
Navigationsskolorna.
\ ' i<l rikets navigationsskolor lmf va unrler läsåret J f\02 J \)03 Vhrit inskril'na: i navigolionsHI'delniugeu 3GO e leve r, a[
h villm l i"J(J ntexamincrals såso111 styrmän och \)8 s;'\som sji')-

\TJI.

Lotsverket.
Under i\,r 1~03 har en 11)' f.n O<: lt mistapparat upp!'ii1'ls
ptL '.l.'jilrfven inom 8t.oc;kl1olms liirdelJJing och e n ny 1·.\T p<"t
Vi.istra Korp en inom Nonköpings l'önlclning.
) , nottslm Sanrlön har \'ill llO!Ta J\rplatscn den Cll<l l'yren
borttagits od1 den an<lra föriilH1rnts ocl 1 försetts mc<l krnl'tigarl'
fyrapparat
, \ U nderstens fy rpl ats h ar en Il,\' mi stapparat upps;1Lls .
I ~ö ljan<lc lotsplatser hal\·n sammansla::;its:
SnnclsYal!s, Brernö och .\st lwlm ct1S lutsplatser Lill e n , hcnämtHl Hnnclsvalls lots[llaLs, :\[iilarcns oclt Sö<lertiilje lotspinLser till en , hcnämn<l l\lälurcns lot.s pla b, Ji'fu·ösuJHls nona ocil
sö dra gatLs lot:;;plati3cr LiiJ c~ n , hcniinmcl Fårö;.,un1ls l ut,;plat~ ,
hvnrjilmte Hytlkosters lolspbts inll1·ag itf'.
Ett nytt fyrskepp , at,;edt [ör grumlet Finngnm(lol, har
fär1ligbyggLs vi<l Gene vcrks!iillcr.
Fyra aeclylcn hojar haf\'a ans b ff:ds och ntl ngls i K alnHH'

s u ni! .

knpten er, samt i maskinisLnl'delniltgcn 20ii cleYer, af lwilka H;J
mask i nistcxamen och 7 J iil'\·ermask ini stoxa 111 ett. ,\n taJet al' dem , som, utan att sftsom ele\·e r hafva tillböJt skolo rna ,
åtnjutit Ullllen·isning därstiidcs, har utgjort 76, n[ ln·i lka ];)
aHagt st)Ttnans-, 17 sjökaptens-, l fi maskinist- och 7 öfvennask ini stexnme n . Dessutom ha fva G-b ele\·er och 22 privatislcr
afiagt godkä nd examen i ftngmaskinlära.
~1 (-lagt

X.
Nautisk-meteorologiska byrån.
Antalet al' rlo m11l cr byråns til lsyn lyrlanrle särskilrla ohser vationsstationcr utgöras J'i)r niin·arando af 20 stationer för
full ständigare meteorologiska observationer, 2-1- stationn för e ndast ncdorbörclsmiitning, l ii stutiotlcr för hydrografiska iakLtngelsc r, nf hvilkrr stationer 10 ilro f_vrfartyg , R statio ner för
vattcnltö:jclmätning medelst reg istrorande apparater sallit fl staLianer l'iir ntltcnhöjdmätning !llC'Ilolst obscn·ationcr ft peglar
förutom () dylika stntioner inom :Hälaren, hvilka s istnämnda
bekostas af hushållningsr-;tillskapcn i Stoekholm s, llppsala, ViistlNtnhtn(ls ocl1 Södermanlamls län.
Moloorologiska obscrvnt iom;journaler Iörcla på fartyg å
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aflngsna. farvatten ha[va. inlämnats från fyra örlogsfartyg och
ett Ltandelsfartyg. Sedan erforderliga utdrag al' dessa jonm aler blifvit verkställda, komma de att a[sänrlas till moloo rol ogiska institut et i U trech t.
B~' råns bok- och karL;;;amlingar haf\'<1 blil'vit på Yanligt
sätt fiiröka(le.

.x r.
Båtsmanshållet.
Enligt från kungl. maj :ts ve<lerbdran<le befall n ingslwJ\'Hll
Jo inkomua uppgifter utgjorde samtliga intill flon l uovcn1b er
Hl03 vakanssatta numm e r ar lJåt;;; nwn shåll ot G,+!(); och utgjorde (len åtorst;\enrle eHektiv a styrkan af bälsmi_in summa
dag 271.

xn.
Kommitteer m. m.
1 afseende å kommitteer, som af kungl. maj:t på föroclr~t g
ning af chefen för sjöförsvarsdeparteme ntet blifvit tillsatta, och
liknam1e beredningar, hvilka ulil'vit pö. grund af kungl. maj:t~
bemyudigande a[ nämneJa chef inka11 ar1e, i_ir följande all
meddela,.
l:o) Kommission för afgifmm1o af furslag i vissa (Fllgor
r·örandc minväsendet tillsnttcs den 2.± januari JSDG. (Kommissionens ledamöter åtnjuta ingen annan ersättning än rese- och
traktamentsersättning för vcrkställa!Hlo af erforderli ga arbeten
utom Stockholms stations om r ilde.)

-

~:o) Dolriill:an(lc on d on lO februari 1809 tillsatt kom1nitL0 för utrerlning af vis.wL (l'å!JOr 1'Umndc flottan s station i
Stnclcl10lm, h\'i lkon kommitte don 31 augusti afgifvit betiiukande ooh l'ör,-dag i fråga om första delen af uppdraget eller åvägal>ringnn<l et al' utredning oeh uppgörande af förslag till nytt
rtahlissomang !'ör flotlans hiil'Vantndc station, har kungl. maj:t
genom w\digt lJro[ den 21 september 1\JOO förklarat, att med
ruilgiimnde af det k0!1il1littccn i di'rigt lämnaflO uppdrag, nilmligon atL Yerkstillla utre(lning och inkomma med förslag om
bonHbllflO ar medel l'iir (]et 11\'a
eLalJlisscma nO'Ot
ä[vonsom Iör
.
b
anonltJingnr till unr1erliitLan<lo al' molJilisering af fioLta Jt s ti ll
l'<nlshona statio n hörande l'mtyg genom Iörsidjning nr i-ikoppsoeh l( u:-:lollholnwrna sa ml galiinarl'\'ot, skall tills vidare anstå,
samt bemyn digat dwfen !'dr sjöl'örsva rs<loparlem e nLC't aLL i äronnot tillkalla sn kkunnig:.\. Den lB maj Hl02 uppdrog på grund
häraf <lopartemenLschcfen ttt generallotsdirektdreu D. U. \\' .
Lind er, kontmotHHiren U. O. Olsen odt lJyggmästuron vid flottans station i Stockbolm att \'erksLillla utredning, humvicl<t n [tgon m i n sk 11i ng i det al kommitterade afgifun förslag u n der
vissa lörutsi\.ttningar kunrle gurns, och a[gi\Jvo dessa person er
sitt ylLnnHle den ;3() se pt elll h er l \lO~. Sedan arkitekten i kungl.
öl'reritJtendc n tsiimbotet J. L. l'otorson, so m uneler hand anmoda ts uppg \i rft l'dr,.;lng till onlnan<le uch l>ebyggaude al' i-ikeppsoch KasLelllwlmnrna samt gnhin'arfvet, med iakttagande nr atL
kungl. maj:t och kronan gettom l>orörda områdens upplåL<ttHle
lör lwlJygg<nHl e erlt\ille "Liirsla ntöjliga vinst, inkommit mod
elylikt Jörslag, t illkall;Hle umlcr rlcn lO september l \J0:3 d opartom on LsGltefcn i ll!!.'elll.ören rr. U. o C>rtonblad o e !t bvo·o·mästa,lhb
ron .J. Hj\ifj\'ist att jiLmto J'iirutniinltl<lc arkitekt vcrkstiilla u Lredning ang<"lCn<lo dels sto rl eken al det 1Je1opp, som ctL upplåtande al' ifr[t~avaramlo Olllrttdcn till bolY\·o·o·a!Hle
i onliO'het
• bb
b
tno<l n yf'sniimn<h förslag kunde ans ~s k:omma att inbringa siatsvorkel orter frilnriiknande al' do kostnnder , hvilka för fii rf'lagets
Iörverklitrande til!Mvontvrs
syntes
böra å liucra
kunol.
lllllj.:t och
.
._
;-,o
h
kronan , dels utsikterna för att kunn~t lörsiLlja <lo i borön1a
försing npptagmt tomtplat~ema Idr olt si'tdaut hebygganfl o, som
u

L

~

~..~

1'id~k?-ij't

·i Sjöviisendet.
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i samm a försln g afs ågos, clols ock sto rl oken af de t belopp , som
efter n.fdmg af nämnda kostnader kumlo anses komma att infiyta , clärost berörr1a tomtplatse r upplätes J'Lir bebyggan de mod
stor::t för uthyrning afsecllla byggnacle r. Oc·h al'gåi'Yo dessa
personor si lt yttrande <lon 30 no vom ber 1 ~l03. 1\ ågon åtgärd
me el anledning hiirnf h ar än nu icke ul i l\· i t vi c1tagon.
3:o) Scclan kungl. maj:t don :-) juli l~HJl hom,,·ncl igat
ch efen iör sjöförsnus dopartomo ntot alt l'ör utar!Jctanclo inom
departeme ntet af förslag till regleme ntariska föreskrillo r för kustratilleriot samt till do !JesU\.mme~scr i öfrigt, som vore erforderliga för genomför ande af kustartill eriets organ isatio n och
kustbofäs tningarnas i'ullsli\.ndiga öfverflyttn ing till sjöl'örs,·ar scleparteme ntct, tillkall a högst l om sakk unniga personer, ntsi\.i.;
departcmo ntschol'cn öfver·sten och che fen fö r· Carlskro na tu'tillori kår A. F. C'euLcrwall, ö[versten och chefen för Yaxholm s art illerikår U. O. Sd \'an cler, kom mellllörka plen en a[ l: a grftcl<.m
O. L. Beckman , kommond örkapto11 en af 2:a graden W. Dyr.~
sen och kaptenen H. \V. M. Yon Krusen stiemft att såso m sakkunni ga cleltaga i utarbetand e al förslag till omW rm älda föreskritter och bestämme lser. T ill Jöljd af kaptenen von Krusen stiomas sjökomme n<lering uneler vi n t.crm[maclornn. HJ0:2 --1XWI
ti llkallHeles kaptenen friherre U. C. K:son Rparrc aLt u1 ,der
tiden inträda sasom leclamot blan<l de snkknn nigu. e neler öl'vorste SylnuHler bcvil jrvl t:jänstlcllig !J ot bar kaptcno u S . 'l'. lL
Halling iutriidt ulam1 do sakkuunig e.
No<.lan anmiildt blifvit, att nrbctemt s[t långt l'rftmskri<lit ,
att anLalet sal.J::nunixe l>or<l o inskränka s från oL;h mocl don l
maj 1~)03 , lial'nt {r[m fullgörand et al berörda uppclrng entlcdi{)'ats
me<'! ut<råno·on
af a1)ril manacJ IDO:~ öl'verstcn Svh·ann
o
h
der oc;h sedermora öfycrsteu Buc;kman sa mt kommeml örkaptenc n
Dyrsson sa111t h ån och mod elen 2f) april sa nnna år kaptonen
friben e Sprrno, i hvilk ens ställe kaptenen von Krusonsti om a
åtcrinträd t blancl <.le sakkunnig e J'rån och med elen l <.lärp[t
följanclo maj.
Do sakkunnig e sammrrntril<l <.lc lörstn gi'tngon elen 22 juli
o1

Hl01 , o c; h !J a fva el eras ar hoten sedermora utan af brott fortgått
samt don 1-l juni 1!.!03 aJslu tats.
-l:o) Uonom ku ngl. bre[ den 17 oktober Hl02 uppdrogs
å t chefen för sjö försvarsde parteme ntet att tillkalla hö gst fem
sakkunn ige jämte on sekretcrar e för att, i enligh et med d o
niirmaro [öreskri[tor , som doparlome ntschefen ägde m e.cld ela,
in om departeme ntet bitr~i,cla vie l on revision a[ gi\.llando skeppi:imii.tn i ngs [ödatti 1ing ar.
.:\lo<.l a nl eclni11g h ära f' utsågos komm orserådet K A. Gemth or , kaptenen Cf. O. \\'all enberg och skeppsm ätaron C. J. A.
Isaksso n att mod auclitörcu L. K. W. Sanclberg såsom sekroLerare u tföra ifråga varande arbete . Från och m ed den 16
januari 1903 har ä h -on skcpps mätoi ngsöh erkontroll ören K. O.
Larsson intri\.<lt bland do sakkunnig e.
D o sakkunnig e i.i ro syssolsatta me<l utarbotancl e af' åtskilliga förslag rörallCle skepps m ätnin g, h vilket arbete än nu pågå r.
5:o) Sodan i nnlcdni1J g af omorganis ationen af f-lottans
civi lstat ti ll en m a rinintende n t nrk år och upprättan de af on
marininLe mlo ntskola kungl. maj:t under llon l maj 1903 funnit godt h emy nc1iga ch efen för sjöförsvar sd epartem en tet att
t illkalla högst fem sak kunni ge för att, i enligh et me<'! d e närmare föreskri [ter, so m dcpartome ntselie[en ~igdo m edd ela, d els
inom d epar te mentet b iträda vid nlarb ota ml et af förslag till erford erli ga föreskrifte r vill be.rönla omorgan isation samt för upprättand e af uiimncla skola, dels ock afg ifva yttraude !Jeträffancle andra i samma nh ang l1 ärmccl för eliggand e frågor, har departem entschefen u tsoU kommend ören T . U. A. SalH1ström,
amiralitet sr :"Lclet J. E. Dahlin, intendente n A . ~ette rste n och
t . f . regoments intemlcnte n I. Neuendor ff till fullgö rand e af borörd a uppd rag; och afgål\·o dc sakkunni ge slutli g t yttrand e i
ämnet don 31 oktober l D03.
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XIII.

XIV.

Kommenderingar utrikes.

Utfärdade allmänna författningar m. m. berörande
sjöförsvaret, handel och sjöfart.

'l'vå offleerare vid kungl. flottan hafva varit kommenderade till Kristiania för att gernonsamt med norska marinens
generalstab utföra ett arbete.
En officer vid kungl. flottan har varit utsiind till Tyskland för att studera ordera]Jparater för oldens lodning och doras an bringande om bord å pansarfart.yg.
Officerare vid kungl. flottan samt person al a[ mari ningenjörstaten bafva i E11gland, Holland, Tyskland och Österrike öfvervakat tillYerkningen af därstädes beställd materiel
för flottan.
En ol'ficer vid kungl. flottan har i Norge tagit känneclom
om en ap]Jarat för siclostyruing a l torpeder.
En officer vid kungl. flottan och en torpediugenjör haf-va
i Fiumu öhel'\'arit profskjutning a[ en ny torpedmoclell.
En olficer vid kungl. kustartil leriet har i Tysklan<l idkat
studier i g n isttelegrafi.
Öfverfyringenjören bar i Tyskland och Frankrike besiktigat därstädes bestälkl fyrmaterieL
En ingenjör har i Frankrike idkat studior rörande konstruktion af torpc<lbåtar.
En ingen:jör har i utlandet inhämtat upplysniugar röran de en apparat afseeld för unaervattensbfttar.
Två marinlii.kare lwfva dels i Holland besökt noderländ ska flottans sjukhus i Nieuwediep dels i 'J'ysklnml kejserliga
vadvet i Kiel och marinstationslasarettet <liirst1itles.
En lotskapten har i Danmark, T.ndzlaml, Holland och
Euglancl studerat lifrä<ldningsväsenclet.

Uneler år 1Q03 hafva på chefens för sjöförsvarsdepartem entet föredragning följande allmänna författningar utfärdats,
nämli gen: den 4 april: kungörelse angående tilhimpni ng bet räi'famlo båtsmanshållet af nådiga kungörelsen med föreskrifter i fråga om indelningsverkets upphörande m. m. den 29
november 1Q01; samma dag: kungörelse rörande tillägg till
nådiga kungörelsen angående aftönings- m. fl. förmåner åt personal vid lots- och fyrimättningarna uneler tjänstgöring vid
f-J ottan clou 21 mars l Q02; samma dag: kungörelse angående
ändracl lydelse af § l i kungl. föronlningen angående lotsverket don 15 februari ] 881, såda u denna § lyder enligt kungl.
kun görelseu don 27 november 1806; elen 15 maj: kungörelse
angående antagning och utbilduing af kadettaspiranter och kadetter vid kustartilleriet; elen 17 juni: kungörelse angående
än dr ad lydelse af §§ 38 och Jl i nådiga förorduingen angående
lotsverket elen 15 februari 1881 ; elen 18 september: kungörelse
angående ämlra<l lydelse af § l i kungl. förordningen angåon cle lotsverket elen 15 februari l8äJ , sådan denna § lyder enlJ gt kungl. kungörelsen de!l '27 november 18Do mod dtiri geno m kungl. kungörelsen den 4 april 1D03 vidtagen ilnclriug;
elen
11 december: ku11görelso angåondo
antauniner
ocb utbild.
'
b
b
m ng al marinintemlentselover och marinintendentsaspiranter;
samma dag: förordning angående rnarinintendenturkåren i fiottans r esorv; samma dag: i nstrnktion för marinöJverin tenden ten
och chefsintendenterna vid fiottans stationor; den 18 c[ecember:
kungörelse angåondo ändrad lydelse af § G3 mom . 1 i förnyade nådiga stadgan för kungl. Sjökrigsskolan den 25 april
1902.
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Innehåll i åtsk illiga mal'iti ma och ln'igsYetenslmpliga
tidskrifter.
Marinorganisation. N o r ~k Tid s~k r i ft l' or f'py:•'l:l<'n, Rid. 77: O nr re kr u! loring og uddannclsc i 0 11 del fromm ed e llmrincr at dc! prn;nncl, dr r n;•·rmest s1·arcr ti l vor t s0mi l i bero ko rpH. - Dan Hk Titl ~Hkri l' l l' rJr Npy;,•scn,
s id . 77: Den holl ä nd,;kc marineR materiel ()g organisation . - Engineering,
sid. 2!)9: Kava! train i ng; s id. Bfi(i: >The prirc of ar ltuiral!.l'. >
Sjökrigshistoria. Korsk Tidsskrift for Sov«·scn, sid. ~IJ : f.;,,krigcn i
0sten. -- Dansk Tidsskri [l for Rov:T'sen, s id. 117: .\fcll rl rlel~e r fra den nlHsisk-japanske Krig. - .:\Iarinc Rund sella u, Hcihe(L ö-7: Der ru "'sit:l•·.i~ pani sch e Krieg. - 1\'litteilungcn au H dem t:obietc de~ ~Cell'c~cns, sirl. :n:3 :
Betrachtungcn liber den Hn::;Hiseh·.fapanis cl ren Krir•g.
Skeppsbyggnad och fartygsmaskiner. Rehiff!Jan , ~i tl. 60il: ltancl11·er·
Engincc rin g, s id. 4(i(): Rtea 111 tmbin r'R
minderung hei Rchi ffske::;sc ln . for hi g hs peed cunard c rs; ~irl. 547: Enginecriug in the jrt)H\IH)><C n.w.1·.
strategi och taktik. Dansk Tidsskrift (or RoV<t'KCl1, ~:> id. 1:);1: ii\·ad er
>effektiv • Blokadc'? - Marin e ltnn<lschau, ~:>id. 273: Das J\ leer al~ Opcration sfehl und als Kampfel d: sid. 2D l : i-ii n d Kri<'gscrkHirungc n vor lle)!·inn
rlcr Feimlseligkeite n in hontige r 2eit nol\\·cnrlig? - Miltcilnngcn aus dem
Gebiete des Seewesens, sid. 30u: Ube r Drachen· V e r we nd ung znr f-i cc.
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Sanitära förhållanden och inrättninga1· mom
tysl<a flottan.

.\J Gunnar Nilson.

J) Organisatio n och utbildning inom tyska

madnens sanitätskor ps.
1\'[tron in<lr•las i 1) tl~r 8aniULtsoffi:~.icrskorps, hcslill'ndo
af onl innrio lllarinliiknre, :2) marinliik:m; m c•l nJl(l ernf'iiGcJ·s
ran g, :)) rh1s R:mitiHsunlerp crsonal.
U rat1erna iLro l'i.iljanrle:
Jtan,g.

l.;i.kan'.
Con oralstahsar:~.L

der ~lnri1w

.\n ! al.

l

Knntrca<lmiml .
1\:npiLiln Zur Sco
Frog:1tl<.'Jl knpi liin
Kn 1'\'oltcn ka p i t än

l\ l nrinc-( ;cneralar:~.L
7
l\ln r i n e-l; L' !l eralohcrn r zL
t
>san:
J
IJCrstn
o-U
ii i ar i u
Kapiliinlcttlnnn L .
i\'lari n e-N Ln b san L
OborkutnanL znr Neo .
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-:m; - Fclclwiibcl Ilar rnng mellan Decksofflzior och Obennaal
ocl1 Lordu ungdär tnoLsyara unrlcrofliccr a[ :2:n gmr1en hos o.c;,.;_
Obcrmantc och .Mua\c ii.ro niirmast likstiLllrln med yåra rc:=;p.
tuHlcrol'fi ccrskorpralcr och l:a klass sjömän. :'lranL iir <lnd: un derofficer.
Dcs:=;ntom finnos on stor reserv mec1 hi'Ld o liikaro oel1 l interpersonaL Ang·i't cnd c (1ennas storlek erhiill _jag inga uppgi[tcr. Sasom an märkni ngs\·änl t l'örljii nar aLt. prtpckas, nU il lsk illiga [ra lllsUwnde kirlll'gcr och specia l ister, pro i'C'ssorcr oeh andra,
äro inne!Jnfvare al' höga grader i I'O SCl'V en Of'lt diirigenom l'iirbundna att Yirl krigstillfälle göra Ljiinst vid marin ens sjukhus.
Der UenernlstabsarzL der 7\Ltrinc :"lr <:hd !'ör sanitiitskltrcn
oeh Lillika li.ircstånflarc tör mc<liC'inalafdelningcn al: Hciehsmn.rinenmt i Berlin. Ledningen nr stationemas SllllitiHS\"tlsc·n tillkomtner Gli nc'llGl'alttrzt i egen:=;kap ;1,[ Station sarzt och ehd l'ii t•
stationens Sunitätsantt.
Sanitiltso[rizi er:-Jkii t·en n:: krytf'l'Ml me<l cnrla:=;t »approhiorl.e
,\rzto>>, ll\·ilka i allmilnhet l"ullg_jort ~in \'il1'11[llikL Yi<l marim'tl
såsom citrjilhrig-f tciwilligo .\rztc under (j mitnarler ei"Ler .~in
oxamctt. l>o första Ii m~marl o rna n.f tjänsten giire:=; »miL der
\\'aJio ». Utldantag.~l'i:-J kunna, Yid \·akan~cr inom mannen,
As~:Jislcnz - 0ch Untor~lrztc från n.rmr'cn transporteras . Dr' r C uneralstahsnrzt r1er Marine bdonlrar på fijrslug a[ ~talionsliikar
no do citljilllrig-iroi\l'illige till l 'nLetilrztc. ] >~ [l e r :) måna(lcrs
tjilnst kan on sådan, ont han anses lämplig, af vederbörande
förman inom kåren Iiireslås att befordra s Lill Assistenzarzt;
cgenclomligt nog skor detta ofler ntl af sumlliga [t stationen
kommenr1cradc lilkare. Villare anwecmcnt sker i likh ot m od
ofi1cerskåron. Före utnilmning till Obernssistcnzilrzle gcnomgi't
(lo nngn. marinlillmrno å stationerna utlJildning i Rpeciclla marinsrrnitära t:jätlstc~diggrrm1cn i land och ombon1 samt i hygien
m. m. Hitsom Obcrassistenzärztc och Ntabsilt'zlo baf\'a dc sedermera ypperliga tillftillen till Iortsn.tt yetcnslmplig utbildning
ii olika områden. Di e Heichsmarino disponerar niimligcn yi(l
nerlan upprilknarle uni\·crsitotsklinikcr, större :=;juklms oclt institutioner iöljamlo antal ordinarie assistcntläkarplatser Iör kommonderingar på l tt 2 år:
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DeL kan synas r·gl'ndomligt, nLt marinLikare uthilrbs iii"\'O ll
i oiJsLetrik , 1110n rlct förklara s n[ att. UJl(lNol'liccrarn o harva l"ri
lidmrevånl [iir :=;ina familjer smnt aLt i rle tyska »sk.\·<ldsomriirlena >> i 1\ina liikareYihd cn för all personal mefl familj er hcsiirj es nr ntarinli"lkar<'.
Dm: Rnnitctsunt.cr[Jersonal bildar en clol n[ -hle kowpanict nr (h;n s. k. 1\'crftsdi\'i:-: ion , lmmtli för öfrigt ing ~t olflarc,
ckouomimiin oc!t km<lLYcrkarc. Do ilro i milit.iirt al":-JCCIHle
u n(lorordn[lll o kompanibcl"iilct, cnrb:=;t i !t\":t(l som rör sanilMstji"l nsten, li"lkarnc.
För rckr.Ytering af (lcnna pen;o nal uttagas fn\n de olika
matrosn.fd clningama (Mar inclhoilc) i IörsLa rummot sitdant man skap, SO ill ci"tcr afslutarl uti>ildtling »mil tlor \\'a lLe » friYiliigt
anm äla f-:ig till sanitiitstjilnst. Hiicko r detta ej, r,\'ll os antalet
genom komm on<lerin g. Dess a kallas NanitiltsgäsLe.
För öl"rigt ingå i ki'trcn knpitnlanter, hvilk<t kunna ln·arstå i olika rrntal ftr efter <lon första tjiinsteticlens slnt. För
antagnin g till Ranititto;ga:=;t fordra:=; följande: goclt nppJöran(lo
och gorlkänr1 l'itnlighet i Jilsning, skri f ni ng och rilkn ing, ii!' ven
med rlocilllalcr. Efter on prö[ning hitrutinnn.n anställas Hanititts-
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gilf'tc Yid station ens lazarett för en G m åJW<lcrs proftjänstgörin g
mcll praktisk ocb teoretisk u tbildning. Un<l er donn a tid J.::yarf'iå do fortfaramlc i sina förra nwtrosnfrlolningnr. Om n:'tgon
un<lcr pro[tjä nstgöringcns gång visar dåligt nppfönmd c eller
pit annat sätt befinnes olämpl ig, kan han p<t ann1älan ni' stationslitkaren återkommentle ras till vapcntjii.nst. E I.Lcr dc sex
n1i\nadorllas slut anstilllus ånyo priHning, och på lnz arcttnts chcl"slii.ka l' CS betyg: angående g: od kil11<la kunskall l: l' [lraklisk <l uho· ii o·heL och go<lt uppförand e herordra s 8anitätsgi"lstc till OlJOr~an i 
lätsgiistc och iugtt i och med <lotta i das 8anililtstud,crpt> rRo nal.
Un <lcr visnin gcn å Ja zarettet ledes a [ f'ilrskil<l därtill kommendcrad 8 labi"arzt efter i"pecicll liirobok. En ti n1m<·s lektion fiir ekonnncr <lagligen , <liirar har läkaren fi och C'1t npotoka re 1
t. im me j Yeekan. l !ndt•rvi sn ings matorialct utgöres ar si.i ncl crb!gbara fanlom och sk<•ktt. Den prnkti sk.t ntb ildnin gen på
sjukhu set lmn<lharves af dii.r anstiill<lo läkare och inhilmlas nndnr Ljiinst s<'tsom 2:c sjuk\'ilr<lurn. 8anitetsgiisLc gura ej tjiinsL
om hord .
Ohersanitiltsgästo crhiUla 2 Litumars mHlcrri::<n ing i veckan
nti sj uh·år<l , antingen do iiro konJmcn<lerade i la1 11l elle r omhonl. l Jörm fallet tillkommer dessutom J timmes lekt ion rör
npotokn re, allt efter siirskild litrobok. JG:-;amina amd ii.llas [\m
gitnger årligen, hvarvid recmliatei anlec knu s i en protokollsbok.
llnl. vtllh·ikte tl lilgges ptt aseptisk förhandslilra, dcsi 1tfcktion ,
fursta hji\lp Yicl plötsliga sj uk tlomar och ol.\·ekRI'all, rurLrogonhet mod anvämlatldc ;1J tmnsportme<lcl fiir sjuke o('h si'L rud c
sa mt noggrnnn kilnnedum om <lispcnsr:ring ar liikC'm o< il-1 , n!lt
an1agdt pit ntt kunna r eda sig nLnn Likare. BI.Lor l it I 1/ 2 å r,;
tjitnst ROm OlJers;mitii.L:-:giisto lmh·a <1esi"a a lt f;Olll yiJlkor l·ör
ucfon1ra n till 8a niti\t;< IJ1 nale a/ liigga on llllllltlig och skri ftlig
sin te:-;amon, i Jan <l j Il fiir HLali0 11Slii karen' OIIJ honl för rar LygsJiiknrc n. \ re derburanclc lilka re al"gifm betyg, oe il C' n<last go<lkii.nda knnskaper i rören in g lll Oi l styrkt go<lt uppl'umn de jitnJLO
lii.t11pl ighcL i öfrigt gitlln fur bcJ'onlrau.
""' l·vo n 8anitätsmanto crh ft ll<t llll<loryi,;ning, Jml'vud sakligen
i hygien och apotcks läru, reglementen och skrifvolsor s uppsiit._
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t,u1 <l o (af on iilch·c Felcl11·iibel) samt i gifvan<lc a[ ll<treos och
bitrii.ll c Yi<l operationer. 1\itgon exa men linn os ej sbl<l ga<l fiir
befordran till Obersani täls tn uat, omlust l O månaders sjötid som
]\ [ ant.

Till 8 an ititls \Yä1Jel befordras do Obersanitii.tsmaalo, som
hafva stadi gncrn no e tjänstgöring i 11eichsmarincamt, S;witätsamtcn ii statione rna , stationslazaroltc11 ot; h sanitäts<lopöloma.
Förutsii.ttn ing för aYcmccmont härtill är enelast liimplig l! ct och
sumnu1 D <lrs aktiv tjänsl.
J ~a ni täts p crsonalen ombord ingh iHYcnle<los do s. k. I\.ra1t kenlrii.gor, so m uttagas hlancl bo;;ättniugcn oberoende a f y rkesgren i Gll prOl'Ol" tio u nr omkring l på 60 mall . Dc sko la
dessförinnan i land hnfya genomgått en kurs i anliigg<llHlo a[
första förband et samt olika slag af transport af sårallo mod
ollor utan hår. Liksom den oge ntli ga sa uitätspor:oonalcn äro
<l e för sedda m ed nou trali tctsbinrlor om arm arue och öh·as regelbund et 2 gånger i veckan ombord vicl klart skepp Liil dral.Jbllin g. lind or skjutningen lj iin sLgöra dc som r ese rvor Yi<l pjäson m och skola, rlå "die (;ufoehtspanse » intrii.clor , uppsiika de
sårade och föra Ll cm till förbin<leri platson. Fur detta itndamål
iiro do in tleln<1e till olik a omrttdo n at Jart~·gct och till poster
vid kappar och sr[mu o passager. För öfrigt linn os ombord
s. k lT ilbkrankonLriigcr - kockar , [örråflsmän, liOfmästaro och
dylika -- igenkiinl iga ptl, t'11 röJ armbindel, lwilka i Jllitll af
t ill git.ng l ä !J i triida \' itl såradus LmnsuorL och Mvon er !J älla någon u Lbild ni u g lhlri .

Il.

Marinelazarettet i Kiel,

so u1 li gger L matroRkase rn ernas omeclel haru närh et, ii.r IJ:Ygg<lL
Iör :30 ftr setlan o[ter korriclorsy stomd, i tro yåningnr nJCll
soutorraiu . 1\[nximala beläggningssiffran är 380 silugar, d~iruti
inräkn,t<lt platserna i ott par isolcriugsptwiljongcr för tuberkulos och opi<lomiska sjukrlo1n ar , holägna i don ::~jukhu sot Olll-
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gifyando p:trken. Pati e nterna iiro l'ön1L'ln<l o p<"t r.na »;.; lation Ol' >>,
d . v. s. a[<lelni ngar för respekti vo in \·ärtes, u h •iirles, ögon- o<;h
öronsjukdomar samt H'ncriska ttkonmJOl'. \ 'id i11 gange n lil l
sjnkhui:parken linnos e n särski l<l porl\·akLslnga "<;h in om parkomrtulot, förutom lmfvudbyggna dc u och dc nyssnilmnda i~olc
ring~'>pariljongenw, en s. k. Aufltalnn cpav illon, dilr n y intugna
patienter efter tyskt mön ster fi'L ligga , till s <le al' jumhafntnde
tt~'>sisLeutliikare placeras i'L rlon al'<lr.:luing, dit <le liöra, Yidaro on
slö n o gr nmlvatte n ~bnl!l n , r;om ä r tillrilr:klig !'ör sj uk im sots boh oi och hvarifrå n Yattnot pumpas upp i ciste m er å husets
Yind . För öfrigt m ä rkes i p a rkon ett m ind re lurnlikt friskluft.sintng för sjukhusets eoni. ra lup[Wilrmning och \'cntilnLion.
Laznrettet står unr1el' högsta lerlnin g a[ on chefsläkare af
Goncrnloberarzts eller Oherstabsnrzts gmd, 1!\·ilko n oj innehar
nttgot nnnnt tjänsteå li ggand e i\. stat ione n. Han nlöh·ar en<la st
<liri gcrando och administrerande myndighet och deltager sålunda oj i sjukvården, som i1r anförtrodLl åt. 4 ö[verli.ikure, on
för hvnr u[ de fyra ,,stationerna>>. Öfverhikamo ä ro antingen
Obcrstabs- eller äldre 8tabsärzte. På in- och utviirtos nfrlclningan1a J!nna s två Assistentziirzto placeracl e so m nn<1erlilknre
och d essutom ett par cilljiibri g-frei \\'illigc _hzte, som d il r Jullgörtl. sis ta hälften af sin \'iirnplikt, för att seda n ing[t i 1\larinesan itä tskorps. A rle nämrlo ahlclningarnn. anförtros d c S\'[trare
!'allen åt de on1iunrio Assistcnizärzte, tlo lätta re f1t d o >> fri villiga »
läkame. Uml erbkaretjänstcrnn. p å afrlclningama för ögon - och
öronsjukr1omm samt Iör Yonoriska åkommor bestridas al' cinjiihrigo- froi\l·illige. S jukviirdsp crsonalen utgöres ft ll\·arjc ardolning a[ l 8nnitätsmaat ollor Obcrsnnittitsmaat och -± it i) Oborsanitiltsgästo samt ;-;anitiitsgästc af obostiimclt antal . \ ' idnre
finn us tL lnzarottet ett antal };:mnkenwtlr tcr, IJ\'ilkn Clllellortid
oj, såsom beniinmingen synes antyda , ha tlet ringasto m ed
verklig sjukvård att ska fta uLan ond ast göra tjii nst såsom liaJH1 r ilckning yid transporter a[ sju ka m. m. , såsom bilräden i kök
och barl, sköta renhftllningon in om och utom h u s c le., m erl
andra onl motsn1rn sjuk lmsclriingar. Utom ~u f-lanibtsgästu
moddelas å lmmrottet nndcrvisning äfven ftt Obcrsanitätsgastc

och Kmnk l' nwiirlc r, lJ\"ilken sislniimnrla ål igger sjukhusets Ass istenzärzLo ; l'ör uLL>il<1nin g ar f"anilätsgäste är särskild 8 labstlrzL
kon1 m cJHl e rnrl. 0köter;;kor linnas ej . Öfrig perso nal aLgöres
ur : l ttpoLokare !llOLl bi triide a[ ] f-lan i Lätsmuat O<;h ni'tgra OlJorm an t, l L nzaroLlsi nspckto r (l'önallare) nwd biträd e af -l lllldorinsp oktoror, ] Snu iUitsrehl w ii bd !'ör uppehållande n f tl ise: i pl inon
blun L1 sjukvånlsman,kapd, 3 PolizcilcuLo, som jourvis ansnn·a
för p ortvaktstjänste n oeil för Ul"l'OsLerade patienter, l nw sk i1 1iHL
m ed olrlarebitriidon, l vnktmiJstare för linnefi.inåd ot o<..:h cLt
au tal kvi111llig kökspors011al.
Lokal erna i hn[v urlb.vggnarlorna äro Iör c1olnd o pft följande siiLt:

J so ute rrainYftllingen: för6Hlsrum för stingporse<llar, linne 7
Iör band smalori ol, oJika slags l'i'il·IJl'uknin gsartiklar, r engöringsma ter iel, npoteks\'aror m. m. , ked<::mfLlelniug, matsa lar Iiir sjukvårdare och sjukvånl s und cro riiecmre, maskinrum , [Lllgp~ulne
rum , Vtll'lllkanll'al', rum !'ö r d osi nl'ektiommpparat och mörkrum
för Iotogndi s kt ändalll ftl.
J boLtmwåningou: afdelning för invärtes sjnko, celler Iör
s inn essjuke, allmänt barl , apotek, lauoratorium , o~ pe rlit ion s rnm ,
sa mlin gsrum för hik<U'JW morl bii)Iiotck af m edi<;iu s ka ticlt;kri[ter, bostadsr um för do tv~t "\ ss iste nzii.rz to, logement för polisbova lmin gon , arrester.
l våningen l trappa upp: a[r1olning för ulviirLos sjuke
m orl aseptisk O[>Orntionssal, se ptiskt operations- oeh omliiggningsrulll , al'Llolning lör ögon- o<;h öronsjukdomar m ed Stlrskildl
stor t unrle rsökuin;.';S- od1 behan(llingsrum.
J vtmingon 2 trappor upp: a fclolning för Yoneriskt sjuke
m ed stort bolwmllingsrum, logement för sjukvånlmo.
I hvarje v[ming 1lnnes : 2 L\·Hltrum J'ör pationtemn m eJ
var mt odt kallt Yatten Iör (j handfat i hYarj e, ~ aftrtidesrum
m oll pi ssoir och vattenklosottor a f modem anon1niug, 2 mindre laborationsrum för enklare undersökningar , 2 tbckök, åtskill iga isoleringsrum, rum Iör ka(lettor, cnskil<lt1. rum !'ör DccksofLiziero oc b för ol'11cerare. RjnkvMLlame bo i sitrskilda logement ordnade som i en kasern i di:t bevakning vid :>vi:muc sjuke
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erl'onlras, ind elas bland d em särskilcl Yakt. För atl kontroll om
alt vaktgöringen skötes ordentli gt linnes i hnu'j l' sjukr um on
»vaktbok », hYari det å li gger YodorböraJl(]e 8jukd'm lnre alt införa , lwa<l som passerat mo<l den sjuke un <l or lJaJJ S tö rn. Nilrskild t sjukvå rcla rologe m enL modför den l iirdolen alt de ej störa
patienterna Yicl h emkomst frhu permission, ~1tl <le lln det bokvilmt vid omklädning m. m. Sjnk hn c;ot hm in ge n C'gon tvilttinri.lttning. Dess trätt omlJCsörjos ni.lmli ge n ge nom en för l1eln
statione n gemensam tJlöno tvi.lttnnstalt.
Samtliga sjuksalar h a plats Wr ö silngrtr m e<l e n ln l'tknh
a[ i35 kbm. p er patient. lngångs<lGn on ilr l'laconul mi<lt e moL
fön stren , sängarn e slit pft tYär\'ilggaruc. \'itggn.ma äro hell
olj omålacl e i ljusa fi.lrgor, golfyon pnrkottbelngda, i pry<llig1
skick. Si.ingarne äro a l' jilm m ed resårbotten al' nmlig l yp.
Korridorerna äro ljusa och rymliga, uta n m öbler, go ll vcn m ed
fin tilesboläggning mod korkmatta utefter mirJtcn. Dn gmm
limlOs ej, då alla lokaler mi\,st. tagas i an språ k [ör silngliggan d e till följd af det allt m or a ökade pationtan tnlcL. l de n aseptiska operationssalen ~iro fönstren Wrstorado oeb go ll\·ct lwlagdt
mocl co m ontmosaik. K or kmattor fö rekom!lla i den sqd islm
oporationssalon samt behandlingsrummot h vunerislm aldclningon. Alla allmänna salar och stö rre rum i lJ\'ggmt<len nppvilrmas och ventileras med eentraluppvii.rnmin g , solll ilr inl'örd
seela n första början och funktionerar p å ett J' n l lt t i lli'redsstälLuHle sätt. E w last s m itr um men !Ja im gka lori l'l'rer 11 ta n aunnn
i.ln lönstorventilation. BelysniJlgcn i'Lstadko JlJII WS Ol\er allt med
Anor-gasbrti.tllwrc·. So utc rrainY imi ngl:~ll är ovanli gt lju s oc'il
lulLi g, belagd mod nsfalLgoll' i sin l1 ellwt Scllllt lnii L fuktlri ,
bildande utmärkta lobtior för do olika förr iL< lon.
Som ett Lotnlmmlömo om sjukhuset kan sii.gas, alt lJyggnaden, för aU ntra uppförd för 30 [tr scLlan, mitrkvilnligt Yi.ll
m otsvarar iihen nuvarande hygieniska anspritk.
IH emellertid dotla sjukhus num era är allt Wr lilcL, t ill
och mocl för behofvot i froclsLicl, iir ett nylt lazardt för stationens räkning under uppl:iiraJHlo vid \\rik, en orL boliigon omkring 16 minutor s Yi.lg uon om Kiel. Det nya laznr oLLoL, som

komm er att r y mma -WO siin gar , bygges i sam man hang me<l i
1\'ik bcHigna kase rner för 'l'or pod- od1 \ \'e ritsdivision orna, a [sod<Lt Wr -±,800 man. För sjnklmsny b,\·gget, som lie <l olndL i
föt"Ynltu ingspnviljong, pn.Yiljon g för operationssalar och baclufclclnin g, ckono mihns, bo:-;tiil l:o\· illor l'öe oheflilknro och in spektorer, samt 7 oge ntli ga sj nkpa vi ljon gcr , i1ro hå millionor mark
a nslagna.
Scdan <let Jl ya sjukhuset !Jiifvit l'ullborcladt, komJJl Ol' <1ot
nteslnlan rlo att tngns i anspråk l'ör Torp e<l- och \Yer [ts<li\·i s io u orna i Wik sa mt för pa t iente r fr[tll flottans fartyg. För d o
senare lig~c r platsen sii r<l ol o~ bck\·iim t till , enär dc h a [va s i11
allkarplats i , l\:.riogshnl'on », so m ligger ometlclba rt n c1lunl'lir
kasernom r å<lot i \\'ik. Det ga mla lazarottot kommer dil. endast ulL b e lägga s med pali ont.or Irån lmscmcmn iuno i Kiel.

m.

M a rines an itätsdepöt.

Fi.ir cs l~wrlaro : garnisonsiiikaren i\. statione n (lwilkcn , so m
Litola antyder, lillikn ä r c!Jc[ l'i_i r llilh;o- och sjukvfuc1 on i110lll
det i kase m or förlagda manskapet.).
O!rig personal: l dop 6tin speklo r (Zaldmeistor), 1 apotekare, ~ Sanit.iltslol<1\rilhcl, n flg ra vaklmästmo ocb stii.<l cndcor.
D cp oll' n ilr flitbgd till eH 1'.\'l'aYiiniJJgsbm; i nii rlwlc n :1l'
1\lnrin oln r.a rcLtct. No m lokal oma pit s is ta liden blifvit ot.i llritekli gn , hur ct.t nylt ungeLir lika s Lo rL hus tillbyggts inål gårdCJl ,
i h\·ilk ot sonare in~lyttning skttll o sko und er vårens lopp. Alla
rum i n ybyggnade n \' 01'0 !'örsodtla llJ O<l k orkmattor å comonlnnd crlag, oljomi\la\lo Yiigg<tl', elektri s k belysning, kakelugnar.
Fr[m kiilla rcn lc<lcr on stor l1iss n p p genom alla Y ån i n garn o.
I kitllar \'1\ nin gcn eller rättare so uterraine n voro följande lokaler inrymd<t: apotekskälla ro, l'örritd [ör glasyaror, rum !'ör r engöring al llo so nar e m. m. [ bottcll\·[mingen: u tli.imnings- och
expodition ~n1 m m ot! stor di:ok, 2 <lpotcksrnm, r oso n{örråcl al
sängpcrr:;edlar oeb linne m . m , ]1;n oeh två trappor upp voro
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saL tr !'ör cle ogentli ga ll]>phiit·dcrna fl> r J'art_,·geJI. Friu 1 ulliin1
ni11 gsrnm mot fiir t: Jl dörr ut till on utefle r ]Jusds )'ttcn·iigg
löpande h<tknj i \'an li g \':lgnsl lcijd ö[,·cr marken. 1•\i r Lrnnspor
tema till lart_1'go n fi1mas hitstar disponibla
\ 'id hosökstilll'itlleL vmo C'JrJOller!id alla 11pp1Jöl'<lsinl·c'Jltari er iinnu ln·nr i de1l illclro hyggmvlcu, diir do oakludl cleL
tr1m ga utrymmet voro silrdolcs ordentligt ouh öl\orskt't<lligt
uppställcla. Hvmjo stöno (mod sjttkhytt och apotek l'urscdL)
fartyg lwr flii. r sin a l'dol ning med hyllor och lad;:, !J vtu·cst .lam/Liya dess sjukn'irdseff:okter Ji gga ordnade pft ett ;;tiillo, redo att
niir som h illst tagas om hord.
] [vacl där finnes ~i r all tså ej hl oi t instrumonle r, slorilisatiousapparnter, operatio nsbord, förlJancbarLik!nr ocl1 sjukYånlseffcktor uhm ii.h·eu bå rnr, marlrassor, linne, iiltar ote. För
mindre fartyg, som ej hnl'n1 sjukhytt oeh apotek, såso m smiirre
kanonbiltar, divisionsLorpedl);'\blr oc·l1 d_,,lika, Jiuna s 111\'C'ket praktiskt imcclda skil,p mod utd mg':llåclor, inclelacle i !'ör clc olika
sak ema afpassade fnuk. 1II'arje skfl.p har en Lryeld plan Hir
alla lådoma oeh dessutom alfabetiskt regisLer öfver allt SOIIl
[örvnras däri , så att nwll mycket lätt Jinner f:'ig lill J'iiLLa. lk
min dre fartygen löm LYå elylika sldp mca toig, tlet ona ilmehåll ande instrument oe!J l'örhanc1sartiklar, det nw1m mcdiein
oeh sj nkYånlsporscdlar. l\ii.mmla skåp förvaras komplutt !'örsedda å dopaten ocl! fl ytL<tS ombord sädann dc ilro till diirför
nJ'soclcla platser å l'arL.1·gcn.
Utom don vanliga U[>[lbönleJt J'ör frelbtid l1ör ti ll strid"fartygc n ytterligare en moLili so t·iu gsutredl',ing, snm förvara;.; i
en sLor vielekarg för bl'mjc fartyg och förutom förbttnchmaloriel utgöres af antiscptiua ocb sådant, som vid be!wnclling ni'
sårade åtgår i större kYantitorer, snsom morfin, kloroJorm eLe.
Vidare märkes ett större förrå(l tl.f Iörsla förl>nncl, ilfven eld
fönaradt i stora korgar. Uvarje förband besli'tr a[ CH "lm·il
gasbit, ett styekc Yallll och en binlla, allt inlagtlt i oU slyeke
starkt bomullstyg, bopfäst mell en siikcrhotsnål, som iil\'011 är
a[sec1c1 Iör förband ets fastltållatH1o, seelan det b1ifvit pöhgl1t.
l allmänhot utli:imuas till hvarjo fa r tyg 10 styckou dylika för-
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bancl. l\lc<l dom so m modeller I:U rl'ii rdi gas sodenn cn1 clo öl'riga
ombord belliiJiiga för lwnrjo ex pedition.
För fartyg tillhörande "die acLivc f-:iuhl achtllolte» IJO riik·
nas modi uiJ wlu trc(lnin gon fur etL ft ri'l, !'ör kryssare i tropikerna
för Lvå års expedition. ..\loiJiliw' ringsutredningen är a l'sodd lör
ett ft rs behof. All t är orc1n adL så, att om kring en t imm e åtuår lör att vid nwLilisoring i! ylta allt ombord.
b
A[ dc i uppb ördemu iug!'ton<1c föromålen förtjiina följan dc att sllrskildt omnämnas:
pl 1ttlådor för pennanon L Yatt.en bad I ör arm och ben,
Eilthadbal ja,
bäckenstöd enl igt Yolkmann,
Parrnclin 's briinnapparat,
glasögon L1c1a, f nllstiincl ig, med ögo n s t 'eg~· l ,
sW tTO emaljcracl pl:\tbrieka för omliiggnin gar (l·~iterboek01t),
emaljcrnclo kiirl moll LLittslutando lo ck J'ör sterila förba nd sart i klar,
»luflknw san> af kautschuk,
små isblåsor fö r ögo n,
mik roskop med tillhijrando reagens och utensilier,
sand påsar,
Yolkmanns skenor, i '3 storlekar,
on el el olib tråcl,;kc nor,
operat ionsbord, al sammn ul'iillh ar modell , 2 sL. för större
[attyg,
sterili satio nsa pparat för elektrisk uppv iinnnin g, kornbino racl för insLntnwnt och Iörbam1s~ntiklar, m ecl tillhörand e kanisttar för <le sonares fönaring (uppvii rmnin gsstltLct had e i
a1lm iinh ct l'isat sig oprnktiskt),
ll andfnt, <i stycken till hvarjc Jartyg,
spottkoppar,
trnnsport!Jii.ngemattc, afsedel !'ör s[mul es transpo rt om bord .
Denn a består af on "liällgematLc >>, d. v. s. koj, som Lir lörsodtl
mor1 h it n1 k a lång;-;gäoudc ställspjälor af ask och för ö[r ig t
lån gs sicl oma och i h nmJcra iindan mell ringat oeh handtag,
do förr<.~ lör huggning a[ hanfot och talja. En särsk ild snörL.

••
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inrilttning finnes för huf\'11<1 och hals, flyttbar e[lor paticnlcll S
olika lilngd , dessutom gördel öl'\'or lJi'tlen, spiinmcmm<n· uwllnn
benen för ltindranc1o a[ l'örskjuining i YOitikal riktning, san1 t
påSO för fötterna. f-\ic10I'IlH af !Jängkojcn sli'LS diir(j)) öi'\'l; l' pa tienten och snöras till om honom , så att , niir allt viil iir klart ,
don sftrallo n n dn irunsportcn kan Yiindm; i h ,-i lk et lilgc som
ltälst. Att fasts:>:öra
honom i. koj·on
taucr
emellortic1 11ft burnnd
'-'
'
o
a [ elen omstämlliga proccduren mccl snörningen lllinst l O mi nntGr , lwilket mf1sto anses \'iil ticlsötlan<1e. 1 jilmfiirc'l~e ntcd
denna tyska modell torde Yi'tr nya tmnsportu[n· för l>ruk ombord lmE va åtskllliga fördelar;
bårar för transport nJ sånv1e i lanc1 Yoro af yanlig moclell mecl härstänger af hnmbu , för olika fartyg till olika antal
beroene le på besättni ngsst)' lk:m.
,\ dcp6len linnos ett större reserv förråd [l [ gla:-:;flnskor och
Onrkm· för JartvQ·ons
ll1CC1iuinalutrodllilln·
,) • )
,'J SallJt för [örvarino·
,._, af
reagens till kemiska ouh bakteriologiska nnder:-:;ökningar. 1\"ärkn iiro samtliga a[ LJ'of\ig i'yrlGlllt ig fac;on , mod inslipa<10 pmpl'~ll' ocl1 inetsade signature r a[ saulllm typ för alla fartyg.
All
medicin, som låter [(irnrl>uta sig till tablotLcr, anviinclcs i cl< 'ltlla
form. Tablottoma iiro inpaukad o i askar , uli rullar om i.io
styukcn , hvillm iiro inlindade i staniol ouh hYar !"ör sig försedda mc<l orrlentlig signering. 8 ilko ouh kalgut tages fri'm
fabrikanten upprulladL pi't smft glasmllar oc:h slC'rilisoradl, liggande i mindre glasburkar.
Mndrassel'lln Lill siinga1· ot:lt sjnkkojur iiro delade i tre
lika delar, hvilket mecll"ör fördelen a[ hokvilmaru l'ön·arincrh ouh
tmnsport , clels Mvon jiimnnro nötning, <lå dolame kunna Yiix las, så att oj , som pi't en vn.nlig madrass , midtclpartiol stundigt ilr utsatt för störsln nöt11ing och trydc
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Kejserliga varfvet i Kiel.

En iil<1ro Ohcrstnbsarzl iir nnstiilld silsom varfshlkaro och
ilr tillika mocllcm a[ diu ~chiffsprl.ifungs-commission. JlonO ill
åli gger alt öfvorvaka oul1 yttra sig ö[\'Ol' alla till ynrl"vot hörande hygieniska oult nwcliuinska l'ri'tgor. Ulll1er den ticl som
farty gen byggas il ger han ~tU per~onl igen kon troll om n tl'ömndot oult inslalloram1ct al" alla ltygielti slGt inriHLningar omhon l
å c1 cs<tlll!1la. \ ' id fijrlJiitLringar och förii.nc1ring:Jr i't äldre fartyg i nii.nmcla ltiinscendon rem it kras fri't.~orna til l honolll fii r
afgi[vflnde af utlåtande. "\ Yorksliidcmn stå alla san iLiira inrättnin ga r, :-itsont Yentilat.oror, sugm l"iir <lamm, sp[u J etu. , h:Hl,
klosette r, t\'iilLrum 111. m. uneler hans tlpp::;ikt. \'idnrc hur klll
n.tt al'gil\a sintliga intyg ö[vvr alla aJ olycksfall ttn<lc'r arhuLo
tr~"lf'faclo :t r betare salll L öl" vorvaka lilkartjänstcm h din " Lin htllsstation ». Denna ilr iur.vmc1 i on lite11 conlmlt ft vm l\'('t lwlilgen pnYiljong oeh or<lnacl son1 polikliltiklokal med ett operat ionsrum , ett vii.ntrum oc-h C'LL ;-;_ju k rum , cbr (1ii<ll igt sårade,
hvilkn dC't ej anses vara skäl nU transportera till sjukhus, f[t
kl·nrst.nnna tills de af! ida. "\ ol.\'c:bd"allsstationcn i.um l\'[t "\ ssistenzilrzlo sftsom jourhnl"ntndu llvart annaL l1ygn. l dess paviljong !tar varl'slilkarcn :-;iLt expeclit.ionsnllll, och !"ör öfrigt flnnos diir clt hostaclsnutl för .ionrhal\·alll1n li1karcll. Vn rl'sndwtam c iUnjuta frfm statens sida ingen annan sjukvilrd än l"örsln
hjälpen vid olyd:shtll under mlwle , hYilken liinmas (1um af
jourhal\rando pa lJJJfall:-;stalioJJ. .\ro du i bc~ho[ a[ sjukli u::;vi'trd, Lmnsportcras do gcnom varl":-:~b r:mdkftrcns försorg i on
ambul ~lllS\' :tgn , lillhi.irig varl'vut, Li ll akademiska sjukhusets kirurgislm klinik i Kiel; clo int:tgas aldrig pft marinens sjukhus.
AlltflloL arbetare pi\, Yari"veL upppJtr till () ,OUO, och do ilro pi't
vanligt tyskt s~ltt olyeksfalbWrsiikrnc1o ar sLaten s<lsom arholsgifvaro. Deras allmii.llna sjukvård bukostas ni' rlelll sjilll"va genom pri1'ntn sjukkassor. \'arfvots verkställe r äro i alllllilnhot
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ljusa och luftiga mod go<1 ventilation. T on <1cl ni' s ni cknrcvcrkstiiderna Ilade n1an on tid oxpcrimcntorat m od on [HttenLcrad dnmnilJinclan<le golffernissa och nf don s:umm1 hafL ;.:;orl orl'arcnh ct. \'icl sågar, hyflnr och anrlm sphn- or;h <lnmmpro <l uccramle nppamtor \'O l'O c;ngri)J' n1tbmgta pil cLt sil rd olr'~ r;ll'ok tivt siltt i sam lilanh ang JJt Od .<.;jiilfvn maskinen. l IJJ!k:r goll\·eJJ
i sn i r;h~ rilolml erna löpn, sugtrummor med lur·kor p:\ hr stilnHLt
mollannlJJl. ·v ir1 rongliring öppnas <lossa luckor, !tvanid sp:ln
och sopor kraftigt sn~ns i11 i trummonw , nLan aLt 11 :'\goL dam mande hii.rvi<l l'örekommor. 8ugtrummornn, mynna i on gcJncn sam reE'e n ·oir, !t va ril'rtm nlttll d hätntn s till hri1Jt s1e. Till
do ri osta verkstäder höra okla.JH1orligt onl tw do tvi il l rum moel
clt tjugol"al handfat i ll\'arjo för m·hetarnos l>ehof. lc'i'>r <l eras
riiknin g J-innes il[vcn i't Yitrl\·cL on allmiin hntliJJl'ilt.Lning.
f:ii1.som lorlamot al' <li c SchiffRpröfung·s-r;O lll!l1i ss iolt merHöl jor varl'sliikaren ii, profn'soma mod nlLt nyb_\·ggrln, fartyg f(ir
att pröfva alla sn niti\ra nppar:ttrr och imäLLningar ombord .
11'a sLsUil lande af vr:ntilatiOilCns oiTckLivitct är eliil'\'iel on al' lllifvuclpnnktcrna. För \l el.tn ilndamål unllcrsökos lul'lcn , nilr ventilationen ilr i gång och ntan densamma, ln·arci'Ler res ultaten
jiimföras. Luften s te mperatur, fuktighctsgrael och k(ll sy rolt::d L
bestämmos rlärvid mod nodaJtnii.nmtb apparater.
T('mprratnren: mell yanliga 1Cl'IIJOmrtrar, utom i olelrnmm on,
diir s[trbn mod isoloramlo yncm1111 omkri 11 g on S\'i.irlacl kuln an \'iinrl es l'\! r ntoslntaml o a l' det str1tlantl e
Yiinnet.
Fnlcl·iy7wten: moll Assmann's aspirationspsyehromotcr, som dril'ver OJJ lu[tström öl'vr;r termometerkulorn a uneler hostämd tid genom urv erk. 1\pparate n i\r beskri[yen
i Zoitschr. f. ln st rnm e ntenknnrle ~ 18D:Z, lt. l.
1\olsyra: mccl lVolp ert's Uarbn ci domC'tor , uti hvilk cn lnl'tpro[vet får inverka på on Yi ss miingd ulspiitld alko]Jolisk natriumkmbonntliisning a[' l>c:;:täm <l i.i tor med
ph onolphtalin so m intlikntor. Metoden ilr bcskrif·ven i: lVo1p c1't, Lnftprilfullgsm ctlwrl o, Leipzi g, Baum gartncrs förlag .

Ln[tströ m mons i w sh glwt i von Liln Lionstrnmmom a heslämmes nwLl en liten prakti sk Gil C'montcte r, ej större iin aLL rlen
Jätt kan sto ppns i on Jicka.
lYo1J! crts ('arbacielonwLcJ' 1ilh·crkas a [ Wilh. LamiJroc·ht,
Fabrik i'Ltl' mctcorol. nnel lt,\'gic n. lll Sl l'lll1l CJltr\ nntlitJgcn; iil'riga 11pprii.knndc <1 ppn r n l\'1' !t o.-; Fu<·.~~ · l'alwi k Wr J ti Ol co rologisk<t 3JlliHI'atc r i :-ltogliLY, h<·i lkr!iJt .

\T.

Kaserner.

Dc ilielre kn serlH.' l'IJa i J(irl ilro ar sa mma cLtnm Rom
i\farin claznrcLlet, el. \'. s. :m <"tr gamla. 1 ~.\'ggJHHlcrnns inrednin g c rhjud vr Wg:t af iJt1ros:;:c i ]l\·gictJiskl afsccnelo. l :sto \lntrosondivi ,.;ion oc;h 1:sto 1'-lcobntallion iiro inlogerad e i dom. l'i't
HOO man l>erilknas ett IJt oLLng·nin,gsnJm l'iir liiknmcs ~.iukmiinst
rin gar jilml:e cl t sjukrum p il H ~ iingnr. Rkeppsgo,.,seeli\·isioJl\'11,
om[allanek HO() numm er, iir l'öri:Jgd hl! Frie<lrieltfwrt, den sL r~tx
utanför Ki el lwliig na fiist nin gcn, diir ett större s juklJus liJlll<'R,
bvilket jag cmelle rtitl <'j modhann alt se, on ktadt tilll'iil lo elitrti ll erbjiieb. l l•' rieelri chsorl li ggrr iiJ\·cn en storro al'rl olning
Matroso Jt nrtillori. l\fe<l cl c ga111la kascmel'Ll<l i Kiel snmmanllängor en stöne b~'ggnn<l, rln s Bck lcidungsamt, hntl'l's t håtl o
l'örr[trl ol'it c;hiiddcriverksLädl'l' ii.ro im ymela. :\lototlcn för man ~kar1cts bcklile1aJH1o Lir RynnorliLJ:<'Il
i>;·aktisk ' såsom anluo-<1
Jltt
..
. . ..
n
aLt dr i[va iml i\·iden t ill största aktsamhot om pcrso\llamo och
därigenom minska kostnaden l'iir slaLon. Manskapet er!JM!or ~J
mark i 11Jttllallen i'äSO nJ bcklii.dnae1spenniugar och för detta fft
de i Bekl ci<lungsamt köpa si n unil'orm, so m rlärigonom Llih· or
licras primta cge nrlom. Bolinnos seelerme ra yid klädmönsLrin·
ga.rnn , att p1nggen iil'Yen iiro au\·äml bam dter J on lagstadgade slitningsti<len , LeErias karlon dii.rigcnom Irii,n skyldiglJ cL aLt
anskaffa nya och har siiJund a sina bekliiclna<lspcnningnr tillgoe1o. Nilr han slutat si n tjii.nst, tillhiira samtliga p orseeliar
honom som porsonlig lösegondo m ot.;h iin<lras i allmLinlt eL till
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civila kläder. Systemet medför i bygieniskL afseende llen [ördelen, att kronan ej behöfver tilld ela någon ett plagg, sonJ föraf annan l)crson. För första uni[orm::mppsättninut beo·aO'nnts
o ,.,
gen e ft er intröd et i marinens tjiinst innehålles bekliidnadspenningamc å månafl saf löningarna lill dess kliich'ma :-:[t sm(wingom äro betalda.
Som för u t niinm ts i samman llfl.ng med bes kr i[ni n gen af
Marin elazarcttet iir cLt nytt knc;crnkomplcx npprön1t fC1r Torped- und \Vcr[tsf1ivi sioncn ute vid Wik , en ort bcliigcn mellan
Kiel och IIo1tcnau. ungdiix l :-J lllinuters ftngbiUsrii rll fr i't1 1 i me
Kiolerhafcn. Ertcr sii rskild , telegraf-iskt begärd, tillåtelse fr fu1
](eichsmarincamt fiuk jag genom intendenturens i Kiel tillmtitcsgåondc ii!Hällc att bese <lessa b.\·ggna<lor. Dc li gga vid stranelen af Ki clcrrjoJdcn , rritt oeh iippct, bil<hitclc en stor kvaclraL,
so m inncslutr,r en vidsLriiekt excrcisgån1. Hela kon1plexoL iir
al'sedt ror +,HOO mnn och komnwr alt besLå af: oU :-llabi'igcbiitttle, 1() kasernpaviljonger för ;)()() man lwarjc, -+ ekonomipaviljonger för resp. l ,:ZOO rnan, :2 oxercishu s, 1 vorksta<1slms,
[t{skil\iga smiiiTO boningshus rör gifta UIH1crorficcraru Sill lJL l
K hranlago fil r Abwiisscr. l hr<l r ~t r n n lJiiii'Lcn lilrd ig, sit 11iir
som på n<'t gra inrecl ningsmhctcn.
Kascrnp:wiljongema äro h.vgg•la i tro v;"111ingm lll 0<11 i't ngsgi'tenclc korridorer och trappor i h\·ardc!rn iiiHlnn. \ ';\ni11garn c
delas nf korridoren i lvi\ hufn1dafcl elningar, el en ena illnchi'tl lando lO logement för JU 111an i l1varjo (si\lecles samlllnnlagdL
10() man i lwarje v[wing), elen nnclra lx:sLfwnllo af Lvtt r,\'lll liga tvätlrum san1t on stor klo,;oll- oeh pi,;:-;u ir -afclelning, den
senare genom ett förrum skild l'r[w kon·idorcn. Dagrum ovl1
baf1 finltt'S ej i paYiljongcrna. ~Iccl afsocnclo p;\ vontilalion sa
fin nos en<la~t , förutom Uins iTcn, fl ir elda Yen t i ler i Yiiggnmc
samt on skjutbar lu cka i rlön·on lill koniclorcn. Uppvilrmnill gon i\stadkomme.-: genom en ji\mkamin i ll\'arj e logctiiOllL.
E11ligt uppgift eldas IJl ott ni\gra månaflN unel er Yinlem , som
i Nonltysklaml iir ganska mild i jiimrörelso med hos os~. (;oHytan iir beräknad till -1-, G kv.-nl. och lufLknbcn t.ill 1G kbm. ri.ir
lJVar man . ArkiLekLen nppgnr, att ecntraltippviinnning me<l
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skulle 1][\ fördyrat anliiggningskostnaclcn nlöf\'er rlcn
nunm_wd o mc<l 8,000 mark ouh årliga drirtkostnaclen med 2,000
mark rör 1wnrj o kasompaYi]jong. f projekterade kaserner för
trska mmill en 11. nnclm hitll lilrn. flock eontralup]Wfi.rmning oc;h
\~entilation komma att n l riirns.
Ekonomipa\·iljongemn ell er rlc s. k. » \\TirtschnJtsliii,nsPr »
\·oro a[soc\dn riir iwarclent ] ,:2()() lll<lll. ~licltpn.rtiot Val' b.\'ggclt
i tv[J. våningnr, si<1opnr l icrna i en. Du senare npptagcs af In·nr
sin lllalsnl riir :100 mnn , dilr skalfningon Wr,;igghr i h·i\ lag.
.\fi dtpnrti ots ned n· yi\ning tipptages ar die ('nntinc (m:<rkf'tenLcri)
nch kök nwel liii!Jiiranclt' lukaler. Dd rnrm nnf'ågs sh Yiil tilltaget i storlek alt det sknlln ersälta bri.~t<'n pit clugl'll!Jl i kasernerna . (Liilnpli g!Jl'ten \,iiraf torde kunnn ifrågn::;iiltns. J J killlame finnas errordo rli ga riirr[ulsrum fijr k;jkets bchof, rum for
skalning ar polnti s ck. l·: n trappa npp i nrirltparlict ligger
t!nderoft-i ce rsnwsso ll m ed f'iirskild kiiks:tfdelnin .g. ~\ Yinelal'IH'
finnas bosliidor för okonolllipe t·sonakn .
I stabshyggnnclcns souterrain iir imymd lJaclinriitlni11g för
hela kasOI'likOiliplcxct. Det stora hu set npplagcs 1\ir orrigt ar
ofrlccrskn sino, l'n miingd oxpeclit.io nsloknler, lloning~rum riir
yakihafnmdr' orfieeraro eLe.
Klosc·l.lo rml. ~iro iil\·eral ll. YnttcnkloseUer; aiTallsrnlt ll('t rr11n
hela inriittnin gr' n, inklusiv e deL brl'ch·id li,s!;gan<k sjukhuset,
leeles till e11 vid stran<1cn lJelii.gull l( liinlllbgo, för aH d ii r renas , innan clc> t utsliippr's i 1\:ielcrl'.jcmlcn . lhilk et "·'·:-Jem man
clär knmnwl' al L nm·änch, ln11k- eller lil trllm, var yid mitl bosök ännu C'.i hestlimdt .
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Sanitära inrättningar

å tyska örlog·sfartyg.

Di e nr:! in~ 1-\ulilar·ll! fl ottc li1g i nowmhN m1u1nd tln<1er iJI·ningar i <'i~t c rsjiin fdu1 m[l.lldag till torsclag , neh kom p[t fredagame i11 till Kiel, rliir rl cn låg fOr ankar i l(rie,gs lmfen till
och lli E<l s(inrlagamc. [ Lji\nst Yamndc rad.Yg uLgjonlt'S ar:
T·i dshtif i Hjöviisenrlet.
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I. G('schwnde·r, 8 moclcma slagskepp, hvaraf -l tillltör<lc
elen nya ,)\Vittelsbach »-typen, de öfriga -l v oro af >> l{aiser»typen.
II. Geschwacler, 4 Ki.istenpanzcrschiffc n[ >>0t1in»-typcn .
Jluf'klärungschif(e, 2 stora och 7 små kryssare.
En l\Iarine-gcncralobcrarzt är såsont Flottenarzt ch ef l'ör
läkarvi\rd en å hela !lic activc SchlachtrlotLc, tillika är han C:eschvl'allcrarzt å I. C'reschwader. "t IL Geschwader tjiinstgör en
l\lariue-stabsarzt som Gcscb1rarlerarzt. De stöne fartygen haha
alltid två läkare ornborrl, den tLklre Oberstabsarzt e ll er Stabsarzt, (1cn yngre Assistenzarzt; å dc minrlre kommenderas en
yngre StalJsarzt eller en Obcrassistenzarzt.
Tilll'ii.lle länmaeles att besöka S. ?II. S. "Wittcllm<.:lt " och
S. Nf. S. >>Od in >>.
'' l!Vittetbacli », Linien schiff om 12000 tons och 700 man c;
besättning, har 2 läkare, l sanitätsnwat, 3 ohcrsanitätsgäsLe
och EJ 1\..rankenträger ombord.
Alla lokaler i fartyget, som ej genom sid o- och däcksven tiler iLro försecltla metl naturlig ve1ttilation, lta[vn artiliciell så dan, altordnad med inblåsning al' !'ri sk luft och utsugning af
lörbrukad genom skilda trumsystem oc.:lt fUktar. l vissa lokaler å tle öfre däcken, där stö rre antal at bcsiLttningcn Yistns ,
såso m exempelvis s:jukltytt och trossbottnar, förekommor dock
artificiell ventilation f'amtidigt m e<l den naturliga. I större
rum såsom maskinrum och trossbottnar samt s:iukl1yLtcn grena
ventilationstmmmorna ut sig åt alla håll oc!t äro försedela med
en miingd reglerlwni öppningar
]1'läktnrnc tör lnftströtnnJC Jt s
drifvande iiro i allmiLnhot placerade i liC rum, som dc ilro a[sedcla för. lJppYärnmingen [tstaclkomntcs genom iingka lori!'cror,
som ö[verallt äro monterade oberoe nd e af wntibtionsnnot'll ningarne . 01'6cersltytter och gunrum äro också försedda mod
konstgjord lul'tvitx ling .
Sjuk!tytten iir bcliLgcn om babonl (morl ventiler i s idan
e nda st åt rletta håll) nn!lcr öfre däck oclt under fränll'e kommamlobryggan. Den är rymlig och e legant imed•l med J()
fasta slingerkoj er i långskepps gtielllle rader, fömt.om åtskilliga
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en gelska sjukkojor. Slingcrkojema utgöras af en vanlig rektan gulär jLirnsiingsram af 180 cm:~ längd och 70 cm:s bre<lcl,
m ed botten af galnmiseracl jämtråd och spiraUjäclerros{trer af
samma slag som å våra lazarettsstingar. Pa bottenramen ilr
fäst en rnm n[ femissa11t trit nr 25 cm:s hc>:id och i bå1la ändar förs eeld mecl hn]l(ltog . Vicl hnfvULlgänlen sitter dessutom
ett rorskjutbart stiill för spottkopp, vattenglas och mnLtallrik.
L Limpligt anbragta hakar försäkra kojen i horizontellt li1gc, clft
så erfordras. En tred :jeclol af sjukhytten är fri från kojer oc!t
kan afstängas Irån dun lifriga <lelen genom ett föt·hänge a[
lätt tvättbart , Yattentätt tyg. Nämn1la trccljer1el är afsedtl för
ltikarmön str ingar, operaLioucr, unrlersökningar ocb <lylikt. J
de nsamma flnnes: fast tvättställ af porslin m ed två hnnclfat
och vattenledning för Yannt och kallt vatten, större bord att
fälla ned från fartygs sidan, unclersiikningssof[a, oporntionsLord ,
konsoler för steri lisationsapparaten med elektri sk kontakt för
dess clri f\-anclo, fack och !tyll or W r di vcrse sj ukvårrlspcn,;ccllar
etc. Till sjukhytten höra särskilt] vattenklosett och badrunt
m oel i n gångar omcclelbart frö. n sj u k bytten. l bml r u rn mc t i_i.r
vatten lodningen anorclna1l så, att man kan erhålla antingen
salt- eller fi.irskvattcn, varmt eller kallt, ·uär som biList, både
till karhac1 och dnsch. (Angåen!le läkareuppbörclsartiklar ombord l1än visas till boskrifni u gen af M arine-sani ti.itsdepot). 1\ potekshytten ilr belligen å öfrc rli.Lck med belysning ofva ni[rån
ge nom skylight, samt förso1l1l mecl fasta, emaljerade pHithy1lor
l'ör stån1lkärl, särskiltlt sk[Lp [ör scparamla, lab orationsbol'll ,
shi[bord, bokhylla och lå1Hack samt myekct ill\'8Jttiösa sl<ltp
för linnoförrårl oeh förbandsartiklar med skjutdörrar af perfor erad plåt. LHrymmet är särileles väl till\'aratugct, sit iLro t. ex.
alla glaskärl Iör mcclicin fyrkantiga och facken !'ör alla effekter noga atpassallc.
Förbandsplatsen för stricl är af samma storlek som sjukhytten och belägen ome1lelbnrt unt]cr pansanläok. Den ii.r Hirsedd mcl1 tvättstiL Il för Y armt och k a lit Yatten , uppstälin i n gsplats och kontakt för sler ili sationsapparatcn, ett stiirre bord <ttt
hänga mvler elilek samt tvii operat ion s1Jon1. lWntgenutrustn ing flnncs på flaggskeppen .
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Trossbottnar och eldaremessar iiro rymliga och väl vcJtti lora<le , k losetter och pissoi ror för bestittni n go n äro i oklanderligt skick, durkarna där mod til esbeläggoing. :\Janskapots
kliidor och tillhörigbeter [ön·aras Pj i siickar s~tsom hos oss
ulan i små väggfasta skåpl'ack ni' ]lli\.t, uppsatta lii\·Nullt diir
utrymmot tillåter . Därigenom hchlifves brLydligt mindre plnls
in toto föL' beRättningons klii.der , iiu ltvarl vi iiro \'ana vid.
])iircmot intaga badrnmmrn stor plats ombonl. Ctom l'ör sjukhytten , finnas I1ämligcn särskilda bncl Jör JlJanskap, eldare,
UnterofJiziere, Decksoffiziorc, ingen iörcr, oflieera rc och cbcd' samt
å Ilnggskeppen för amiralen, sålerlcs summa U badn1m. J) e
äro sallltliga förseilda mod samrna Yattenledningsanol'<lningar
som sjukhyttens badrum , tilcsbeläggning å dmknrne, badkar
oeb frisb\ende duschar.
För torkning af besättninge ns kläd er ilr olt siir:- kildt torkrum a.J'serlt. Det är isol era.dt mot omgifningen 111cd <lnlJbla
skolt och på durken förscelL Jller1 ef[ektint Yiirmr,clc111ent. Lltsugningstrumman, som leder därifrån, mynnar nndet' <liieket i
to rkrumm et; luften, som skall ersiU.ta lien utdrngna , pnssenu
öl' v er Yii.rmeelementen, i n n an den i n kommer i torkrum me t .
Hesiiltningens kabyss iir anordnud so m å yi\ra fart.\'g O(:h beliigen i öh'erbyggnaden på däck. Omedelbart i11Lill kabY ssen
finna s tYå stora ugnar, uppstäl lda i en gemensam h~' lt , de n
ona för stekning a[ kött, don an(1ra för Grödbakning. Båda
eldas m ed stenkol. l sjön utspisas färskt bröd L\'å gånger i
veckan, stekt kött en gäng. Yentilationc•n al· oldru inm eu erbjud er intet uytt. Långt tH:a i hålskeppet, frnmmo i hogen ,
ligger kylrummet för kött m. m. , som clrih,es mod e n kolsy ra maskin. Kylrumm et är enda.;.;t afsellL för rc~=;or i in!J c mskn.
f<tnalten. D o dagar, rHt J'ii.rskt utspisas , utliimnns kl. S f. 111.
den kvantitet, som skall an\'ii.ndas för dagen.
»Odin >>, Kt1stcnpanzorsc hiff om -1.,100 tons oc;h :-wo !llanc;
besiittiJi ng , motsvarar ungefär våra pan sarbåtar till i"lorlek o el!
11tseende. Genom aU li .Ylter , gn urum m. m. äro l'i\rlagda i
öf\·orbyggnnclen ofvan däck, er bjuda d essa fartyg <lock betydligt större utrymme än yåra. I hygieniskt afseonde äro anorll-

-

2D5-

ni ngurno å }) Odin )) do san1nH1 so n1 på >> \Vi ttolbacln>, 0ndast
ti ll tngmt i motsnu·an<lc n1indro skala. Sjukhytten har plats
för (j patienter . Förbiucleriplalson Jör strid är i't deLta J'arl.\'g
sä rdeles oti]l[rcllsstii.l lando oc;h trhng, mocl en hel uel maski ner
för olika iiiHlamål placen1<1o å <lensaiJJma.
Enligt lwall som uppgaf,; sko la <lo sanitära anorclningaJ'Jla
å all a strillsfartyg i bulnHl::mk wra <losamma som å de tvf•
nu sk ilclnvlo .
»Printz A.clatbcrt ». Y id ett al' besöken å var[n;t liimnades ti!ll'tlllo att bese >> PrinL7. Adalbert». en stor kryss<tro om
!J,060 Lons oc;h 7UO man hcsiLtLning. Fartyget. är afsedt för
t:j ~i u st i tropikerna , ocl1 alldeles nytt.
\ ' id besöket pågingo
ännu di\'erso inredningsa rbolcn. Alla lokaliteter ombord äro
h är m ycket rymligare , högre, lju sare ocb luftigare än ombord
å undrtt fartyg, jag haft tilll'älle atL se. Sido\'entilerna äro
ö[vc mllt ungel'iir dul>beiL sft stora, som de vi iiro vn1ta vi(l,
och arståndon mollan chiekon mycket r y m liga. Sju kliylton i ntager här en stor del af förskoppol mellan andra oelt Lrolljc
däcke n . (:on om att L1cn ghr tviirs öfvor fartyget orhf•llor <lou
lju s fr å n bttda si<1or, oc;ll genom att r1en ligger så långt f(irut ,
dä r ske ppssidorna redan slutta ålskilligl iniH, unchikcs dirokt
solbestrålning nr fartygt1si<lorna. Vidare kommer rlcn, gemnn
att li gga först under Lbckct n :r 2, ej ]Jiillor att ofvanifdn träl'l'as a[ dirokt solljus. Del höga och ljusa rummet gör ett sitrdel es goclL intryck med sin nätta och smakfulla iureclniug, som
för ö[rigt till hufvnd sa kliga <lolnr var öfvorensstämmawle moll
>> \Vittolbachs>>. Afven h ii. r li gger kylrummot låugt nod i förskeppet, men är af stiine dimensioner. Väggarne äro delvis
ar trä lllC\1 i!'oleriug mot om g i [uingen. Kylrummet är in vilndigt försedt mod en mättgel stänger med Hyttbara krokar för
större cljnrkroppm. och me<l hyllor för mindre kött,;tycken , allt
detta af förtonnt jänt. A[kylningen åstadkom mes med kolsyreci r kula t iou s maskin.
"\ on stor rlel aF do tyska örlogsfartYgen finnas apparater
för t ill verknin b()' af kniS)' l'ml t so el a- och sol tersvatten ombord lör
allas behol'. 13eättningen tillhandahålles detsamma för ett pris
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af b pfennig per fl aska h, 1/ 3 lile r. ersprnngligen ett pri vat
företag <tf of6cerare, h ar det nu a r sta ten p <l.bjw1its till införnude å alla fartyg, sedan det Yisat sig, att besättnin gen, särskildt i \"[).l'llJal'e brvatten, mycket njuter af <lcnnn förm[lll .
..\led rn ufgift ar i) pfetmig uppkommer en minlire rinst, som
först a llr ä ndes till amortering ar ko~tnaden för sjäHva apparaten ot.:b, seda1 1 tlennn är giiklad , till herelland e a[ n ågot nöje
fiir manskapet, sftsom t. ex. c·n utflykt i lund, sär:-;ki ld e:dra
kost å festdagar Oll l bor el och <ly Ji k t. .r\ p paraten ~j m tes besk r i rren i Ma rin erumlsclw u , l R\H), sid. 83!i al' doktor Podcsl1f ocl1
tilhcrkns a[ J1nmm L. ll eck & Ron , l\L L'tn c hen , i Lvå olika modeller. Don stö rre " ltuhnl·or'k<tp[Htmt ,>, le\'orcrar 1()() J! askor
i timmen , <len mindre , , sclii.iLlolapparat», ()() Jla s kor på s:unn1 a
tid. J ~oslnadon för don större typen iir ;)00 mark , för don
mimlru J ?O mark. J)en förrn, som ]äll f'kötos n[ en II Ian ,
fordrar !'ör upp stä llnin gen l ,r, kbm:s utry lllm o. Apparaten består dels af en blandniugscistet'II a[ iörteiJnL koppar, i lwilkC'n
elen metl destillcmc1L vatten beredda sa ltlösniugen Iörsiitte::; med
flytande kolsyra ur en vanlig behållare, rlels a[ en tippningsapparat för Haskornas påfyllande.
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Å1·sberättelse i sjöl<rigsl<onst och sjökrigshistoria år 1903.
Af ledamoten C. G. l?iach .

»Rikets försva1·, välstånd och säkerhet näst Gud hänger och består på Rikets skeppsflotta, ett välförordnadt amiralitet
och godt sjöfolk ».
Med d essa sanna och i alla tider ojiifviga ord, som
åte rfinna s i lG-1-! års sjöartiklar, lnilka offentligt upplästes första gången den l juni nyssnämnda år i närvaro ttf drottning
Christina för allt folk et, ti llhörande nmirnl Klas Flernmings
flotta , som di't låg segelklar i Dalarö, in leeler jag den år~ue rät.tcl se,
30 s~i ll skapots stadgar åligger mig att afgifnt.
so m jämlikL
T ack vare ledamoten A. Zetterstens förtjänstfulla arbete SI·enslw Flottans historia ål'en 1635--1680 haEva d essa ord nu åter
kommit i dagen från arkivens g uln ade blad ocil dammuppfylld a gömmor.
Den första af dc h är oivan g ifn a betingelsoma Iör »Hikets försvar, viilståncl uch säkerhet >>, nämligen ,, ni koLs skeppsfl otta », lJar, såsom vi alla veta, under de senare Ftrun nål.t on
afsevärd uheckling. Don sista betingelsen eller »ett goc1t sjöfolk» står siikorligen att finna inom vårt land, ooh är det att hoppas, att den förliden b0sl i lmfvud stadcn snmnwntrtlda ncle k:ommittcon , som ftttt sig uppdraget att utröna bästa sättet för flottaus
till godoseende i detta hänseende, må lyckas och att åt »Rikets
skeppsHotta » i våra <lagar skänkes on stam, som utgör kärnan
af vår gamla vikingastam.

s
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Den andra betingelsen »elt vällörordnacH nruiralitC'L>> , då
mod clot sist bär nämmla onlet förstås sjöol'iicerskåren, har
säkerligen hållit jämna stog med utvooklingen af H.ikuis skoppsflotta; c1ärWro lJorga rle årligen ftterkotmnatl(le krigsöl'ui ttgal'lle
iiJ\'ensom inrättandet af sjökrigsbögskolan. Donna sonare lwr
under det förflutna året nått sin Iullilmlning genom imättan<let af cle s . k. flottans bel'älsöfningar, ltYilka kunna betraktas
såsom en praktisk forts~lttningskurs af donna hijgskola.
FloUm1s bo-

En li gt den för året gällamlo instruktionen för clessa öfvoro hofiiböfningarnes allmänna m hl: »att uppöl"va clo
till deltagamle i clesamnm beordrade ofli<.:omrno i ledandet och
användnnrlet af sjöstridskrafter samt därigenom göra clem clngliga till cle hefälsposter, de afses ntt bestrida: rle iilclro såsom
befälhalvare för olika sjöstyrkor ollor såsom chefer å ::Jtönc
fartyg, cle yngre såsom bitri"Vlen åt clo högre bol'älltal'\'nrno ellH
;;:åsom chefer å mindre fartyg . Öfniugame al'so sålunda alt:
l. hringa enlJOt o<.:h öl"veronsstämmolso i tlu cleltagande
oflicerames strategiska, taktiska ocl1 allmänt sjömiliLära uppfattning;
2. klargöra flottans uppgifter samt siit1ot för dessas
lösnnclo;
3. belysa strategiska och taktiska grundsat~or oc:lt regler ;
4. klargöra förltitllamlot under krigstitl mellan r-lottan s
och h~lrens befälsmyndigheter äfveusom dessas för!tållanlle till
<.:iYila mynrligheLer;
f">. gifva tillfälle att uppöfva IJ!ickcn för olika stricls- o<.:h
krigi<lägen;
li . giha vana att på gruncl af n i't got a[ clessa liigen
hastigL fatta beslut samt öfvcrJiytLa clcssa i klura och lydliga
elirekliv ollor befallningar;
7. gifva öfJJiug i orders oeh rapporlors uppsälLan<le och
affattanclo;
1-l. gifva vana att mccl använclan(lo af tillgängliga kommunikationsmedel såsom kustsignalstationer, telegraf, telefon
m. m. upprätthålla föruinclelsen mellan en sjöstyrkas olika <lclar eller emellan dessa och kusten;

fillsöfningar. uingar
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!l gi\va on öka<l kiinnoclom om kustens geogmri ;
1O. gih-a tillfä lle till ett grundligt oeh tilliimpa d t st udium a l: flotians gällaudo reglementen, taktik, IJ ova kningsin struktion, signalbok , kustsignalreglomonto m. lll.»
Af lt\'fHl som llll ulirYit nii.mnclt, L>etralbndo ö l'n ingarnas
all manna mål o<.:h ln·acl do afse, framgår tyclligen deras strategis ka ocb taktiska natur, och clotta fmmg [t r än m er af cle
olika ö f ni ngsgrupper, som bofälsöfuingame 0111 fn t ta r; n l igt ol'vaunämncla instruktion, näntligeu:
l. rekognosooringsöl"ningar;
2. strategiska öl' n inga r, o c; h
3. taktiska öl'ningar.
Hekognos ceringsö l"ningarne afse >>HtL gif,·a tillfiLile t ill ett
onmrlligt stu(li u m at ett visst kustom ritde, lJctridTando så väl
b
·~
dess mi li tärgcograf\skn, strategiska och taktiska bo!~r de l se, som
dess ekouon1i:>ka tillgfll tgnr , i förening med oU studium af lttixnlOd sammnnltänga]l(lo frågors lJehanclling, sftsom förslag till
spöxmin gars och llJiueringnrs utförnmle, order för anfall eller
försvar af en position , förslag o<.:h order för ankarplats L>ovaknin g, upprilttaucle af rekvisitionsskrifvelso för kol, Låtar, proviant o. s. v.''
De strategiska öl'ningarno a[~o »att länllla tilll'ällo till ett
prakti skL sLudium n[ sjöstratogien, i iiuclamål att. gil'va clou
grundligasto törkunsl.::ap om eLt krig~:> olika lilgun oeh ~-;kilten,
gitya vam1 i sjöstyrk or~:> loclundo , orders och diroktiYS uppsättand e m. m. "
De taktiska öl"niugarne al'so >> aLt gifnt öl'ning i att snablJt
uppfatta oelt bedöma etL taldiskt higo samt liiitJpa åtgärderna
efter d etsamllH1 ».
l·~ nli gt ins!rnktionen iir dot l'iireslagot, att l,oJ'ä lsöl' niugal'lle
skola l"ortg<t omkring lre Yeokor årlif!:en, eu tid, som "·''ues vara
vä l knappt tilltagen, att clöllla efter ll\·ad öfningamo afso sam L
deras bär o[nm augifna allntii.nna ämlamiU.
»Don för öfningnmu al'soclda matt'riolon utgöres uf silrskild t ru staclo fartyg, såsom kanonbåtar och lorpodbåtar, h vilka
sa n1 manföm::J till en behtl:-;ö[uingsal'dulning,»
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Öfningarnas led ande tir aJJförtrodd åt don s. k. led ningen , hvilken utgöres af en öfverlodare och ett obestämdt antal
ledare , beroende på antalet el eve r. I ledninge n skola dess utom
ingå lärarno i strategi, taktik och kustgeografi vid sjökrigshögskolan .
EleYema utgöra s a[ dels ä ldre officerare, komm emlörknp tener och knptenor, i första hand af dem, som afses att und er
året sjökommenderas, d els sjökrigshögskolans elever.
D en personal , som deltog i 1903 års befillsöfningar, ut§!jordes af ch efen för sjökrigshögskolan såsom öfverleclare, on
kommendörkapten af 2:a graden såso m ledare sa mt Lvänn o
kanonbfLtschefer, som till sa mman s m ctl d o b å da för stnäumd o
utgjorde le rlniugeu , oc!J s lu t li gen o l'hco rarno vid (_len lägre kmsen a[ sjökrigshögskolan , h vi lk a, till ett auLa! af fe mton , utgjorde elever umler öfningarne . ()fv erledarou had e till sitt
biträd e en adjutant.
Den materi el, som anyänd es vit! dessa öfningar , bestod
af t\'å l :a klass kanonbåtar och fyra 2:a klass torpedbåtar .
D en tid , som var anslagen för öfningarne, uppgick blott till
13 dagar eller fJ'ån och m ed d en :.l7 april till ocb m ed den \)
maj . Öfliingsområ det utgjord es af SLackholms m ell er s ta ocli
norra skärgårdar samt e n del a[ Bottenha[vet. Uti li e förr a
båda skärgårdame utfördes blott ölningar nnd er förfl y ttnin gen
upp till elen se uare d elen aJ öl'ningsområclet. På g rund af
ogynnsamma väderleksförbåll am1en , såso m tjocka och snöslorm ,
blefvo öfn ingarn e ga n ska m yck et hindrade och in skränkte d c
sig uteslutande till rekognosceringsöfningar.
D en knappt tillmätta tiden tillät cless nLo m näppeligen ,
~i[v o n om viidrot varit godt, att några rmdrn öfnin ga r ntförts.
D e be[äl söfning safdelningcn tillhörande torpcdb[ltal'lle användes af eleverna för att prakti skt uttöm rekognosceriugarne ,
bvareftcr de skriftli ga svaren å uppgifterna inlämnades till lodninge n , och hölls d et sedermera e n kritik öfver desamma.
II vad som är att erinra angåe nd o dessa öfu ingar är i
främsta rummet , såsom ofvan blifvit nämudt, att ticlen är väl
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kn appt tillm ätt för rl ct arbete, som enli gt in struktion en skall
utföras. D e n n ytta, m an kan vänta sig af cl e m , är Lycllig nog,
och ttr det att hoppas, att do är li ge n skola återkomma , m en
med förl ä ngel ö l'uiu gsticl. Skulle de äga rum så tidigt på i\ret,
som fall et varit nu senast, \'ore det önskligt, om de förlad es
till ett område, där väderlcksförbållanclena ej h ä mmancl e kund e
in verka p å el en r edan knappt ti llmätta ö fuin gs tid en.
Unrl er den gån g ua so mmare n har om bord å ku st es ka- Försök med
· j't system , upp l' unn et a l'• c1en nors 1<e Börresens
dern pröh ats ett tnkt1:-;
takti ska syamiral e n Börrosen . Föredraganden, so u1 hä m ·änrlt s ig till fiotstem.
t.ans stab , l'ör att erh å lla n åg ra allmänun uppl_y snin ga r om detsamma, bar ej rönt n i\got tillmötesgående llärutiunan , troligen
på gnmcl clttra f att syste m et h em li g h å ll ec: .
D c kri gsö fnin gar , so m ägde mm in01n l ~103 års ku steska- 1903 års
cl er voro till a nt:~l et trenn e. Den första a f desamma omnäm- kri gsöiningar
'

••

•

•••

•

o

•

•

i11 o m knst-

nes blott liar 1 lorh w· ~ at> JHl e och bes tod ut1 ett :llllall, som ku st- es·kacern.
1
fl ottans ena pansarlJåt sdivi sio n tillika m ed n[1gra torpetlbåtar
utförd o mot Wstniugcn O st: ar- Frcrlrik sb o rg -- Vaxholm
Den
af såg h ufvucbakligen att g i f va kustartilleriets el är förlagda persoual tilll'ä lle till öfning i Iörsva r och be\·a kning af fäs tningen .
D e operation e r, so m h ä rund e r utfördes, sakila sLö rre a llm änt
intresse. D en un gdomliga h ii nför elsc, m e(1 hvilk e n den n y bildad e kåre n hiirvir1 e moLtog antagmt fntnigångar och m eddelade desa mm a till pressen , torde c m cllerti<l mera skada iiu gag na vfLrt försvar, emedan di.irige11om kunna såväl allm ä nil otc n sorn för svanune
lätt bi bringas en föreställning , h vi l kon ej ko111 m or n t t moLsvaras af verkli g h ete n , d å krig en gång ullva rsa m t utbryter. D et
skulle därföre bafva varit klokt, om on bm:~tiimmelse motsvarande
den , som ut!'ärcln•J os under de engelska kri gsö fnin garno i Medelha[ vot år 1U02 och un gefär så lydande : , öfningarne måste
betraktas såsom försök att erhålla korrekta uppgifter , å ena
sidan angfLcnde bevakningens och försvarets effekti vitet och å
den andra angåen<1e ett anfalls utförande, men icke såsom en
fråga vidkommande nederlag el! ur seger för en dera sidan »,
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ä[ven haJe blifvit utfärdad vill sirlau a[ dem, som i öfrigt
haclG afsoewlo å ofnumämncla krigsöl'ning.
Inom elen samlade kusteskadern utfördos tvätmo krigsöt·ningar, at h vilka den sista l'öranlc:dcles däraf, att elen förstu ar
dem erhöll en såtlan hastig li.bniug.
Uti don l'örsta al: dessa krigsöfningar var fömtsiittni.ngen ,
att »en fientlig (fingerad) styrka bar inträngt i Stockholms
skärgård, och don i Cnrlskrona utrustad e delen af svenska kustJ1ottan, som erhåll it orcler att skyml:oamt lx~gifva ;oig tillnitmm1a
skärgård, bar lämnat Carlskrona.,
Operationsotrm'tdet var ,(jstl'r.~jön och Sveriges ostkust
mollan parallelle rna N 87° 2ö' ocll N 5\J 0 20', douk att Södertclge kanal iuke till!Jörde operationsområdet».
Styrkefördelningon nu· följande:
Blå styrka: knstoskaclems II elivision (l:a klnss pan sarbäLame Göta., Dristiglwtcn och TapJ1f'J1wten) ouh V division
( l:u klass torpeclbå.tarno Bris, BliJt, JJleteor ouh Sf:jcrna) samt
jagaren ~Mode.
Röd stvrlca: kustoskadems I elivision (l :a klass pansarbåtarna Ämn, Vasa, Oden ouh Nionl), HI division, undantagandes jagaren Mode, (torpoclh.rssarno Psilander och Ctaes ~Horn)
samt JV division (torpt'dbåtarne Virgo, ]Iim, Orkan och Vi11d.)
Yi iimm sålunda, att Blå styrlw utgjorclos ar:
3 st. 1 :a klass panc:arhåtar,
J st. jagare,
-1, st. l :a klass torpetlb~ttar;
oe;!J fiöd S{!Ji'ka utgjordes a[:
-! st. 1 :a klass pansarbåtar,
2 st. torpodkryssare,
+ st. l :a kl uss toq)cdbåtar.
Tiden för krigstillståndet var bo stäm d till tre dygn.
A Blå sida voro ~l[ven on del af signal stationema , .beläg na
inom operationsområdet, mobilisera!le.
Bef~ilhnfvarcn Iör Blå styl'lca hade er hållit order att intnga utgåugsli.lge h VinöfjärLlen (11o rr om Kråkelnnl1) i 8målauds skärgård. Befälhaharon för 1Wd styrka bade order att
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intaga u tgångsläge på platR, som l1an själf hgcle att bestiLmnw,
ost vart om Iong. Hl 0 3(J' inom operationc:områclot.
E när befillhafvareu !'ör 1Uid styrka ej lwcle <len ringasto
]{änn e d o!ll~ om, !tvar don Hlå styrkan befann sig, 8edan don
]ämn at C'arlskrona, mod order att begifva sig till 8toukholms
ski:trgånlsområdo, Ot;h m od fi'tstall hiinsyn til l don ringa styrka,
som stod till ]Jnns fiirl'ogatldo för alt utl'iira sitt uppdrag, boslöt s ig bel'ällml\'aren för !Uid styrka att, i stället för att genast
frnm skjuta simt rekognosceringar för att söka erhålla kiitllling
af Bl å styrka ot;h sitt d ensamma, söka hinr1ra Hlå styrka ntt
inträ nga i r-ltockholrns skiirgö,rdsomr[tclo, genom ntt boYaka 1le
olika inloppen till nänmcla skärgt'trrl, oeh mod hufvudstyrkan
intaga ett sådant liige, ntt elensamma samlad kunde Yarn i.
stånd att uppträeJa Yid enelera a[ du yLlenJa inom det bevakad e s kärgårcl so mråclot belilgna lo11ema Lanelsort ouh Sandh a mn. Om några handelsfartyg kllnrle uppbr ingas el ler uppköpas, var det bel'ällwt'varons l'ör ]{öl1 styrka al'sigt, [ör bufrämj andet af ofvan angifnn mål, att därn1e'l försänka inloppet v id Sandlwmn, norr om 8andön.
T öFve rensstii.mmelse här!llo<1 hade 01 !ler utf'Mdats ni' befälh afvaren för Höd styrka, ntt lmfvurlsL)'l'kan omedelbart vid
krigstill ståndets intriidan(le :Skul le nJgå mot Huh·tHlskär, !hr
ett s. k. observationslitgo skulle intagns i riktning 1\0-S\\'
på dagen mcrl U mollnnrnm skeppen en1ellan och J O' nl'stånd
fr å n kustetJ. I mi)rkningon sk ulle skeppen <1raga sig närmare
mot mic1ten af linien , :-Jå att kiinning dem e mellan under natten kunde hi'Lllns. En torp edkryssare och LYänne torpedbåtar
skulle ut!'öra beYakningen a[ Lnnrl c:ortsledeu, p[t så :-Jittt att
kryssaron iutog ett obscrvationf'liige 'E>' syth'art om Land;:;ort,
oclJ torpeclbåtarne anviindes till rl'kognosue ring tnot Häfringe
och emellan kryssaren och hufnH1sLyrkan . P å liknan1le sätt
had e en torpeclkl'yssa re ocl1 tv änne t01ved båtar detacbcmts , att
utföra beYakninge n nbluiör 8andbamn, kryssaron stationerad
2i)' O. S. O . om r-lalll1hamn och torpedl>ötame ombesörjande
bevakningen mot Grönf'kär oclt emella n kryssaren oc;h hufnHIstyrkan . För öl'rigt var order utgifven att J'örstöra ålkomliga
sig nalatationer och att am·ända gnisttelegrafering DL m.
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Utf(irnndet af krigsöfningen iigclo rum på följan1le sätt:
Blå styrka afgiek omedelbart efter krigslillsiånilc•ts intrildancle nonhart hiin med .Lllode såsom lJe\·::tkning rörut Olll
styrbord på tämligen h'wgt al'sti'tJJcl, samt moi! torpodb[ttanw
inhämtande un<lcrrätiolser frå11 signnbt.ntionnna. Yid liärnclsskär ingi(;k Blå styrka i skärgårL1en. llilrstii.dcs orhii ll s unrlcrrii.tlulso, föl':-> t att LWd styrka vari t syn lig si)der om Outtska
f-\an1lön, samt senme , att on del ar Rö1l st.\'l·Jm varit s\·nli g
från .-\rkö (denna sonare unclen'iittelso Yi:;;a1lc :=:ig 1lock se<lcrmcra llafva vnrit oriktig) . Före mörkningall ]i\mnadc Bl i't
st.,vrka sin ankarplats Yid Barösun1l och siyrrlo , se(hll Häradsskär passerats, fö rst en s. 0.-lig kurs ocll därefter mot nottska Snll<lö n, h vilken Blå styrka passerade Yiistvart om, på om kring JO' distn11S. Därefter styrdes mot Snndbamn , <lär IWt
styrka inkom i skärgårdon Yicl dngningen. LTn<lcr natte n hacl e
}J ade rl olllonstrorat söller om Lan1bort.
Röd styrka ktde virl sina operationer i hufvndsak följL,
lJvad som här ofvan hlil:vit angifvot såSOill dess plan och d e
p[t gru nd a[ denna utfär<lade or<lorna, dock harle hnl'l'mbtvrkan unrler natten dragits något s.nlligare, i"l11 hYal1 i dessa fin nos angifvet.
Blå styrka upptäcktes vill inlöpawlot i skärgi\nlen a[ en
l W<l styrka tillhörande torpol1båt, som cläl'om signal erade.
Sålunda var krigsöfningen afslutwl och uppgiften löst ar
Blå styrka.
Om man nu öfvorgrtr att grnm;lm denna krigsiil'ning, s:l
flnner nHtn~ hva1l själfva programm ot beträffar, att styrkom:t
för eu uppgift ar de tta slag voi'O , för att motsvara , hnH.l som
antagli gen kommer att äga rum und e r Yorkligt kri g, väl jiimnL
fördeluclo , samt dessutom att den lW(l sida tilldelade styrkan
var väl svag för att kunna blifva i stånd att lösa sin uppgift. Man kan oj gärna förutsätta , att den makt. som önskar
att hindra svenska sjöstridskrafter frAn ntt söderifrån uppn å
S tocklwlms skärgårdsområd e, utsänder en s tyrka, som iLr knappast tillräcklig att effektivt. beYaka. tYiinne inlopp till nämnd e
sldrgårcl. ;\ fvenledos tyckes (lot, att bcl'tilhafvare n [ör Hö<l
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styrkn borde genom programmet fått sig morlclolallt, alt Blå
styrka Yid krigsLillstflndots inträdande befunne sig i Smålands
skärgård, ty är clet atL antaga , att förntntimmla makt, genom
~ina kryssare, säkerligen bord e lw.l\·a ägt kännedom 0111 <letta
snkförliållmHle, för don hänclelso Dlå styrka vorkligen utgått
[rån Uarlskronn.
Nu var uppgirton allt !Or svår om ej omöjlig för Höll
styrka att kunna lösa, och hofiillwlnwcn !'ör Röd styrka handotvifl'elaktiot bå(le strateJad e uneler do g·irnn. omstiindighotorna
"
styrka, såsom han gjorde.
sin
giskt klokt ocl1 rätt, då han am·än<lo
1\tmin stono erbjö1l sig härige nom do största sflnnolikl~ctoma
för hon om att kuuna erhål la känning af Blå styrka och om
möjli gt h i n el ra den n a att inlöpa i Stockhol m s skärgårdsom ri'tde, ty att rlossf'iirinnan, utan kännerlom om Blå styrlots utgångsläge, kunna uppsöka och slå <lonsamma, skulle me<l den
lilla styrka, som sto<l till Röcl befälhafl'ares föl'i'ogancle, l1afva
varit en operation, hvilken helt och b:'illet h vilnt på slumpen,
och därföre naturligtvis varit förknstlig. Annat hade förhållandet
varit, om Hlå styrkas nnge!'ärliga utgångsläge ang if vits eller
om <l onna , si'tsom Yorkliga förilållanL1et antagligen kommor att
blifva , måst utgö, från Uarlskronas mod til l e11dast ett rarbart
lopp begrän sade hamn, ehuru , äl'von om detta varit fallet , den
Wr ~i iHhs kulle va rit allt för svacr
Röda si1l an tillrl elado stl'l'kan
'
b
"
styrka
Blå
för
berälhafvaren
att
,
märka
att
hiir
mål et Arven iir det
el1llast torde ila f va kunnat följa den operat ionsplan, han nu va ld e,
un<lor förutsättning , att han ägde kännedom 01n , att h onom
så föga öfverliigsna f-ientliga sjöstridskrafter såsom i detta fall
funn as i sji)n l'ör ._att hinlh·a honom att utföra sin ll]>pgift.
Mell den del en af Ostorsjön, som ligger inom det nu angifna
?Perati onsomrft<let, svärmande af I-ieutliga kryssare, torporlbålsförstörare och torpedbåtar samt två tt tro hufvurleskadrar posterade på Yi ssa strategiska puukter till ~jö s inom detta, torrle
on befälhafvnro l'ör Bli't styrka, mod för handen varande upp gi ft att lösa , ocl1 mcrl rl en jämförelsevis ringa fart Yi'lra pnmarbåtar äga nog göm klokast uti , att inomskärs, så mycket sig
göra låter, söka uppnå Atockholms skärgårdsområde. Därföre
är här emollerti1l icke sag1ll, att ej be l'älhafvnrcn för Blå styrka viJ
~

~
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<letta tillfälle, unucr i progrnnJmct angifna förhållanden, hand lade både strategiskt klokt och riktigt ntt görfl, sftsom han nu
gjorde, för att lösa sin uppgift.
Hvad, som är en stor fara vi<l alla s. k. krig~iifni11gar i
fre1lstid, är, att gn111<lerna l'ör desamma o.i öh'erc:nsstiimma c;[t
11 ~in.t ROm möjligt med vorklighctrn, ty kixigenom erl1;l.lln
SJLilha öl'ni ngen 011 skol' karaktär och, hva<l värre är, dc slutsatser, som därifrån kunna 1lrngas, hlifya oriktiga, oeh <len segran1le eg na sirlan, orn de11 iir c;vag, insöl'ves vanligen i on falsk
säkerhet, hvarifrhn uppvaknandet, <lå clet on g{lng i verklighuten kommer, blir, hntd man minst vilntut oeh annt.
;;.ledan Blå st.vrka nu sålunda l.vckats lösn sin uppgi!'t ,
utfilnlndes af öh·c;·,t.ridsdomarcn föreskrifte r liir en ny kl'igsiifning.
Jl'iirut.sättltingen för denna n1r, ntt Bltt st.nka bef·inner
sig i Sloeklwlms skiirgftrd och har l'iH.l ordn ntt al'gå till Gottlanr1 för att a!'värja ett bofara1lL lamlE-:tigningsl'öretng mot (lcnna
ö. U(j([ st.nb skul le si'ikn hin<lra Hli'L sty rk a J'rån ntt ntl'öra
sitt nppdrag.
BI~L styrka an;.:.:ågs IHl[va löst flin nppgil't, om (1em:ammn,.;
pnnsarLåtar, uLan att anl'albs a[ ötl'l' rl iigsna stridskral'tor, an Lino·en
leo·at
till ankars i llamn vid CiottbtH1 under 011 timm e.
n
:--.
eller under tv[t Limmar l1~dlir sig i110111 ':2' al'stånd l'rilll gotllii nd ska kusten, allt inom opcmtionsområdct.
Hörande opcration:-<områclc , st_nkel'ördelning oeh kustsignah·~isende gLlllde samma besriimmelscr som i förcgiiomle i.il'ning.
Till befälbnfvaron fiir Blå styrkil var uLfiir,lad en order ,
som lJerättigado honom att viil,in sitt urgångsliige i. Htockholm s
skiirgånl inom operationsouH~vlet, och tillika förbjöd ilonom
att- l'öro krigstillståndets intrii,]an(lc m ed sin styrka eller nf1gn n
tlel al' d ensamma uppehålla sig syd oeh ost om on lin.i c gonoJII
Svenska l [ögarno -HufnHlskiir- l~a 111lsort.
J3e[älha[varen l'ör 1{0(1 styrka ilgrlo riiltigl1et att viil.ia sill
utgfLngsläge inom oporatiotlsotm·[ldet syd och o;.;t om n~'s,.;niilll ll 
da linje, men fiek ieke mr1l Rörl styrka eller dC'I <Lira[ 1<\rc
en Yiss Oo·ih'en tid
närma
siu
nå miu1lre
b merornniilntllla linJ·O
,
L
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än 10' distans. Donna senare bestämmelse var utfän1n<1 , under förutslUtning att krigstillståndet hn.d e inträclt, såsom i.i.mnadt
va r , kl. 7 e. m. don 21 september, mon blef denna tiLl framskjuten till kl. 5 r. m., ph grund a[ att Blå styrka ej erhöll
cle nya förul:siittningarn o till krigsöl'ningen i tillräcklig god tid.
Befälhafnm:n f(ir lW<1 styrka lmrle Yirltagit följan<1o dispositioner för att lösa si n uppgift , bvilka ym·o i <l e t nii.rmnsto
öfverensstdmmnnrle m orl Llo1n unrler fiiregåenrle krigsöl'ning
nämligen:
h vanlera torpodkryssa 1·eu med tYänno torpedbåtar bildarlo
en bevakningsgrupp;
den e11n aJ rlessa bevakningsgrupper skulle heYaka utanför Sandhamn och den an<lra nt;mför Landsort; kiinning skulle
håll as med fienden , om hall utbrölo;
hu fn1cbtyrknn förlurles ntaul'ör Hul'vudskär mo,1 det. närma ste skeppet på omkring h' a1'ståm1 från land ocl1 do öl'riga
liggande S.-0. diirom.
Blå styrkas pansarbåtar l 1röto blockadon på a !'tonen don
22 septomber vid Lan(l sort, under det att Jiocle demonstrerade
söder om Sanclhamn. Den Blå styrkan npptiicktcs, hnH'OIJJ
m eddelande gjordes med gnisttclegral'ering till lWrl ~tyrka,
h varemot den torr•edkn·ssn
re ' son 1 skiitte hovaknino-cu
utun[ör
J
b
Lanrlsort, oj kunde, på, grund af genont maskinhaveri reducerad fart, hålla känning mer1 fienden.
Rö1l styrkas pattsarbåtar styn1e, rH1 mecldclamle om li e n
elens ut brytning ingiUt, rnc(1 parallella nngdiir S. S . \\'.-lig·<t
kurser mot ( <ottland, bildanrlo på cletta siitt ou slngs sökuingskedj a. Blå f'tyrka, som styrt mot Ilögklint, söder om \'i:-;by ,
upptäcktes do ek ej fönän don legat och h ttl lit inom 2' a1'stån<1
från h1sten un(l cr J timme och {}(i minuter. Emedan Blft
styrka lih'äl mHior ytterligare 12 minnter varit inom ofncnnämn (l~:~ al'stånll från kusten under gång m ed sakta fart , och
en a [ Höd. styrkfis pansarbåtar hlifvit utsatt för lyckaLlt torpedbåtsaufall, ans1tgs Blå styrka hafva löst sin uppgift.
Om ma11 nu granskar (]OJma krigsöl'ni.ug, finner mnu,
bvad de allmi:inna J:örutsilLtningamo botriiJfa, att för att Ht öfTidshift 't Hjöviisenrlet.
21
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ningen aLt öfv ercn sstä mma så nära so m möjligt m ed Yerkiig helon, borde elen hamn eller de n plats, där lumlsLig ningsförctngct skulle äga rum , vnrit a n gifv en för JWd styr ka, em edan
J et är att J'örutsätt a, att e n hel'älhaf varc för Jcnna sty rka, som
Gloekera r vår ege n sty rka , ovillkorl igen skall från sin r egerin g
haLva blihit und errättad hiirom , pit <let vtt hnn s uppg ift nU
bindra de n Jl entliga s ty rkatt att n å denna pbls måtte· underlä ttas. Likaså borde ej bel'illba[,·ar etl för Blå sty rka lw1' 1·a
l'ått sjäH 1·älja Röd sty rka s land st ig nin gspl:tls, ty J'öryi::;so för
han det ej i verkligll eton, m en aLt han skulle, innan ntbrytningen , ägt rum , få kännedo m om dc u"am ma , var ju att tw
taga, då hv<nken kabeHör bind elsen eller gnisttele grafering en
emellan Gottland och rastlande t ausågs al'bruten .
I-Jad e b efälhafva re n för IWcl sty rka iigt kä nnedom on 1
egna stridskra fters lanu slig ningsula ts, hade han bal't slön e läll
bet att kunna anordna sin blockad. De n styrka , som stod till
ha11S fiirfogan d e, för att blo ckera ett så stort område och e1 1
sa stu rk fiend e, "tod oj l förht\][;11lll C till hvad , i:iO ill antagli gen
komm e r att blifva fallet i verklighe ten. Det är ili'YCil fråga
om blockad en med donna styrka vn.r tle1t biLsta möjliga . Skullt'
<leL ej mi\h iinda v arit lämpli g n.rc, att en torp ed kryssa re med 011
torpcdL itt o bsen erat ntanl'ör Land so rt, tvii.un c torpedbå tar observera t nlan l'ör Hul'vud skär, och e n torpedkr.1·s:o:n.ro m e1l en torped
båt obsc rwmt utanUir Sandham n sa mt Röd huhudsl .n ka h å llit H
vi<1 dager nr sy nhåll fiir lancl och umlor natte n niirmare detsamm :t
i l'örh ålland e till Jessa trenne utlopp och elen an i ett centralt läae
b
tngna lanclstign in gsplatse n p[t Oottland , [iirdig alt uppträda oelt
slå den Blå hufvud styrkan , så snart h on genom beva knin gH fartygen utanför dessa utlopp genom gnisttelc gral'ering , ditr
om , aLt fi e nde n löp t
detta sio·
no-öra hit , f ått underriH telse
b
ut ? D etta hade varit e n ren observat ionsbloc kad, oeh Bia
s tyrka hade då ej genom signalsta tion e rna kunnat äg:l
kännedo m om, I1Var Röd hu[vud styrka befann s ig , och föl_i aktligon haft svårar e att besULmma sin n tb r ytui ngspu nkL. l'vlan
styrkes i_ d en na tank e, dö, man Gnncr, att rwa hufnHlsi yrka,;
nu Yar sådant att, e hum den J1 ck undorrlLt tclse genast ,
liio·c
b
då blockadb rottet ägde rum , den likväl ej \'ar i stånd att up p·
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hinn :t och slii Blå s tyrka , trots att <lenna låg tvä nn c tin1mar
ocll b öll utanför gottlilnd ska kuste n. ~[ o n hade , såsom riktigast va r it, <len tilliLmnad e land sti g nin gsplatsen m edd ela ts bcl'älba.fvaren för H.öd s lnlm, kansko det nu g jonla plncorall (let nf
ha ns b u l' l'ud styrka det onktaclt tillåtit lionom att lösa s in uppgift. Baknarle n a [ bi.ltll e<lom Olll, livar landstign ing·splat scn
nu va r, t\·ang honom att Ileva ka såyä] östra som västra kusten
,1f Gottland !'ör e tt anfall af Blå styrka mot IW<l land stignin g ,
oc h då vnr nog on kral'tkon centrcrin g i riktnin g mot IJnfnHl skär
strategis kt klok t, me 11 Lor<lo pu nkLon l'ör densamm a haf va blifvit Yalcl så:;o m ofnut näm11ts, ur sy nh å ll för signalsla ti ouema
oc b längre till sjös, stt att man hustigare kunde hah·a n iLrmat sig Land sort, ty d~lr Yar fn.ran för Llockaclb rottcl den
största, emedan fi e nden , v i-Ll utkomm en <liir , ej knmle möln s,
uta n m ås te upphinn a s, fö r såvidt man ej undandr og lml'nld styrkan från att äfYen kunna boherrsk a d e öfriga loppe n . Bcl'älb afvuren !'ör Blå sty rka handh<Lle sä kerligen på hi_ista siHl.,
då h an , moJ,·eLe n om Höd lmfvuclst yrkas läge, Yal rl e deuna
södra led , so m ledd e fortas t till m ålet och n.t-l ti.gs na<l c h o nont
med hvarj c slag af propeller n J'ri\.n don ll entli ga flottun s bui'Yuclstyrk a, sc<lnn han vä l kommit tiJJ sjös .
H ärm ed \'Oro krigsö fningam e inom å r ets kusteska der
slutade. Om ock (]c lärdoma r, so m fr å n d e m kunna dragas,
cten ko mm e r
ej i allt öfverens stämma med hnHl , SOill vorklio·h
b
mma i si n
c~a
<l
att
antaga,
att
dock
et
d
a tt bj uda p å, så itr
t och
amiralite
t
lnad
vi_ilföron
m å n uiJragit till att sknpa »ett'
».
otta
gr;d t sjöfolk » för »H. i kets skeppsfl

ar-

Under det gån g na å ret har fortsättn ingen n.f clet sYn ner- Sn•nsk::t FlotIi gen förtjän stfulla arbetet Svenska PLottans historia ut~i l'vi ts tam< Ili:,;torirt
af ledamote n A. ~o tlersteu , nu omfatU\llcle tillrvm1le n I G36 - af i\. ~e>tkrste n.
lG SO, och h varur dc hiir ol'van anförda inl c clnin~·so rd c n blitvit~
JJ cl. 11.
eus
författnr
nligt
e
icke,
gör
sasom nämncl t, hämtad e''') A rbetet

o
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''') I Cii r bigåe>nde kan an föru8, att den cHgo lska fioLlrt ns el isci plinstrtdga
lik (Naval Disci plin o Act 29 ot 30 Vi et. Cap. UIX) inl edes med n :Ig ra
uu1·
lJ Un de ord: >It i~ on the Navy unrle1· the Good 1-'rovidence uj God, t/ud
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egen ntsngo, anspr<'tk p[t aLL vara nit.gon egentlig sj(>krigslJi stori n
utan hu[vudsakl igen on förval t n ing RJ 1isto ria. Det tir umellcrtirl ett mycket värdefullt bidrag till vår sjökrigslitteratm ocl1
kan på samma gång betraktas såRo m on Hotlans kulturhistoria.
Förtntt<u·on hnr sjitlf angih-it orsaken , hvnrl'öro skilrl riB gt n
blil'vit insk ränkt till tidr:p ndon lliP>i"'>-lli80, n itiniigen e1 11 C< bn
Llennn samnwnfallor mecl flottan s första styrcls<'verks, amiralitetskoll eg ict, första period . Arbetet, som iix gru1Hlaclt på hnnd lin gnr fr ~m clPll!la tid, hofinLii ga i sjökrigs- och rik sark iYC' Il ,
innelw.ll cr my cket n[ stort intresse.
Det är upp ställ<1t såluncla: T första afhan<llingen behan<l las, hva<l som nnm era lllOtsvaras af öfverstyrolscn , niirnligcn
am iralitets kol legium. FC1rfattaren redogör l'ö1· kollegiets ve rk samb et perio1h is, grun<ladt på rlen perso n, so m hade led ningen ocl1
an3varct för detR<\111 tn<l, och hiir litm er 111 an rn{tnga så,·äl skarp n
som sunda uttaland en. Den nii!-:hl afd clningcn onll'nttar officerarne , l1Yi lka afbandln s gnul cl'ter gra<'l . En vcder bggn ing orballes htir pit den allmänt gängse uppfattningen , att chel'on ft
skeppet Applct, Jn-ilket gick förl orad t \'i<l Dalar\) år J GIG , skulle
ha l\ ·a ,·n rit en kitllaremii.Rtare från Stoeklwlm, so m kom direkt
från »kii. llardiskcn till chefsplat-sen p<\ ett al' riket;; slörsta skepp. "
Hnas, lwilket yar bans namn, intrii<l<le emell ertid såsom geYnl c1iger vid amiralilet<:::t år H\1+ och ol'vanniimnclo biintlel so ägde,
s{tsom ~ng dt är, rum i't r lGili. lian had e 'id Rng(l<' Lilll'äll<'
>> flera förm än omhor<l , m en Yar <l on, so m fi ck svara för l1 iindelsen », lwilken 1lm1 es gamka utförligt bec; krih·c l1 Llnd er afdclni n gen 43, S jö L~1g.
NäsLa af1lelningar om['attn. nnderol'fieorarnc Ol' h man skapet och '1 o rlärpå l'ölj an de: öl'ning och nn<l ervi:-mi ng, sjiilaYitrd ,
hälSO\' ltl'l1 oelJ riH tväSC II<le, allt al' intresse . f ordning !Jiircl'tor
behandlas Hottans förliiggn i ng yjd <lo ol ik a stationern[t ocl1
varfvon, ti ll antal aderton, och ar l1\'ilka »f-lottan i ~to ckh o l n1 »
W ealth, l 'ro8pc1·ity and J>ca!'e Depcnrl .
l hi r Jinna Y i d<'f'~a ord fri'uJ ga nti a
tider Hli't('JH1c kvar o1·h inlagande clt [ramsb"tende rnm i fl otta n,; H2i rt! l
Hliga g r undlag. l los oH~ ilro c1 e för lilngc ,;Nian ut ~tn1kna , hyilkel ilr Hyn ue rligcu bete ek u ande för d c b~1da hnd c rnm; nationaland a.
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är ut förli gast be],anc1la<1 ;;amt a[ slo rl intresse. l\Jan (inner sålumla på ta l om Skeppsbolmen, att clet , för holmen utmhrkancl e, som s kilde l1onom från andra holmar, var dc många
skeppen, ll\·ilka lågo som en krans omkring. D o voro n1ed elst.
svåra. kabl:U' fa stgjonla \' i<l j~iruringar, som insla g its i borgen ».
Dc stynmllc p ~t den ti den sky<lrl o f'ålnnrla ej, 11 iir rik ets väl
det kräfdc, att begagna sig uta[ allL möjligt utrymlll o, en sak
som borde vara eu lit rtlom ['ör vår eo·en
ti<l. Under nfdolni.JJO'Cil
h
b
>> li ottan i Kalmar» Jit111a vi, att donna plats n ågm år va r en
tomportir station för hnf\'lHII1ottan , inn an Carlskrona <lärtill ]J]c[
färdigt; yttc rlig::no en hinlo m för den närnmmdo tiden, att
begagna sig af on tomroritr förlii.ggningsort för kusUiottan, tills
den enda strategiskt riktiga blir fär Lli g, bällro än att harva
>> Ri kets skepps fl otta >> u tsn l t l' ör måhiinda oöfvorvi llll Crliga faror
oc lJ svår igheter i hänc1olso n[ ett IHtstigt krigsutbrott.
Cnrl~krona anläggning är i al'delningen >flottan i Cm·lskron a» oj sit Yitllyfligt a flwndlad. Sålunda finua vi. oj därslädes de hufvud skäl för flottan s förflyttning dit angil'na, hvilka
återfi n nas i Nordins ii.reminne ö[,·er \Vachtm eister, men yj
lJlif n t meddela<lo en del an<lra intressanta omständigheter, och
erfara m od b vilka svåri gheter \Va clttmoister hade att kämpa för
att f å Hotlan lörlng<l i dot då för densamma bäsLra. strategiska
läget. svårigheter, so m tyckas åt01komma i yår cuc n tid rH
samma fritga på grun<l a[ t'öritud rmle förh å llanden .fltcr b~rja'L
dryfta s och u p p lagas.
Härefter föl:ja afclelningar rörandu ekonomien, Iörmltningen och rorlovisning en och därorter afdol nin gar angi'wnd e
s k ~7pp en, artilleri och ntpon samt Rjötjä nstgöring m. 111.
Den l1ii.rniist följ a nd e vidl yftiga nftlelnin gen om l'altar floltuns. sjötå g nml cr 'lon här ol'nw n~illlllda lidsperio<lcn. Denna af<lelm.ng är sy nn erligen intref'sant och kan vara till stor hjälp
VI~ för l'attancleL nf en sjökri gDhistoria i detta ords oge ntliga botn arkelse . ~Ian [år där ul:lllll annat kännedom 0111 lwilket storl
strategiskt l'ol amiralen Klas Floming begick ,.[<1 början a[
kn ~säret lG.J..J.. Den l o ju11i lwlle nämligen Pl emi ng med flottan
van t u tanför Köpenhamn oc b där räknat J .J. skepp. Donl S ank -
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rado flottan utanför Kiel, utan att hafnt utanför Köpenhamn
lämnat kvar någon bevakning a[ danska ri ottan. Jl'lemin g
satte s ig vid Kiel i förbindelse med Torstonson oeh doiino föroslog ou landstigning på Femem, hvilk en äf\·on yerkställcl eR
den 2D juni. p å aftonen. »Bittida på 1norgonen den 1 jul i
komwo skeppen Jiigaren och Fortuna tillbaka från 8tralsnnd
och meddelad e, att man hade föregåen(lo al'ton sett dausk c
konungen utanför Möon m ed en floLta a[ fyrtio skepp. D enna
ha(1e don 20 på al'ton en seglat från Köpenhamn under konun g
Kristians öf\'Orbefiih. J\lan knn hilraf fluna, huru Fl em in g
nätt och jilmt undgick att bJifva nnl'alle n af denna »fle et in
boing », uneler det han sysslade me ll ett företag , som [ordraclo
ett fullständigt herravälde till sjös. Emellertid tyckes clctta
företag lyckligtvis hafva varit afslutadt, flå elen danska flottan
visade sig. oc!J följelen af de b ~Lfla flottamas sa nnnanträtTaiH1c
blef c1et första slaget vid Fcmern, ä[ ven lmlladt Kolberger IIeit1e ,
som hlef oafgjordt, och som ej förefaller at(, haf va varit ett s:\
hloc1igt slag, man vanligen föreställt sig. Man bi:iJvar, nilr
man tänker, hvilket noderlag detta kunde hafva blifvit för c1 o
S\'enska vapnena, om danska flottan an f<lllit de n svenska, d å
don n a höll på med landstigning eu å Femorn . Don därefter
beskrifna »lysande segern» utanför Femern elen 13 oktober Hi-!-!
under Wrailgels befäl innehåller intet n~' tt utöher hvad Yi
förut därom veta.
Uti rl et slag, som ägd e rnm i Ianattnot emellan Fem ern
och Laaland don 30 april år 1!559, där lwllänclarno och Janskarn e kämpade emot svenskarne, finner man däremot , att
(len uppgift, att danskarn e skulle haha vu n n it so gem, som
återfl nnos i en del danska arbeten, är ej öh·erensstäm mande
mod verkliga Iörbål1and et, ity att slaget nfbröts af on storm ,
utau att någond era s idan kunde til1skrifva sig ~egern.
T beskrifninge n öfver slaget vid Öland d on l juni 1ö7l i
erhåller mau en ny och synnerligen clotalj orad ekildring öfyer
olyckshände lsen mod skoppet Kronan ocll huru därvid
tillgick. För öfrigt utmärker s ig det sjökrig, som ilgde rum
emellan Danmark och Sverige i slutet af 1G70-tnlet, al
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it1ln de kännetecken , so m hte riön1 es vid kampen om h erraväldet
till sjös och för efaller det·, so m om Danmark uti llotta krig haft
öfvertaget.
Donna afdclning om sjötågen utmärker sig såsom nämndt
et af intresse, m on blott en ringa del cläraf har i
myck
för
öfyersikt lnmimt pi\pekas.
De [ttorståo n<le al'delningurn o omfatta sjömätning, lots inr ättningen , r·yrar och båkar, sam t n mimlitetsan n bösf'an och
slutligen en clol bilagor <tf hi sto riskt oeh geografiskt viinlo.
Det är att hoppas , att lödattaren fortsäLtor oeh slutför
sitt arbete om sYon ska fiottans bistoria ända intill senasto ticl,
därigenom gör han ej blott don sökaiH] o histori eforskaren utan
ä[von h ela flottan och l'o storlnndct on stor ocil för alla ticler
beståe nde tjänst.
diirofter blicken uLå t, så finn a vi, att fr eden Ycnc7.t1Cirt
konflikten
unel e r det ghngna itrot ej varit IJl'uten, mon att krigs händelser
1902- 1903.
lik väl intrilffat, som kunnat gil'va vitl hand.on , att fredsbrott
tig t r u m.
Englands och 'l'ysklancl s förfaranl1e emot \ Tonezueln i
slutet af är Hl02 ocb börj:1ll af är l 003 samt Italiens slutliga
deltagand e uti för::;tn äm mb state rs uppträdand e tord e näppelige n hafva sitt motstycke inom krigshistorie n.
De krigshnnclli ngar, so m Yidtogos af do tvänno fö rstnämnda makterna mot Vonezu ola, voro :följande:
l ) beslagtagalH l e ocb del\'is förstöring af sistnämnda sta ts
flotta;
2) bonibarcl omnng a[ några fä sto ll , li gganrl e virl en starl,
tillh örand o S<tmma stat;
3) blockad af sagda stats fömämsta hamnar.
I denna sonare krigshandli ng llcltog äfven Italien .
Att dylika våldsåtgärd er kunna äga rum utan föregåengsförklaring och utan att freden därigenom blir bruten ,
kri
de
blott för att gi l'va ot'tertryck åt framställda Iorc1ringar, kan
blott förklaras genom d e båoa fon1randc staternns maktställ ning gent emot den anfallna staten ocb donnas ytterliga svagViimla Yi
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h etstillstålld. Att fonlringarne voro borLittignde ocl1 att den
anfallila staten själf gaf anledning till de krigshandlingar, SOiil
clo fordrande makterna måste vit1laga l'ör att krLif:va ut "i1 1
rätt, minskar ej elen förvåning, l!nn ool1 on måste kilnna öf\'OJ'
att något dylikt kan äga rum i vår upplysta tid, utan att Jn·
elen IJrytes.
Förloppet aE bändelsarmt emellan Yenezucla ocl1 t1e 0111
nänmcla makterna var i kortbet följande.
Uneler åren HlOl och 1D02 ägde on eld olagliga \'åltl:>Mgiirdor rum från venezuelanska statons sitla emot brittiska un (lersåtars fribot och ogenelom. \' oneznela var m Hl er 1lenna tid ,
och då de här ofvan omnämlH'la krigshnndlingarno från tl u
ol'van nämnda maktornas sida ägde rum, invccklaclt i et t
inbörrloskrig, och elen lagliga makton låg för tillfället i presi d ou ten Castros händer. I trenne fall \'a r d on stönmrlo n nlotln i ngen, att brittiska bandelsfartyg från kolonien Trini1lad förföl.i clt.:s a[ venezuelanska kustbova kningsLtrtyg, på gruml af lll is ~
tankar att de smugglade eller handlade med vapen åt insnr
gentorna, ocb <lotta gjordes till förevändning för aU brittiskt vattenterritorium oj respekterades, att egondom tillbörande britti..
ska undersåtar beslagtogs, och att i ett af (lessa fall ett a[ (l<'
brittiska fartygen uppsåtligen förstördes. l tvänno vttorliga r o fal l
utgjorde samma obevisade anledning en ursäkt för, att brittisbt
fartyg boslagtogas och törstönlos inom venezuelanska farvatten
ocll slutligen w'\dtle dessa händelser sin höjdpunkt, Llå rlot britti ·
ska lart.yget Quecn på resa från Gremtcla till Trinitlad UtJll
hauns a[ on venczuela11sk kanonbåt på öppna hatvet utanföl' Caclu
pana. Fri'm detta fartyg borttogs nu l'örsL seglon ocb (liircftcl'
dess pappor och slutligen beslagtogs fartyget sjLiL't, på den
blotta misstanken att lwfva fört on last n[ vapen till Vone:~,uela;
llesältningen, beröfvad på allt, sattes cliLreftcr i land. Ytterli gare anledningar till klagomål voro, att engelska ji1n1\'ilgsbolag uti Y enezuola hade stora fordringar att få u t betaitu ar don
venezuelanska staten på gruncl af lämnad hjälp, skaLla p<'t
egendom, förorsakad af regeringstrupperna, och i många fa ll
förluster från statspappor, samt slutligen venezuelanska kon-
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suln s i Trinielad egonmäktiga uppföran(1e uti att bland aunat
upptaga tull [ör Yonezuelas räkning inom sagde koloni.
J)on tyska regeringens klagomål emot <lon veue:~,uelanska
staton bes to< l llU h·urlsakl igen uti, att skacloersättni ng ar t i Il gnuska afsevärda bolopp ej bli!\·it utbetalda till tyska bolag och
und ersåtar i \' onozuela. Sålunda ha el o Tysklaml e11 fordran
af 1,70U,000 Irancs, datorande sig fnl.n inbördeskriget 18D8-1000, samt on fonlran af tlllge[ärligen 3,000,000 [raJlCS från
inbördeskriget l D02 och dtitjiLillte önskac1e tyska rogeringen att
Ht större siikorll ot för lån, utbetalta a[ tyska bolag och ulld er såtar till Yenozuelanska staten, uppgående till unge fär -kl millioner francs.
Den engelsk a regoriugen hade redan ifrån första början
gjort kraftiga föreställningar hos elen \·enezuelanska rogeringen
att respektera engelska mHlorsåtars lir och egendom och sökt
alt erhålla tillfyllestgörande förklaringar oclt upprättelser för
de bLir o[van i sanmJatHlrng relaterade oförrätterna, men utan
r esultat. Den sistntimmla regeringen lämnade alltitl undvi knnd e svar och o!'ta inga alls på dessa [öroställningm och
framh iifcle, nH. frågan om ångareu Ban Riyl1 eller Bolivar !'örst
skulle tagas nncl8r ompröfning, innan de engelska anspråken
kund e tillgodoses.
Fallet t11e1l ångaren Ban Ri.r;h ntr fölJande: Ångaren
Ban Righ, som var imogistern d i "\lJenloeJJ de n 26 oktober
] 888 säso111 ett briltit>kt fartyg , lilmnad u Lowlon på bösten
IUO! , setlull dcc'S lnst o~;!J lJH[lper blil'vil umlersökta ar brittiska
myndigh ete r. Columbias 111inister i LoiHlon had e försäkrat elen
ougolskn regering ou, atL rartyget va r al' sed t [ör don colum bis k a
statens tj(:m;l, o~;h emod<.uJ i11Let krigi'itillståJHI existerade emellan Colun1bia och lJ[lgon annan makt, fallils det ingen anlednin g att kYarldt.lla J'mtyget i England. Umler engelsk bandelsflagg a!'gick det :,ålnnda el irokt t iIl Antwerpen, h vare:,; t det
Ontbordt og en stor mängli vapou, ammunition och kol. D on
30 uovember 1\101 liimnacle det Scbclrle och inträffade i l\[nr·
tinique tlou 22 tloeember. Det var under dess uppehåll därstädes, i:iOill den venezuelanska regenngen den 30 december
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utfärdade en proklamation , bvari Ban Righ förklarades att
vara ett sjöröfvarefartyg, och tillstånd gafs, att det skulle f~\
förföljas och uppbringas af krigsskepp och kapare, tillhörawie
Ye n e~: uela eller hvilken annan nati on so m bälst.
Den ven c~:uelanska regeringen utf~lstado on belönin g a f 2,000 pd sterling för dess uppbringande och tillät dcssuLotu, att fartyge t
m ed sin last skulle få betraktas såsom laglig pris af lien, som
uppbringade detsamma. Ban Righ mottog ytterligare utrusluing i Martinique, tog där ombord den venezuelanske revolutionsgenendon Matos och ö[vortogs af den columbiska r egeringen el en l januari 1802. Den 2 januari öfverlämuades det i
öfverensstämmelso med köp ebre f till genera l Matos. Emellan
denna tid och den 23 mars fann s det föga tillförlitliga undorrättelser om detta fartygs rörelser. Det var v id Savanilla den
12 januari , och blåste då brittisk handel sfla gg, och vid S:t Lucia
den 28 februari , men blåste då den columbiska nntionaWaggan. Det förafaller emellertid, so m om det vid fl era t illfäll en
under det ma tid utförd e fientliga företag emot V ene~:uela. Den
7 februari emottog man emel lertid officielt meddelande från
den inregistrerad e ägaren , att fartyget blifvit sålclt den 2 januar i
och följaktligen blifvit utstruket från skeppsr egistret i Aberdeen. Don 23 mars anlände fartyget till Tri nidacl , bläsand e
colurnbisk nationalftagg och m od klara papper, bevisande, att
det tillhörde den colmnbiska staten. Ilär kvarlåg å ngaron till svidare till följd af hav eri i maskinen . Den 7 maj erh öll don
engelska regeringen ett m eddeland e, att Bcm Righ, ell er som
det då kallad es Lib ertctclor, fortfa rande betraktarles af elen co lumbi ska staten såsom sin egendom , och att sii länge ej någo t
krigs t i l! stånd ägde r u m emellan V ene~: u el a och Columbi a, skull e
det ej användas på n ågo t fientligt sätt emot förstnämnda staL
D et erhöll vidare order, att så s nart det blifvit repareradt ufgå
till colum biska farvatte n.
Emedan detta fartyg, då det nu anlände till Trinidad ,
var, åtminstone till skenet, ett columbiska staten tillbörand e
fartyg, så ku nde intet å tgärdas emot detsamma från do engel ska myndigheternas sida, hvilka dessutom på intet si-itt voro
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handlinuar
nn S\ rarioa
o för de olao·lig·a
o
o
, detta fart .vg begått sedan det
lämnat England och und er den ti(l det blåst engelsk fiagg.
Att fartyget anvtincH en gelsk Jlagg, seda n det blitvit såldt, va r
ej någon handlin g, för bvilk en dett 81_1gelsl~a rogeringen l~ und e
cröras [!llSvarig. 1\Ion emedan det Yisa t s1g, att sngcla i:Htyg
~t[ ört liont li ga lt mH1 1i ngn r emot \ ' ouewe la , så [ör b j öds det att
· kola eller på något sätt vo rk st~ill a reparationer i någon britti sk
bamn eller att u n vända någon dyl i k såsom opera t iC)ll sbas. Vidare tilläts ej något brittiskt fartyg att transportera vapen eller ammunitiou från detta brt.vg till Cartagena, m en
ingen inv i.l tttluing skLtllo göras emot, om n ågot col umbiskt örlogsskepp bog~ormle bort detsam ma och toge dess vapen och
ammuniti on ombord . Seda n den eolumb iska regeringen förbundit sig att iakttaga de b är ofvan angi[na föreskrifterna, tilllät man elen 24 juni, att fartyget Ji.n ge repareras i Trinidad,
och därefter af gå till någon liamn i Col umbia. F artyget botraktades cl et oaktadt a [ Ye nozuelas r egering såsom en sjörö [vare, och fortl"or den, att hålla engelska regeringen ansvarig bärför och för alla dess rörelser. Den 19 septe mber länmade Ban
Righ rrri nid acl och afgick till Cartagcna, h va reftor det upphör
att spela någon framskjuten ro ll, med unelantag a f att användas af den \'Cnezuelanska regeringen såsom .on alltid återkommande förevändning att uppskjuta alla förhandlingar angående
de britti ska ersiittningsan språken och fordringarn e, till s denna
fråga först l>lifyit på ett tilll'redsställnnde siitt afgjord till V enezu elas fördel.
Af hvad som bilrotvan blihit sngdt, )Jeträffamle detta
fall , torclo det vara tydligt, att elen lJritti ska regeringen härvidl ag var i sin goda rätt gent em ot V enoz uoln.
Beslagtagandet af clet brittiska fartyget Quecn tFkes ha [va
varit don h tinclelse, som till samma ns med de öfri ga förut begångna
oförrätterna, bestämde cl on britti ska r ogerin gen för vidtagandet
af kraftiga rnått och steg mot Yene~:uola. Den 23 juli öppnades förhandlino-ar
af encrelska
utrikesministern 1118<1 tvska
b
b
-regeringen angående ett s nm fälld t uppträriande emot V enezuola.
Den 8 augusti iuLt~imtade rlen engelska utrikesministern amiraL
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litetots åsikter angåondo de å.tgär(1or, som lämpligast bon1t·
vi(1tagas emot Yonezuola. Amiralitetet bosvarade (1enna flirfrågan mod ett förslag, att högste IJef~ilhnJvaren på nol'lhlln( ·rikauska och västindiska stationon skulle erhfdla order att bl ockora on del viktiga platser å Vonozuelas kust mo(] on del a[
sina stridskrafter. Amiralitetet infordrade itfvon yttrande Jriut
omnämnde beUilha[vare angående ],an s närmnro åsikter i ä,,, _
net, och föreslog då derme, att bamnamo La Guayra, Por to
Ca Hello och l\faracaiho, samt andra hamnar, lill bvilka jiimvägar let3de , skull e blockeras. Den lämpligasto ticlou l1ärl'iir
skulle vara mot slutet at no vom ber, då fiskerierna vi(l N o w
.Foundlancl voro afslutacle och de skepp, som därstä\1cs anvär tdes, kunde blifva ti llgängliga.

l

Don styrka, som föreslogs att bärtill användas, utgjordes a l':

Charybclis
Tribune
Retribution
Indefati_qablc

flag~skopp,

kotm:nondor 1\lontgornone.
2:a klass kryssare.

Quail . \ torpedbåtsRacket f Jagare.

Alert och Fantomc, korvetter, kunde iHvon blifva tillgän gliga , om så sk ull e behöfvas.
Captain Hopertson, som varit äldste c!Jof för don s. k.
Barbados-divisionen och snilJ väl kände till voncwolanska lörb ålland en, haclo blifvit rådfrågad i ämnet, och på gn1tHl a[
bans yttrande föreslog högste bofällmfvarcu s:lsom en altern ativ åtgärd, att alla vene~uelunska staton tillhörande fartyg sim lk
beslagtagas och kvarhållas , t ills brittiska rogeringens fordring ar
Llifvit uppfyllda.
Don 11 novemuer nu derrättade elen engelska regeringen (1 c11
ameriknuslm om de mått och steg, den ämnade vidtaga em ot
Venezuela. Detta kunde betrnktas såsom en artighet em ot
h itfrlaron af Jen s. k. :Vlonroo-cloktrincn . Samma dag nterld clados ou varning åt Venezuela , och samtidigt att England for tfarande vore boreclt att upptaga underhandlingar. Några rlagar efteråt ingick underrättelse , att det engelska fartyget Racr'l'
blifvit taget i beslag af en venezuelansk kauonbi'tt i Campan n
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b:l.run i Yenc7.Ll8la, och (]on 17 noYom ber afgaf den votw7,ue]nnska regeringen sitt svar å den don 11 no vem bor meddelade
varningen. Detta svar Yar fOi'tl'aranclo undvikande, ocll frambäfcle elen vone,;uelauska regorir1gen, att fallet meLl Ban Righ
först skulle utre(lus, innan de öfriga »af jämförelsevis undorordnad vikt varam1o framstiillningarne >> kumle upptagas till a[o·örande.
b
Vi linrw här, huru allt nu närmar sig till ett nödvänrli g t kraftigt ingripande ft'tw (len brittiska regeringens sida ocl1
hu ru utmatJHnd e ocl1 trotsigt den venezuelanska reger ingen
uppt räder, och får man därföre ej J'iirunclra sig öfver, l1varl
som nu Uiljer. Den 2i'J no vem ber s~lncles följande meddelande
per telegraf till högsto befälhafn1ren på nordamerikanska station eu: »H. l\J. regering har i samrål1 med den tyska regeritJgen beslutat. sig för att gifnt eftertr yck åt sina fordringar gent
emot V enezueb , genom aLt beslagtaga alla venc~uclanska staten tillbörand e fartyg. l\Jocldola per telegraf, clå Ni blir färdig
att börja operationcrnä. Ytterligme iustruktionor mod hänsyn
till att si.ltta !~der i förbindelse med elen tyske älds te chefen
kom ma framdeles att tillställas Eden. Häntlelserna följa nu
lwstigt på hvamndra; den 27 november underrättas e ngelske
mini stern i \Toncznela om, att han inom kort tid skulle erhålla in struktion att öfYerlämna till den yenezuelauska reger ingen ett ultimatum, oc l1 , om ban oj iuom rlon (lLiri föreskrirna
Liden erhållit ett tilll'rodsställam1e svar, skulle han länHJa Caracas och afresa till La llLut~Ta och antingen förblifnt diir~tä
cles eller gå ombord på ott brittiskt fartyg i sagde hamn. O m
intet SYar nu hiiJior erhöllsoftoron andra kortare mellantid, skulle
he!'älbaf varen för de brittiska sjöstridskral'torna hiirom tmllerrättas, l1varefter denne gonnst sknl le nfgå att utföra sitt upp• drag. Det tyska nltimatun1 skulle hållas i liknande sti l. Den
3 clooe rnl.J cr nnhöll (lon italienska regeringen, som nu blifvit
bekant me(l (lo mått och steg, England ocl1 Tyskland änmnde
Vidtaga emot Veno;meln , ntt få förona sig i don kraftåtgärd ,
sorn nu \'a r afse(lcl att vidtagas af dessa bårJa ]ändor emot
Venezuela, men som tiden var för låugt framskriden för a t t

-

320 -

hinna bestämma <le villkor, und er Jwilka Italien s kulle få dc'ltaga, kunde detta oj beviljas; emellerticl m oddelade on gols ka
regeringen samtidigt, att den oj hade ni\got emot, att ott it alienskt örlogsskepp uppträdde utanför Venezuolas ku ster fiir
aLt betona, att Ttali ou ej var likgi lt igt [ör lr\'acl som m1 ä,gtl 1)
rum . Det italienska ske pp , SO IJJ clotachemcles för S<lgda änd ;lmål, V8r kryssare n Giovanni Bausan.
D e n 7 december kl. J e. n1. öfverhlmnacJes till don ,-oJ H"zuelallska r egeringen såvä l det e ngelska som det tyskn. ultilll Htum . Det förra af dem innehöll i korthet följande:
l) Beträffande fallet Ban Righ ansäg elen en ge lska reg<·ringen, att fullt nöjaktiga förklaringar blil'vit lämnad e, or;h at t
de klHgornål , som voro framställda m ot mynclighotema i Tr inidad , ej voro berättigade, då dessa blott bandlat efter gil'n a
föreskrifter.
2) Engelska regeringen beklagad e, att förhålla!lllena gvstaltat sig, som de \"Oro , och kunde p[t intet vis fi11na, att S\':tr et på de framställda fordringarna a[ den 17 n ovomber va r
till [redssUillan<le.
i3) Anhölls det, att ll cn venez uelanska r egeri 11 gen sknll 1'
a fgi[va en Wrklaring, ::ttt den crk iin d o det berättigade uti du
brilLiska Jonlringnmo, och att ersLlttning ge nasL skull e utbetnlas för de fall , då brittiska fart.vg hlifvit anldtllna och beslagtagna, och då brittiska undersillar blihit fLlngslade ell e r misshandlade , och beträffande öfrign orsättnings8nspri\.k, sk ull e d en
venezuelanska rogeringen orkilnna Rig Yillig att antaga d(' ll
clom, som en sammansatt konJmission ägde att Jälla, i lwnd
det angick säkerheten lör och storloken af desamma.
4) Vidare uttrycktes on förl10ppui.ng, att don venezuelanska regeringen skulle gå in på dessa forr1ringnr och oj tv in ga
Jon engelska regeringen att vidtaga aktiva mått och steg ft_ir
att få clem uppfyllda. Dessutom underrättades elen venezuelanska rogeringen om, att don engelska regeringen blil'vit unJerrättad om den tyska rogeriugens fordringar , samt att dl'
bålla regeringarna ha.n<lla<le i fullt samförstånd mell h varandrn,
och att den engelska regoriJ1gon fordracle ögonbliddig utbetalning
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af en s umm a , lika sto r med don, so m i första a fbotalniu ge n
skulle lä nm as T ysklan1l .
6) M.eddelndos det, att elen här gjorda noten skull e be trald8 S såsom ett u ltimatum.
E n är intet svar ingi'tt t fråu elen venezuelanska r ege rin gen
på d e båd a staternas ultimata i110m 24 t irnmar e fter deras aflämn a nd e, läm nad e don brittiska och tyska besk ickningen Cara cas kl. 3 e. m . den 8 för La Guayra, där clen förre e m barkorad e å det brittiska örlogsskeppet Retribution. Förenta staternas beski ckning i Uarac<is åtog s ig att efterse britti s ka och
tyska und ersåtars intressen .
E n:1 edan ej häil e r något svar p;t cl e ö[verlämnade ultimata
anländt från den ve nezuelanska r egeringen , sedan den andra
tid sfristen gått till ända, ell er Lill k lockan 3 o. m. den 9, så
underr ättades elen äldste chefen för de engelska sjöstricl skra!'terna , hvilk en befann s ig i Port of Spain, rl' riniclad , härom .
Den tys ke iild~te chefe n b ade fått order, att, om ej svar anländt på det tyska ultimatum till ofvannä mncl e tid, skulle han
klockan 4 ,-tö e . n1. sagda dag skrida till lwndl in g.
l La Unayra befann sig nu fiil jande örlogsskepp till höraml e de båda staterna, nä m l ige n :
Brittiskt:
Tyska:
R et·ribution , 2. kl. kryssare.
Yineta , 2. kl. kryssare.
Panther, kano nb åt.

Palke \
Gazelle ( 3. ;d. kryssa r e .
Inuti lwmn en befunna s1g följallll e skepp och fartyg, tillhörand e den venezuelanska staten ollor i il ennas tj~inst, n ämli gen :
.1~fargwrita, torpedbåt.

Oss~tn, transportfartyg, förhynlt a[ franskt bolag.

General Grespo, boYäracl jakt.
Toturo , bevärad slup .
I Port of Spain, rrrinidad, befann sig äld ste chefen för
den britti ska sjöstyrkan, kom mondör J\Iontgomorie, om bord på
Charybdis samt följ ande s kopp: Inilefatigable, Alert, Pantame
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och Quail, (}ä tiden för svarcl på ultimatum \'a r fi\rliden, och
an vändes l1o på följande säLL:
Korvetten Fantame detacherades till Barmnoas vid Orinocofloclen , merl orrler ntt tng:t h\'a d hälst för l'arlyg. tillhiirtlll<lc ,·eneznchmskn stnLcn, som påtriiffar1cs, Sfl.lnt att i\h·cr
vakn, att handeln på donna fiod lingo obc l1in (1radL l'ol'lg;<"t.
Chcl'o n på d etta skepp hade iifven orclor aLt iltvnrna komnJcn c1anten :\ fortet CasL ill os att e.i higga llindcr i \'iigen fö r d<'
far ~yg, som önskade passa rn, i annat fall sknlle mått o<.:li
steg ge nast vidtagas emot clcLtn fort och, om s:\ ~kulle hef·inna "
nörhälldigt, ski1lle det bombnnl e raP. Fantam P upphrin g >Hl o intet fartyg , men fnllg.ionle i öl'rigt sin instruktion.
Kr,\'SSa ren Ind!'fati.r;ablc detaclwrnrles rlen \1 dccem hoi· t iIl
La Onayra för att aflö:::a BPt?·ibutian , dit hon anbmle kloe;knn 1,
o. m. den 10 . H on deltog ide i rle akti,·n operntionemn emot
den ve i\ Czllelanska stntens fartyg.
'l'orped båtjagaren Qnail a[sii!lllos ii.lven t i Il La G u a yra
för att inh ämta Ull!1errättclser. Hon elitkom klockan l~ mitldngen den J O ocb deltog i on del operationer (brstäclcs .
På aftonen den D dece mber bcshlgtogo ('!wryhdis O(']l
Alert utan motstånd den venczuelnnskE' torpoclk:lnoubiUe 11 Bolirar uti Port of Spaim: hamn , Trinidall; ol'ficorame lanrl saltc:->
diirs t~icles och besättningen öl\·crsiln des t i Il fast in n d d.
Påföljande el ag l iin111ado Hol iv aF nwrl en prisbcsitttn i ngom hord Port or Spain !'ör alt utanför mynningall al' Peder
nnlesfioclen söka efter [arl y g, tillhörH!1clo dl' n YCnc'zuolallSka
staten. Några ~ådnna uppbring:t<lcs Cll lellerLid ick e ar sagde
kanon båt.
Korvette n .Alert lil 1n ll'Hle ii l\' en Port of Hpa i n sngc1a d ng
!'ör a t t al' gå till Pariagolt\·e n m e<1 liknande r1pp<l ra g-. Denn n
korvett nppuringmlc <l en l O p[t morgonen det lJO\'ii rad c tral'"portfurtyget Zamam uti c;uiria, sedan <lct g:jort 1\\rsiik att undkomma . Efter det att uesii.ttniugame tillhi\r;\lHl e Z(llnf)m ocll
Bolivar landsatts, gick Alert tillika mcc1 Zamara moL Irop<t.
cl iir de påtriifi'atlo Llet b eviirade a\·iso l'itrtygcL ,'2Jdc J.lfaya i
UoHven, hvilket uppbriugndcs.

il:!3-

På oftormiflclagen den l O sii.nclos Zamara och 2.'frle JJlava
m od pri t;besättllingnr till Triniclad. J' [t aftonen StUlllll<l dao·
h
uppbringados det beYiiracle fart.\·get Zwnbadar , sylhart om
Quiria, hvarciter clet m ed prisbcsiittning ombord afsändos till
Trin i(b<l. Den YcnezueJan ska staten tillhörande skonaren
Caq"iwta oeh segelkutLem Britanita uppbringades ä[,·cn af Alert,
det förra den 13 doe;cmb cr och den sonare elen ]-l, llouenther, hvttroftor Alert med bftda clc:;"a priser åtorviinclP till '.L'riJiid ad, såluucla görande godt skiil l'i.ir sitt nan1n. Hon kunde'
äfven inrapportera, att <len Ycnczuelanska skonaron Jlarsiclla,
som am·iimlcs att transportera trupper, f' t ött p å grund u La u för
Pu erto Uabcllo oe;h bl i[,·it \Tak. D on beyäracle Yaehte11 R c"
staumdas upphringacle::; a[ tyskamc.
Do YCJJezuolansktt staten t i Il hörande Jmtygcn i La U L111 )'m
besln gtogos på följatHlo siitt.
Enligt öfYerenskommelse emellan elen engolRko ouh t\·:-:ko
be[älh ah·aren skulle kryssaren Rctl'ibutian försiitta torpol ll.Jittcn
"Afar:qarita, som stocl upphalad på biidd för reparation , nr strid\'ineta
bart skick samt bemiikLiga Rig trunsportJartygct Ossun.
skull e bomiLktiga sig )'achtc·n Geu!'ral Crespo od1 PaJd!u·r sinpen Tat unw.
l):"t aftonen (len 8 siin<les Falke o<.:l1 Gazcl11' till s.jii>',.: 1m•d
order att patrullera uta11för knste11 och alt liiu(lra alla \'CitPzuelaiiSka staton tillliörancl c fartyg från att nmlkonm1a m·l1 om
nödvändigt att k\'mhålla dem, tills man blih·il UiulcniiLlwl o1n
det slu tlign Rvm·et p å ultimata. Klockan +,Hi e. m. den \) hcmann a<les och bevärades de lJåLar, som \'Oro afseelda atl utf?ra nppdr ngct, och samlades (lo Yid siclan af det skepp, sollt
lag längst nt till sjöss. Den engcbka sinkan hcstod ar en
ångslup , bogserande två Llringsb:ltar o<.:h e1.1 lJynJbttt. Bitbn·lll'
Yoro bcmaunacle s[tluncla:
ångslupen: två underbefäl och sex mun ,
hvalbålen: en officer, en uncleroUieor oeb 11 mn11 ,
ona låringsbåten: en oUleer och l (j w an,
awlm låringsbåten: on ofJie;cr oclt 31 man .
Lårin gsbåtarne vol'O ho;-;tyckw1e 11J('<1 mnxi111knnonor, :\1)0
1'id81wijt i 8Jövii8endet.

:.!:.!
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skolt per kanon, samt folket i dem försedt med :)0 skott P.~r
uc,·=ir Dc ske• 1 t> bvarifrån båtamc sämles, klargJonlcs tur
l 'l
'
l
.
u
b
drabbning; deras kanoner yoro lmldnde med granf}ter o~ 1 n ztcHlc mot forten. Pantlwr lätta<le o~.;b betäckte expechtwnen
1 clet eiterföljanJc beskrib·es den engelska båtexpechti onens till vägagåemle.
Då bi\tarne närmat sig tillräckli gt näm hamnen, clobich c. •1rlos don ona lårin as båten för att u e mäktiga si g transporHmI c
1 f o
b
tyget O~>sun, som låg till ankars ungefär tro kauel längc or ran
Jaml. Do öfriga båtarno fortsatte mot yarfvet, dar JJ[arganf lf
Jåg upphalad . Det folk, som befann sig i ln·albåt~n, voro t~r
ncdmanskap, och sattes det ombord på ]farganta löro att for ~iitta hon no ur s tri el bart skick genom att borttaga nagra m askim1clar, dhrigenom omöjliggöwndo reparation på mindre tl.J
än sex månader. Samtidigt borttogs från henne en dynamt tkanon och en s. k. >>pompon» samt en del ammunition. ~t~~
<ler det att detta arbete utfördes, hade det folk, som vant t
den andra ]åringsbåten, intagit stö.llningar i land för att skycllb
deW.t arbetes u Hörand P, h vilket cmellertiJ försiggick utan afbrott från yenezuelarnos sida. Sedan ångslupen bogserat hvalbåLen till )[argarita, gick don tillbaka till transport[artygL·t
ott" fnr't\' 0" h'ulo emeller tid blifvit äntradt och de~~
O/•.'8Url. D . _ . (_"' u. ._b (._
bosättning skickad i lanc1 samt dess ankarl.:ättiug sprängd me<l
on mindre lJomulbkrutbdLlning; hela arbetet hade Lagt t en tH1
af 10 minuter. Fartyget utbogserados därefter och förtöjL1 os
akter 0111 Retribution. Sednu samtliga båtar slutat sina up pelrna återvände de ombord.
" ' UnJer tiden hade tyska båtar från Yinetn och Pantln r
hcmi.iktio·at sig de venewelauska fartygen General Crespo od t
0
'Potnrno samt bogserat ut dessa till i närheten af Yineta. Dessn
.
bacla fartyg blefyo sedan förstörda af tyskarne.
uneler resten a[ dagen och påföljande dag omborrltogo:;
brittiska och tyska undersåtar, hvilket lyckatlos utan bloclu tgjutclsc, ehuru situationen ibland var ganska allvarsam.
Dft presidont Castro erhållit underrättelse om d~. b<td~t
'
makternas ti !l vägagående, lät han genast arrestern ollor fang~l,t
o

cl c i Cnracas sig uppehållande engelska ocll tyska nn<lorsiUar·
11 e, m on på grund af energiska prutester från amerikansko
kon sulns sid a frigåhos do snart el"teråt. Presidenton lät !'amtidigt utfärda ett manifest, i afsil.;:t att draga nytta af situationen
ocb sö ka nmlcrtrycka reyolutionon genom att yfidja till fosterlan dskärl oken hos vonozuelnrno. Ilan uppmanade dom att förena sig och söka tillbakaslå do utlilndsko inkräktarne . Detta
manifest mötte dock föga genklang, ty hade rovolutionsgonoralon Matos ånyo lanelstigit i Yenoznela, och en af hans härstyrkor, 3,000-f:i,OGO man stark, sto<l strax utanför C'aracas.
Enär beslagtagandet a[ tle yonezuelanska fartvc:rcJl OJ. tYck.
"'"'
tes ha f va någon in verkan på tlon Yenezuelanslm regeringens
hållnin g, och då tillräcklig brittisk sjöstyrka nu fauns i clo
yencztwlansk<1 fanattuoJM, lJeslöts det, att on blockad skulle
upprättas af do viktigasto venezuolnnska hamnarna, samt att
i denna blockad skulle doltaga förutom England och Tyskbn<l
äf\'en rtalien, och att <1on skulle påbörjas den 20 december
1902.
Sec1an de Yenoznelanska fartygen blirvit tagna, intrilffallc
bom·
en händelse af ganska nppseon<loYitckan<le art ni1mliucn
b
'
bard omangot af Puerto Cabello, men ln;iJkon, dii man niirmaro
skärsk ådar förhitllan<leua , förof<lllor ganska natmlig. Den 1O
december lämnade kryssaren Cltarybdis Port of Spain Iii r La
Guayra. Don 12 på eftormic1dngon sammantriiffaclo hon nwd
kryssaron Vincta till sjös, hnuoftor de båda kryssame till~am
mans afgingo till La Gnaym. Diir möttes cle .af unclerrätlolsen om , att tlon brittiske ångaren Topaze ha <lo bli h· it boslagtagen och p l undrad viLl Puerto Cabello, sam t att de ss ]Jcfiil
och man skap ulifvit fiingsladt. Do båda kryssame 1ämna(1e
då genast på aftonen för nyssnämnda plats o~h aukommo elit
Påföljande morgon eller elen 1!3 cleeom ber. De erh1tllna underrättelserna befunnas vara öJvoronsstämmande med Yorklioa förhålla ndet, ehuru uesättningen nu var frigih·eu, m en ba rk knpt~nen tvungits att hala necl sin flagg. Genast instLnclcs on lå.
c
w·b"a t 1ran
rm
ut Topaz·r
cl en onge lsko kryssaron för att föra
. ob~
Under ti<len into<r
ånun.
han hamnen, så snart hon fått llJ>l)
b
.
o

~
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Glian bdis en sådan plats, att hon knnc1c sopa kajen 1nerl sin u
!J
om n·'\ot"l sold·tter sknllo för;;öka att hmdra foretnget ;
lmnoner,
'b c
•·
_'
•
y· 1
allt aflopp emellertid lngnL. EmeLlan Cf,w·ubdl8 oc 11 me_ o
klarojort sin· till drablming , flå kommo ett par koJ~su1er ut lor
att Zrtorhöt:, lwacl kryssame ämnatle att göra. 1'\ u UlHlerrat,
. ·1 .
vndiO'hctornn i lanL1 <roJIOill Förenta staternas kons ul
t a< OR l11 ·'
b
b
···
j
r · 1..
alt [ör såYi<lt ej 011 m~ä1<t genasL fra 1ufördos for c on ur o <Wl] >
ni I~ g brittiskn ilaggan bli EYi t utsatt och föl: elen nll ssh and
ling ångarons bosättning Sått 1i<1a (de hade bld\"lt <lnEnagellol ;l
O'atonHt med venezuelanska bitjonettspetsar bakom s1g.' O<.; 1
~åam af <lem harlo nitstan nakna bli fvit utsläpa<lo t:r _k o]ema
äl';cnsom en bi ndanclo försäkran aliiinmats, att b n tt1;ka oel t
tyslm undorsåtar ej i framticlon skulle misshancllns, sa skulk
l~ryssamc bom bardera forten, oeh i h ändelse \'O~l.e:zuelarn·o· ,d .~
använcle <le tre Kruppska tältlmno nerna, so m bhlv1~ ncdloi<Lt
till stranclen mic1t emot skeppen, s[t skulle tullhuset afven bonlbanloms, h\'ilkct ku nde göras utan att sk a<l a stalle n :
..
Emedan intet svar erhölls pi't de n na \"ramfitällnw g, stulll c
l1cn cno-d~kc och den tyske kommm 11lör en ett yt~erhgare mell
clclnnd; att, om intet sYar erhållits till klocbtn D e. m ., sknll t·
lo rten iorstöras, och om eld öppnades från stallen, sku lle d cU a
äfvctl i\.ga rum lll Otl tullhuset; desflnlom åtvarnades myn (1J gh otorn :t
att bortil>ra garnison och Iång;_n fdm fo r ten.
_
.
J){l. intet syar häller afbönles på detta mcL1dolanc1o, m togo Clwn;bdis oc:1 1 Vincta sina platser för att öppna ~om~ar. P"
l·o.. rut öf\·ere 11 skommen signal skul le brul:t
domanget.
a on
.
··
eld Chantbdio; om babon1 mot fort Libert a,
l ··
1nyssarne oppna
c1~r och om styrbord mot fort \ ' igio . Kloekan o,7 e. m. _w r. 1 bom bard~mmwet Fort Libertaclor syarade med geni. r~
] [l( c
b
•
'
f
' d t t t <d h
ehl men ej med sinn. kanoner, och e[terat be anns ~ , a ' '
llessa blifvit öfverflyttade på llen sidan, som Yette at sta<1en ,
att man 0 ]· haft tid att flytta om llem tlll den motsaU:t
sam t c
.
.
b "·l 1
' l'
.· 1'
F -t Yiuio sköt ett par skott moll smn. HL a wnono ,
Sl\ ,\.Il.
Ol
b
.
fll C f
från ]Jyilka en granat slog nec1 och sprang strax. lll I . , ' ':
. ,.1 e ... an uick tätt öf\·or henne , men kanonOJ ll<t l''"
?"!) bi l IS 0 v 1 11 " 1111 '
b
{i r
fortet ökcrgåfvos snart och ol'ter en kort stund h alades uh.j

L

C

•

-

0

o·orn a nec1 p[t båda forten. !~Iden fr iin skeppen pi\.gick under
b
tju go m iuuter, men fem gånger måste man i\, <len engel~ka
kryssaren blåsa >>elden upphör>>, cmo(lan man oj kunde urskilja forten p<'t grund a[ drt damm och den rök , som föror sakan os genom granaternas sprängning. Några g eYärsskott al·lossades lllOt skoppen frlin staden , ar hvilka ett Uttal träftacle ,
men u t an att skada.
Genast sedan elden upphört, in:-;iiudos håtar fritn skeppen
att ta ga forten i besitt·ning. En håt från Charyhdi.o; kom först
i land och på fort Libortador fanns en llel af hcsättnincrcn
b
kv n.r , me n resten hade lämnat dctsanuna genom att hoppa öfvcr
östra murar: ar fortet, där vaLtnot var grundt. Inga Jödustcr
aE döda eller sårade hade gjorts å någondera siflatl. JGn engelsk-tysk styrka satte sig i besittning af fortet. I <letsamma
funn os två allilclctJ molloma Krupp-kanonor af v. p. JO cm.
kali ber, 3 st. G-lo-Jlll. hakladdningskanoner, !J gamla spanska
motallkanonor, a[ hvilka on vägde omkring tre tO JlS, 2 myn"
ningslad<l ningskanoner af gjutjäm (18 -tHl.) samt omkring -W
ej monterade (j-1,-pcl.
Da gen efter landsattes från Ciwrvbdi.-; och Vincta afdeluingar att spritnga SÖIHler kanonorna m. m. Alla mollorna
kan on er oeh alla monterallo gjutjiimsknnoucr spriingde:-;. Dc
sm å m eta!JkcmonerJm togofi om bord på skeppen.
Del i me aJ
fortet, fängc1sor1örramo och en brygga \ellande till forLd förstördes m ed bomullskrut, oclt durkarna 1-'prängdes i Jurten. Till
for t Vigio siin\lo,.; ingen lantlstigningsalclelnino· omod <m man
fått unclonättclse om, att en styrka a[ 2,ooo' till H,OOO m<"ul
venezuelanska trupper besatt höjderna bakom staelen oe;h sitlun da beherrskatl e vägen ii 11 detta fort .
F ort Yigio blef emellertid ganska illa i'ttg<t ttgcL. .\ri:>tftndot emellan skeppen oeh fort Libcrtador \'ar l ,000 motor oelt
fort Vigio ?/>00 meter. Elrlgifningen J'6tn skeppen var utlD ärk t. I nga skott föllo uti (•!ler i närbolen af stntlcn.
K orL efter sedan bombarclenwnguL Yar ö[wr, erhöll elen
?ngelske kommendören ett bre[ från m~'JH1iglwterna i land,
lnnohålla ndo on sorts ursäkt för ilen förolämpning, elen britti-
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slm Haggan varit utsatt för, men ingen säkerl1ct lämnades för
brittiska eller tyska un<lcrsfttars frihot
för det närvarande eller för rrn m tiden.
Rc<lan operationorna voro afslntade, al'gick Clwruhdis ti ll
La nuayra och Yineta kvarlåg en kortare ti<l att öf\'Cnak n
hrittiska och tyska undersåtars intressrn.
l)omclardcmanget a[ dessa fort, som ansågos för do star
kastc i hela Venezuela oelt bctmktaclcs såsom ointag li ga, ha <k
on myekot hälsosam yorkan pii elen vonc;melunska regeringen .
Don li3 doecmber började emellerti<l <len venczuolanRk a
regeringen att öppna unrlerhandlingar om att få de forclrin gar.
som framställts af brittiska och tyska regeringarna, afgjonh
genom skilje1lom. Dessa unJ.erham1lingar fortsattes, men fii r
att gifya åt <lesamma vederbörligt eftertryck, utläl'llnlles de n
20 <l eec m ber tillkännagi [vande om, att blockad af rlo viktigast "
p latserna på den venezuelanska knslen från sagde datum sknll1·
upprättas at England, Tysklanr1 och Italien, hyarvid Englan d
skulle blockera Orinocofiodens mynning ocll La Guayra iiJvcnsom on del platser liggande öster om sistnil nmcln plats. 'l'ysk
1an<1 och Italien skulle blockora en del platser vitster om L t
Guayra. Hvardera staten uWi.n1a<1o sina eg tm !Jestilmmcbu·
[ör !Jlockaden. Bestämmelserna yoro ganska stritngn oeh iunl'·
höll bland anntl.t, att ing<1 neutrala fartYg Jlngo komnmnieem
nto<l hanmame. Ej ens postång<tl'lle had e tillsU'ttlll ntl gönt
<lelta, men tillfälle YHl' uerol\t fiir dem att, gen om alt iihN\i"inllUl. sin post till bloclo.H bkoppen, kunna om onJstän<li g
hotoma så<lant medgå[vo, få <lmmn sän<l i lam1. l·:n pri:odoo JRlol upprilttacles i Port of Spaitt, 'l'rinidad.
Blockaden fortgick till elen H februari HlOi-3 , d~t onkr
ulfiin1aclos om dess npphiifmndc. Under ti(lcn forlgingo Ut t<lerlwncllingarnc mc<l Vonr;zuelas regering genom Förenta sla-

beroend e p[t om [orclringaru o skulle underkastas sti.rskilcl sk il jodomare ell er domstolen i Haa bo· '
.
Sft .snart som. den venezuelansim regeringen gi\.tt in pi't
de uppstall<1a fordnngarn c, skulle blockaden upphiifYas och 1lot
goda förh å lland et emellan \'onozuela och de alliora<lo staterna
återupprättas. Då skulle äl\·on <le l'r[m <len yenezuelanska
staten tagna fm"tygen Morställas, iih·ensom tlo under bloekaden
möjligen u ppbringade fartvo·on
satlll11a
st·'t
.t
... b
' tillhör'LIHle
(.
c
c.
• u,, ["
Ul · HcLvidt den venezuelanska staton utfänlatle en förbindelse, ntt
iuga a nspråk mot de allierade staternas regeringar framställ<los
af ägarn o till dessa fartyg oll or till varor dessa fönlt.
Fordr in garne mecldohv1es llon venezuelanska roo·eri 1wen
el en 13 januari, mon lörst <lon 1-+ februari upplläf<lo~"' hlo~lm
don. J)r·öJSmålet .me(l att komma till ett för samtliga inlrossenulo .makter ttllfredsställanrlo resultat, föranlod<les i hnfnHl:-;ak
at att <lo al lion:de fordrade. att <leras er sättningsanspdk i l'örsta
rummet skul le tlllgorlosos, fonlringar, h vi lka såvii.l den vcncznolanska rogeri ngen som dess uwlorlw.mllare mellan makterna, F'iirenLa
statem as sändebud i Caracas OJ. ville auU1o·a
[)A h
o· 1·1·11 l <.1 Jl(ll:·.
(._bl_.
af fort sattes hlockaden och var clot o; lutligen blott genom denn~ s ~ryck, som de alliem<los fonlringar drdvos igenon 1, och
pa sa sii.tt, att t\·istdr[lgomn hii11sköt os till sk ilj odolllslolen i
Haag. En följd !Jiiraf ulcl' siu;om förut nii.mnts, aLL blockarlen
den J-! februari l ~!03 upphii.fdes.
..
Ni\ gr a tillför] iil iga u ppgil'tor l m f va icke kunnat erltalbs
ofv e r d et nntnl fartyg, som npphringados eller hin<1rade;.; af denna
blocka<] , ll iCll r edan elen U januari 1V0:3, tre vec·kor dter hlo<;~<ad ons upprilitan<lo, mo<ldelade Förenta statemas reprec<enliwt
1. Lon il on, att Förenta statornas minister i \'enezueb utll'\'ekt
onsl
.. 11.1o ton a f att »elen vene;r,uolanska bloeka<lou skulle upp·
.. . <van
hal.l vas v1d . snarast möjliga till[iille, på gr un<l af brisLon ])fL
l I ·s mo<1o1 l· \ renezuel a , som hotade moll e n allmän nötl».
·

tomns minister i Cnraeas.
:\[eningen var först att si.ikn erh ålla Fören la sl<tLornas pr('·
sidenl till skiljo<lomnre, men cl~t ban yii.grade att hlaga sig up ]'dragot, så yände man s ig till skil~edomslolen i Haag.
Den Otlo·elsbt
roo·oritlo·on
hade UI!I)slällt Yis:;;a olika Yillkur,
o
o
o

Om \'i nu öfvergå aU i korthot betrakta denna konflikt
V e nozuoln., sft finna Yi, att till <1ot ~·ttro kan clet tyd::as,
sasom om <k allierade maktema utöfva<lo oU slrii.ngt tyranni
ernot
elen ·SVao·a
'
' skulle
·
,., ,;"t•1t0
' .n \T enowo1a, oc j1 att c1ot möjligen

•

1 ~ed

'

<
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kunna inuobiira Oll fara för alla miJHlre stator att fu SllHt rilll ighctor p u d etta slit t t nu u p a dc u Jl (kr J'iittomn. ~[an m åstt·
att Youc:wela, rcrwesenl.orarl a[ s in dcspo
<1ii likYiil i!Jfwkomma
,..,
oj blott n tl"ördo Yåldsamhotcr od1 olag·
Cnst.ro,
president
ti:-;ke
l ig h et moL de al lic rad c maktemas UJ Hl orsåtar och iigc ndo lll .
u Lan il[,·cn Yilgradc att go<ltgöra framstiillcla ans p rid' på upp
rilLtolsc oe!J ersättning , ja, till och moll atL lyss na lill och bt ·c;vnra <le gjorda fram sLällnin garnc. Ej nn<lorligt då, om do i11
!rcssemdo makterna blefvo rotade och liito den lilla OJlle<lgör
af deras makt.
]i ho· a staton \T enc7.uoln känna tn:ckot
J
En annan mindre sta t sk nll o säkerligen ej låta dyli k:!
våldsamheter och olaglig h etor få äga rum mot Yänskapligt s in
nacle maktors undorsåtclr ollor iigon<lom, och skull e <lo mClj ligen inträffa, kan man vara ö[vert.vgacl om, att de skyldi g <·
blefyo straffade och den förorättade staton äfvcn erhöllc np p
rii.ltolsc, samt de lidande så \·äl upprättelse som goLltgörclsc 10 1'
)

uLstftndnn obehag oc h förluster.
Följaktligen kan man icke a[ <lessa h ii. nll olscr mod V CJ\l'
zuela draga elen slu tsatsen, att mindre stalur nu m ora iln fol'
dom ilro ollor kunna blifvu ulsalta för milktignrc statur::: l_i
mnni , för si'wiclt rl essn min<lre stator söka att i allL uppl.yll a
sina internationella förpliktelser. \ 'isse rli ge n arh ctn<l c \ 'ciJ<
zuula mc<l syi\ri g lwlcrna a[ ett inlJiinleshig, m on llclla l'ur:;vaj
ra.lc iugalumla dcuna stats omellgörliga o<.:h troL:,;iga uppiriidamlc.

Om vi Llärcftcr betrakta, !wru de allicrn<les sl ruiTMgii r
<ler utfördes, sa iinna vi, att dc diirvi<llag gin go ful IL t>Lrat<
Dc bemäktigade si!! först \ '(' Jl CZllCl<i
o·iskt ' lao·cnliot
.
n tilh·äga.
n
t""~ ·
l iIla tilbtym mc bu Li!l flotta och lörskaffaclo sig· llilrige nom d t
fullsti.indigL herraviilllc till sj(i::;, hvnrcflcr dc tryggt kmHlc lö n·
Det ilr vissl'r
såviil bombard cmnn<>·
tao·a
o :-;om handclsbloekau.
b
]iLen , Jll ('IJ
Iör;,;vinnamlc
var
1\otta
cnczuclas
T
\
att
t,
nn
sn
!igen
kri g:-;
stiill<liga
full
voro
di't hcslraffningsi'tlgilnl cr vidtogos, so111
handlingar, måste man iifvcn gå lillvägn si'tsom om ett kri g .~
tillsLänd de facto cxi:-:tcmclc.
Vi finn n till s lut, att rlct blott var gcuom clcL rrnn va lL J

< l

r1et, som <le allicnvlc ly ckalles att få sina ford ringar n pp fy Il el a.
,Ut dessa vålelsåtgärd e r Jingo karaktären af r ena krio-sbancllinb
•
gar berodd e otv iholakLi gt af \ 'onewelas eget uppträdand e, ty
att man uneler lljnpastc fr etl botttager e n stats flotta , bombardera r en af dess häst befästaLle orter oc h slutligen upprättar mot
sagde stat e n två månnelers sträng lHmd clsb lo ckatl och krigstillstånd det oaktadt oj inträfLtr, är väl ett fall , bvarpå exom·
pe1 förnt ntippeligon gifvits i historien.
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Någ1·a iakttagelser på krigsfartygsbyggnadens
område under en s~udiefärd i Tyskland
och England hösten 1903.
(1 Tckni:::k Ticlskril't
o·ii'\'Ot eLt utdrag af en till
~ese lwriiHelse från sa mma
iakttagelser, so m till större

för el en G april detta år iir ~Hcrgif
IZungl. komm erskollegium ingifv en
t'Llrd . I neclan st rtemle Wlj a n ftgn1
Llelen [alla utom ramen af nämnrl a

utdrag.)

Jagare och torpedbåtar.
Dc förändringar i b yggnadssättet man å cle nyare kri gsLul ygon kan iakttaga tonlo , i jämförelse m eL1 lör~tt byggcla
fart yg af samrna typ , i do ti osta fall bety d~ en ökn 1n g al :~o
pln ccmentet. Olika grunder botinga hos olika t~·por dcin_Ht \orilnclring , c!o ok tonle Ll cn vid T ysld:mrl s och E~tglanL1s l~ ng~ l nr
tyg hos jagare ooh torpoclbåtnr vara rneHt i ögone n J:alland_l'
D en prin cir. som härvid synes fnunl'ör m~c1r:t n_u_ ~öra s ig g:tl hu111 e, är åstadkomma nd ot af biista Jl1Öj!Jga SjOgHOJHlC ogen
skap ar. D e s. k. sjögående torpedbrttarne äro do OIH1a, so m !(it
n ärvaranetc byggas i T ys khmcl.
De nyare tyska bö,tamo äro Iartyg om:
J) oplaoo mcnt .. .............. ............ .. . 350 ton s. \
Längd m ella n p.-p . ...... ............... li3, :15 m.
Brodd ... .. ... .. ..... .. .... .. .. .. .. .. .. .. .. . ...
6,7
» 1 (L lO i' -- J 1:J .
Djupgfte nde ..... . ... ..... ......... ......... .
2,7
» (
Jndik. b ~istluafter cirka ......... ...öt\00
)l
H astigh et, max. .. . ........ ...... ...... ... 2\.l knop.
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D o en gelska, r ätt oegontligL knllacle torpecloboatsrlestroyors,
som senast utl'örts hos firm om.a l' al mor, Y ar ro w, Th ornycroft,
Jjni rd Broth
ers m. fl. , företc Yiisc ntliaa
olikheter mot (örut
..
b
byggcla. "\fycn här sy nC's silkorhot i öppen sjö Yara <len mest
bcstiimmande fa ktorn , oeh 1ordo Yäl Cobra-olyckan h al\a nu·i t
niirmasto a nl edninge n till <lon II)' a lyp, som nu Iramlrä1lt och
som i fråga om Lleplacomont iir s in a föregångare pftfalland o
öfverlägscn. D essa jaguro äro fart.vg om :
D eplacement c:a .... .. .... ... ..... ... .... .. ... . ... .. ... GöO to ns.
L ängd........... ..... .... .. ...... ................... .. .......
GH,-i m .
H astigllet .. .... ... ... ... .. .. . ... .. ... . .. . .. . .. . ... .. . ... ...
26 ,:5 knop .
II1d ik. hä stkrafter.. ...... ....... .. ........ .. .. .. ... ... 7500 .
A d o nya tys ka såYiil SO ill engelska hå tnrn e finn or man
ej d on förut brukliga konstruktionen m ed h\'älfda och mo1· förstäfvon f:!luLtnncle backfl äck.
I och [ör bättre sjöd uglighoL nppbyggos nu back en , ant in gen - st\so m fallet tlr i l •~ nglan<l -- mod va nlig d iieks höjd
ell er - :oi\.so m å do tyska båtarna - m OLl uu gofii r lm!r dilckshöjd o[van hufvnddäckot .
K o mman<lobrvc:gan
ä[vcnsom sLn\lkastarobr)·o·,,.a
ole. an..,.._.J<.,.J
•
or cl nas ft d o e ngelska båtarn o \·i d hae;lm n s aktersta d el. l•; mellorticl tonlo kommand ob rYQ:Q:<I
]äo·e
L._,....... n t i Il följ. o sitt ]Jöo·a
b
b . i modvi ud bl i [\·a on besYärlig n ppeh[t ll:-oit !'ö r h ofiii et, d i\. röke n frå 11
do i samma
höj.d ligg·aml
o skorsLc n s in\·nn
inua
rn e hwcr
Yiio·o
n
"
' u
.
h
b
t-,
föröfvor. "\ Ty sklancl ,; torpedbåLar anbringa r man näni JHla
bryggct [t <l e n framför för li ga skorl:lto ncn hchntliga uppbyggnuelen för na vigatio nsll .\·tt oeb kahy:,;i:l.
Stabi li LolsförlHlllnnclona e rbjuda ilfvon clo större siikorl!ut
än vid förcgäcnd e kot, struklioncr: motnconterhöjcl on ulgör \'id
rlo nyn tyska båtnme m o1l normal fönlolning af viktorna cirka
8:)0 mm. , und er det JnotsvanuHlo tal Yid d c äldre och mindre
båtar n a i ge nom s nitt ntgjonlo 500 mm.
D on ma tc rialpilkällllin g n1an Yid statisk bcräk~tin.r; orli[tller, cl å l'art)·gct
antages
bef inn a s io·
i e n. våo·dal
. ......
, ,.,
b
b
' öh orsLiuor
.
b
ViLl T ysk laml s torpedbåtar i allmiinh ot oj 7 kg. p or mm. ~, hvilket ä[vcn m[tsLe anses crbjnda Li llräcklig siik erl1 ct. » ~lnrin o
~h

T
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H,unclschau » uppgif\'CJI', att samma ueräkning vie] föroJycbHJe
en gelske jagaren Uoura gifnJr vid ha1Hlcn on phkiinning al'
ända till 1-t kg. per mm. 2 .
Till fartygskroppen nnYiindos i s[wäl 'l'yskla11d som England på galvauisk Yäg förzinkacl pl C1t. Nitningen har i synnerhot å de ny a engelska båtarne varit förem ål för nll<kles
särskild omsorg. T\·ärviixlnmo erhålla i dc n1ost al!Stri.ingda
dolnl'lle a[ skrofyot - <läcksstringor, bärhultsstråk etc. - ofta
dubbla strimlor, och förtjiinar särskildtomnä mnas det hos Thorll.)'Croft använda nitt1ingssystc met. Bärhultsstråke ts hiil'\'äxlnr
ni tns här enligt vidståomlo skiss.
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J\la11 är 1Jiirvid i sti'tnd, att, 0111 nitd olllingon tages oxempolvi s 7 X d Vill Sp<.tlllCllS förbinl111ing lllC<l uonlliigg11illge11
O<; !J yicJ växeln tages Jon [t J-igLHell an g i rmt, llSla<]kollllllrt (;11
ni tförbimln i ng , genom h vilken plåtförbandet vid vi1xe l n ej bl i fvit mer försntgatlt än genom nagclh[tlen \'id pL"tlens fästande
till spanten. '['värväxlarne i öfriga honlläggnings: ;tri'tk nila:-;
enligt vidstående skiss.
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Kit lm[vu<lena äro "iirskilclt kraftigt utförrla och sk juta ut
fl ere millimete r på den ghtta bordläggnings ytan - on ano rdning, som Yäl torde medföra menlig i1workan på båtarnos
ha stighet.
Joggling a[ bonlläggningsp låtcn iakttogs C!Hlast å ll!Hlcrvattenskroppcn \'id båtar, som VO J'O uneler byggnad h os Yanow
i Poplar.
Striifvamlct att v id torpedbåtarnos byggna<1 erhålla slörs ta
möjli ga viktbesparing förde i Tysklantl till anvä JHlanclet nr
alum inium för \'i:ig·ga mo till hyttimedniugc n, möbler etc. ::\ letall ens mjukhot och i öfrigt olämplighet för i'tndamålot h'ä<lclo
emellertid snart i <lagen, och har man nn kommit till al1\'ändnncloL
a[ 011 legering: c;ti\lalun1inium med e n spcc. vikt af cirka -J.,a , h vilket material till en tjocklek a[ l mm. anviinJes till fyllning å inrcd ningsYiiggar och möbler; ramstyckona åter m·bctas af n~d
wood och lönn. På nämnda motnllfvllniua
anbrinaas
ofta '
,,
M
b
m edelst lim , p ega moid . Yid ~onuam1ska båtarnc (so noLlan l)
utföras förcnämmla hyggnarls<1elar helt och hållet i trä.
T ämligen olika iiro princi pemn , so m ligga till gruncl för
nncl orv attonskroppens fomwml o, och aJsc dessa hufvu(lsakligon
ak terskeppet. I England har ett nästan fullständigt bortskärande a[ dcadwoon å torpc(lLåtar och jagare funnit tillämpnin g, under det lle erfcwenheti'J', man i 'l'yskland gjort i denna
punkt, fört till en konstrn ktion, <liir köll i11ien hålles j ä m [örelsevis rak. För de engelska håtame är den Ynnowska kon -

-
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struktionen tämligen typisk: rodret anbringas bär alltid me<l
hjärtstocken liggande ntanp8, bordläggningen i fart.vgets ak tersta del och med en del af roderytan liggand e ohan konstruk tionsvattenliuien (se bifoga<l skiss)

Rodret blir bär någol mer utsatt för sjöns Yål<l iill Yi<l
de tyska båtarne, där roderytan ligger holt mH1 er kon st rn ktionsvattenlinien (se bifogade skisser).
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KonstruktionsYattenliniens form å do engelska och tyska
båtarue bildar i förligasto delen raka eller syngt essformiga
linj er , å de längre J'rnm omtalnde Normandska Jar tygen däremot
utpräglaclt konvexa. Inträdesvinklon i kollstruktionsvattonlinJen förn t iir å de tyska b~ltaru e 2 X 7,5 grader.
Armeringen utgöres vid cle engelska uåtarne af:
l st. 7,6 cm. kanon ,
2 )) 5,7
och vanligen 2 >> däckstorpocltuber för 40 cm. torpeder.
De tyska båtarne hafva:
3 st. 5 cm. kanoner och
3 » däckstorpedtuber för 45 cm. torpeder.
Stäftorpedtuber saknas å alla i England och Tysklnm1
iakttagna nyare båtar, hvilka emellertid samtliga tillhöra don
större s. k. sjögående typen. - A ingen fartygscert torde man
kunn a uppvisa ett däck, di:ir det fria utrymmet är så begräu-
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sa<lt som å torperlbåtar och jagare. En anordning, som dit rför synes med föra afsovänl förd el, är don, som å en del rysku
båtar h11mit an vänd ni n g å rläokstorped tu borna. Då ej med
t~1b e u manövreras, Htlles denna samman, :-;åsom vid stående ski;;:,
vism, och åstadkommes d~\rvid viilb oh öf li g läLtnarl l'ör p assagel t
å dii.ck .
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P ropollermaskincma äro stiLrlse triplo-expansionsmaskinc r,
virl do t ysb h åta rn e mo(l 3, v id do e ngel ska o l'ta morl el e_,_
lindrar. Vid jagamc, som ii.ro und er byggna<l !JOs Th onn croft och Yanow, finn er man den yjc] fyracylindriga typ en
anordnino-en
af hö bo-- oeh m odol trvekse\'
lindra m e moll an
\"tnliu·l
(
b{
h
J
de l>åcla lågtry ckscylindram e. Egonrlomligt llog äro volval'J J('
å 'J'homycroft-maskinernn sti'd lda i ~10° r os p. 180° m ellan 11\'a :andra, i motsats till don for maskinens utbalan co ring vnnli .:.•;<L
e nli bo-t Schl ick. Samtl it?.'Cl sli der äro rumlslid cr.
V el'ställnino·en
b
.
Förenämnda engelska maskiner sakna lle ii tyska båtarua br ll kliga c1iagonala strä[vorna m ell an sidokonsolerna, som uppbära
cylinclrarue, oc h er sättas Jessa strä [v or mecl plåtknäafstyfn ingar, hvilka anordnas mellan cylindram es öfv erkant och f artygets däck, och bilda dessa förbindninga r ett merloJ att öfy erföra de silloriktacle kral'terna på fart.vgskroppen. Dingm wlsträ[vornas bortlämnande Lere1ler ttter möjlighet till b~LUrc~ ii[ FJ'blick och å tkomlio·h
et i m ask in eriet. För n ärvam nclc iLro i
h
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'fysldanc1 und er b~'ggna<l en serie b åtar mod 3-mnsk in system,
och anbringar man n ett af dessa, i öfrigt alldeles lika, fartyg
rarson ska turbin er i och för erh ållamlet af en fullständig jämförelse n1 ed de vanliga mao;kinema. Hela maskin eriets vikt
mod vatten i pannorna utgör vid do tyska båtame 27 kg. per
indikerar! hästkraft, afseonde d enna relation det hästkraftsantal
för bvi lk et m askinen konstruerats. MaximaJa panntrycket är'
å cle n ya s{wä l tyska c;om engelska båtarna cirka 16,5 kg.
per cm. 2•
En alldeles si\ rskild typ lltgöra de hos No rm anc1 i Havre
bvg:gda bt\tarne, å hvilka iakttaQ·elser bo·J·orts å J·agarc byo·oT1a
för ryska rege rin gen. Beträffande fartygskroppen eynos man bär
utgå från principen att i och för h ftllfasth et söka erhålla en möjligast rörformig lmf'vudsektion, alldoustuml fartyget blir motståndskraftigare, orn å el on samma raka delar saknas.
Båtarno ha on längd a f.. ............................ 5G motor,
brecl fl .. . ...... ........ ...... .. ....... 6
medelcljupgåonrle .. .. ..... ..... 2,8•> »
deplacement.. ...... .. " ......... . i310 tons ,
hastighet ...... ...... ...... ...... ... 27 ,Ii knop vid
inclik. bästkrafter ............... ö700.
.Maskinernas arrangering framgår af viclståe nd e fl komatiska skiss.
.J <J{_.!

o.J
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Anmärknin gsviinit är v id clenna anorcluing, att man oj
såsom å de amerikanska båtarne mod liknande p1acoriug,
orskaffat maskinen sicloskydcl genom lwlboxar. Mo<l den liLtta
konsolb yggnac1 man är van iakttaga vid jagarr, g"jon1o N or IJlan(l-b:"ttens ma skiner med sina kraftiga g ju tst[tlsstativ intryck

~~~r,

1'-idshift i S'jiiviisendet.

~J

- 34-o er äfve n här säke rhet spri naf tung kon stru ktio n; möj lige n ligg
kin- och pan nrum är försodt
ci pen till grun d. - Hnt rj e mas
os <l
en anor dnin g, so m rtfv on åter finn
me<1 2 nedg ilng ar tyEka mari11cns bi'ttar.
s öfre förv and , li gger
Öfv er stålcl äc ket, so m utgö r fnrt ygct
strä ckan d e sig öfve r h elu
på en böj d af cirk a 900 mm . och
akte rut ett trall verk sdäc k al'
läng den fr ån styr torn et till h elt
, och äro sam tliga ued gån g,.,t rä, på h vi l kot pass agen äger rum
le ni\.got öfvc r före näm n da
kap par, kolt rum mor etc. myn nan(
g fJnn es mel lan de båd a cl ii.(•träcläck. Alld onst und ej bräd gån
öfve r det und re däck et, oclt
kcn, kan i svår t Yäd er sjön spol a
ällh ct loum at gå torr skoel d a
uppg al's , att man clän i(l i allm
efä r sam n1a hväl fcla fo rm
träp lattf orm en. Förd äcke t har ung
och anb ring as vid dess aktr a
som de äldr e enge lska jaga rne,
ga för en 7,5 cm . kano n och
del, so m Yanligt, å styr torn et bryg
ljus kast arLr ygg a.
Ann erin gen utgö res af:
l st. 7, 5 cm. kano n ,
D

»

5,7

kan oner , och

2 » däck stor pedt uber .
iik med Obr ey-a ppara,~ dess a båta r halv a anst ällts l'örs
i utsk jutn ings riktn inge n , och
tcr för torp cL1crnas kva rhål land e
tälla nde .
upp gå l'v os resu ltate n såso m tillfr edss

Pan sar far tyg och kry ssa re.
aAnl edn inge n till till\' äxtc n i depl
söb
att
bet
än
gen är i allm
cem ent å de stor a pan srad e farty
syst eme n lör upp ställ nin gtJn
Af
nde_
i m ecl clartillcrieLs förs tora
anor <lni ngen yir1 slagskepal niin mda slag a [ kan one r har torn
er det vid pau sark ryss arna
pen vun nit någo t mer terr äng , und
a förh crrs kand e . Man anknsc mnt tupp ställ niug en blifv it mer
non er - såso m å chil en ska
brin gar uu änd a till 7,5-t um s lm
byg gna d hos Vick ers i Barpan sarf arty get Con stitu cion , unel er
ensi oner blifv a eme llert id tl<"t
row - i kase mat ter . D essa s dim

Kanonanorclningar.

-
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oj b lott i hori11on tftl utan i.L fyen - - och är detta oj el et OY ii
sen tli gasto i yerti lml lod syn nerli ge n stora. Kasematlen
skYcl<las utåt af 7-tums pansar och inåt af 3-tums spli tter-

bukt i såväl hari zo ntal som verti kal lo<1 , forma s vi<1 tYska marinens pan srade farty g aktorskoppeL så, att gönlelpan~<U'Ot f~u·
bukt endast 1 1arLygets
länodriktn
in•,.
So {-'1n·
o·
• ._
b
n·

väggar .
Blrtml anonlning arn o för <le min<lre kanonorna m å niil nnas, att man å Englands uya slagHkopp holt och hållet fr ttn gfttt småkftnonornrts placering i stridsmi.irsrtr, hvilken lik vif<:--L
bibehålles i TYskland.
För ai.t unc1orläLta on fa st l"nnd amenterin g a[ do mc<l dstora kanonorna har i sistnämnd a ln.nJ en anon1niug , Fig. JJ .
kommit till ut[önmdo , som, då rnan a nvänder cylindrisk fn n<l ::un cntbyggnacl, synes b ättre motsvara ändamåle t hn elen h ittills an vämh Pig. A.
Et L ytterli gare steg till förbättrin g sy nes y ara n. n orrln in-

"

?ansca/rr y.sscaen l?t'r:d .Blsmarc~~

/<.V. L .

ge n, F-ig. C.

BPpa11sring. Det å Lle nya pansrade fart~·gen - sfwii.l sln gskcpp so m pansarkry ssare - nu anvi.i.mla sk~-cl<1et i vattenlinj ,· JI
åstadkomm es, i så\'äl engelska so m tyska marin en, genom ulL
til'ver fartygets hela ]äng,l sig sträckand e gön1olpan sar. Dotl:t
:lll hringas ~t el o tyska fartygen städse så, aLt detsamma me•1
l;on1lilgg nin gcn bil(1ar en glatt yta; å en Jol engelska ocll ä!" n n
1
å de amerikans ka fart_\·gen sker nnbringan det helt utanpå bor• läggninge n . För att umlanrör1ja <lo svåri gheter, som iiro l'i)rknippn<lc me<l åstadk om mtmd ot a[ ett gördclpnn sar, so m Jwr

Vid on del af do ll_\'[1. ou ge lS1{fl S1ngskcp]Je11 Jl lllJCl' ])Jllll
sam. ma tendens,
vi<1. tmnsarkr\'
•
·. · • W"
· .o, tt'JlC <l"" 1·01110 t , - <·1...<t r go.. n 1cJp n nsm et "akt01 ut har nnga t]OCkJ ok, <Jrngor !lian ej j betinkand e
att lata pausarot följa el en i båda rikLnino·arnc rutlila formon
hos s kr orvet.
b
.
Dc. Iör hY arj cha n(la ii.lHbm ttl i.'1. pansarets li ii rdnd o \"la
~~~~J:r~ ~ rl1 ga l1ålcn_ ~mbringns i E1tgland a[ ptmsarl'nhrikaul.<'ll
f .. .L) skl am1 on~l Jl'SO l'JH dare moL vadvon själl' nt borntingc n dLer
Ol etagen utglodg JtJn g (mc<l slicklåga).
o- • . För hop l'oga nrl o a l' pansarpl i.'t lnrn o anviind or \'ickcrs Y id
ll o[t pansar tlen goda m on kostsamm a metod en lllC<l clubbclo l, mon [ör tmmt (-±") ptwsm· Yiflståendo t il h·ii,o·o·nws'"'""
;-, '- 1be.
O .::atJLL)
h vi lk ct i 'l'yskland ii.fvcn komm or
~~ Lill "nvänd~>;ng d<l grolt !""""''·
Pan sa rfrontskot ten å <lo slont
bvgo·
.l 1
kase m al tom n of\· a n batteri<bc kot
J
::,as ...vtc cc. n,·a
tYs
l-n
Såväl
J
J
"
s l <lgs k·eppon mor1 lJOrt1Limnnm1e a[
trabacknm g so m skJtm .

-

-
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såsor n i mång a fall - tir enhot å do i Engl ailrl
dast ett ornam e n t, erhåller den, i syn ner
bygg da fartyg en, en
ytter st krafti g konstruk tion , bvarv id don
för ramm uing afse<ld a
delen af stäfv en är särskild t i hariz ontal ler l
hål len bred.
I de fl osta fall fil lner man ramm spetson
ligga nde dj u pt eller sa,
att den skull e träffa
det fientl iga farty gc·t
pansa rdäck et,
u nder
dock synes vid do rni udre tyska pansa r däcks kryss arne, med h ög t
ligga nde ramm spots,
äfven den prin oipo11
göra sig gälla nde , alL
genom ramm ning öfver pansa rd äcket söka
tillfog a mo tstånd arous
fartyg on kr~iugaml u
stöt. (Se vid ståen de

Ramm en.

Då den n a ej -

31:) -

befin na s1g il. ,;;"tgand o. Torp edorn a s ntskjutni11 gsa nonln ingar
mesta dels unde r
väl Tysk land s so m Englu nds nyare fartyg
unde rvatte n s-si dovatten ytan. Hind rande för an b r i n gan det a f
kligo n do n1indsa
hufvu
detta
tub er vorka r allt~d - och gäller
som erfor dras
me,
dre och s mala kryss ame - (lot stora utrym
-- såsom
ing
riktn
för to rperle ns inbri ngan de i tuhen i a.xicl
u u mera alltid vid
det vanli gen sker. M an a n vän <ler däriö re
å de mind re 1.vska
de u ncl orvat tens- sidotu ber, som anbri n gas
anord ninge n ~nod
ka
koprs
art;.-;
pansa rdäck skrys :;aruo , den Sohw
ns hela liingd
'l'ubo
.
torpe dens in s kjutan cl o i tuben frän sidan
utgör , vid -kö c.: m .
inclu si ve plåtb efä stnin gen till bordl äggni ngen
l meter . .~U antorp eder, Ci meter och dess diam otor cirka
sidvä gen mc<Hör
ordui ngon med torpodons inför and e i t uben
da li gga i öppen
sålun
torde
god a möjli ghete r för platsb espa ring
dag.
s oeh utStyrtornet. 1\ detta tir rlet hnfvu d sakli gen tnk<1t
beakt ande vill do
kiksö ppnin gamas anor< lning , som Jör tj ä nar
större cffekti \'
bålla
er
t
torno
nyare far tygen. För att inifrå n
fvors uppf rtn tskär
synvin kel likso m iifvon för att und gå grana
ör torne t frams kjugande, hnr el en äldre form en m od ett utanf
clo engel ska c:lagtand e tak öfvor gifvit s, ocl1 fram går don å
st[w nd e :;ko matiskepp en uu Ya nliga konst rukti onen af n eclan
skiss.
ska
""'- Torll t Ot ~-

skiss l)

Torp edtub er. Itmlan
dun stora verkn in g::;cirka 3000
raclie på sista
man
mete r
tiden har åstad komm it
vid torp eden, torrlu
vara anled ning nng
anse <'lotta vapen s viirde vara i afgjo rdt sti-

n:.n..s a:.r

nLkik s(ippI 'l'ysk land uttag as vid do n1in(lre kr.rss ame
)( 200
;)()()
llin~·ar i torno ts pnnc: arplåt till 8 1l storle k nr cirka
ilwus ka nwrin en .
U1llh meter . Likn ande är förfa rande t i amer
.

-

nt
}, chilons lm pansar fartyge t Uonstit uciott har man anordn
taket enligt vidståo nde skiss:
2."

---------------t-------- ----/O.

l

l

För att möjlig göra poilkom passon s nppstil llande pi1 olk r
i nilrllet on af styrtor nstake t har man å ryska kryssa ren , ,\ skol<]
ill <ll
till niimnJ a tak använd t ett omagnet-iskt niekols tål (fmmst~
a[ Krupp) .
Bestäm melser na angåon do don dis ta n s från poilkom pn c
t1
sen inom llYilken materia l, som tir i stånd utöl\a inverb
'
fordra:
p1t kompa ssnålen , oj får placera s,
i tyska marino n 2 motor,
i. ryska mariue n 3,05 meter för fasta förom hl,
för rörliga löromi'd.
"
G,7
"
,
nickol~:<tål betinga r c.:mollorL id
n
gnotisk
Föroniimll<la auLima
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Farty gskro ppen s byggn ad.
Hesnlt aten af hållras träknin gar gifva - lwacl :.tngår långs,.~l
förb andet - hos krigsfa rtygen i allmän het vid handcJJ en
förra
de
os
H
.
sfartyg
!Jandel
sentlig t lägre påkiinn ing iln hos
ö[ vorstig es sällan 8 kg. per mm.~
Anledn ingen till den större säkerh etsgrad , man anser ersöka
ford erli g Yicl krigsfa rtygen, torde ligga i sträl'nm det aU
o tn
Hfvcn
hög,
Jör
allt
f'ig
stilller
ern å en påkänn ing, som e.i
.
förband
sitt
till
fartyge t i striden tillfoga s skador
Liln gsförL nndots delar i fartyg shoppe n äro i alln JLLn lt et
mer lwpade i donnas nedre del än i den öfre. Härtill bidran,
ger , utom inre bottnen oc:h li\ngsk oppssp antou, lJon1läg gningc
samen
a
npptag
kunna
att
som m åste vara af !Jeskaf fenhet
tillvorkan mellan do krafter , som uppträ da å fartygs bottnen
En
gcn.
följ e h yd rostatis ka trycket och låugsk eppspå binnin
säregen meto<l att höja n eutrala xelns bgc och därme<l minska
panpåkänn ingen i öfre dii.eket kan iakttng as å fömt omtala d o
undre
ngens
brädgå
fartyg
sarfarty got , ()onsti tncion >> , å hvilket
)
del ut!Jilda ts till ett kraftig t långsk eppsfö rband (se fig. nc<lanl

dt s.nmor ligcn högt pris.

Under styrtor net anbrin gas stii.rlse å <lo tyska Iarlygl ' tl
ett kommu nikatio nscont rum. 1<'6tn deLta nllöpor vicl do sWrn
sotJ l
fartyge n on genom paun- or;h maskin rum gående passage ,
dkabelle
alla
er
upptag
sig
i
ligger ttltt uu<lcr pansan lilcket,
rt.
anS[lO
itionstr
ammun
ningar etc. och i nödfall kan tjäna till
JI
Vid do nyaste mindre kryi:'sa mc i Tysklm Hl komma ej såsot
förut elektris ka maskin loJegra fer till anYtim lning, utan onda:-l
g.
<len yauliga anordn ingen moll 1rirc- resp . gallsk ke<1jelcc1nin

A"a

se. ?n.

alt

orslarhnzn'j -enl1jl FzJ_

a. .

Välbeti Lnkta synas do anonln in gar, 111an i Tyskla nd förctager för alt, mimka !]on l'i.>rsyagning i fiirbrwrlct. som oftast

-
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tvärvtixh1rne medföra: man aulJringa r sålunJa bärhultsstråk ,
diicksstringer och plåtköl i tviinne plåttjocklekar. Yäxlnr!ll·,
som förskjuta hvarandra inom de båda plåtlagen , åstadkolllm a
då mindre försvagning än de sknllo gjort i ett pltttlag.
Skinnet bakom pansaret anbringas i Tyskland städse i\1'venledcs i två plattjocklekar, i Englaml däremot ofta i en.
Nagelhålen i plåtarne åstadkommas viJ do tyska stnt;,:varfvon i do fartygsdelar, som utgöra förband , stä(lse gcuo n1
1Jorrnino·
Yid uycranader
för tyska
marinen plägar ruan Yi d
l
n·
bo
·
..,
dc cnskilcla varfven först geJJOm stansning erhålla mindre hål,
hvilka seelan uppborras .till den erforderliga storleken för atL
på don yägeu aflägsna det de stansade bålen närmast om girvande materialet, som blifvit till sin struktur föriindradt.
Pansarcläcksballwr. Till de viktbcsparande anonlniuga r,
som mest förtjäna att uppmärksammas, är don i England it
alla under byggnad varande pansardäckskryssare, hos An nstrong, Vickers, Palmer m. fl. tillämpade principen att bortlämna pansarcläcksbalkar, då man har det vanliga/
".tvärsnittet å pansardäcket. Detta däck är (1å tillfölje sin fonn
i stånd att mellan infästniugarne i borcllii.ggningon bära sig
själl', och vid skott, som slå an mot detsamma, uppstår llii ri
antingen endast en lokal deformation eller genombrytnin g,
och torde för ingendera af dessa skador balkar kunna bered a
effektivt skydd. Då däcket anbringas, använder man s. k.
byggnadsbalkar, hvilka sedan aftägsnas. Enskilda balkar in·
bvo·o-as
vid å däcket i fråga placeratie större tyugder.
.Joc
Dubbelbotten . An längre, som det synes i afsigt att spa ra
vikt, har man gått vid on bos Armstrong under byggmul va
rande pansardäckskryssare om 3,000 tons deplacement för eugelska regeringen , då man ä[ven låter innerbotten helt bortralla. J.nrc bottnen bar bu[vudsakligen till uppgift att vara
skvddsanonlning vid grundboröring och äfvou mot torpeller.
D~ss celler anväudas emellertid orta för upptagande af matarvatten, tvätt- och dricksvatten, masud för pannornas elcluin g
o. s. v. De erfarenheter, man gjort i tyska marinen , såso111
vid olyckan å "l\ aiser Friedrich Uh , har föranled t bestäm-
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welserna, att ingen afdolning at dubbla lJotten må fyllas till
mer än 2/ 3 af tankhöjrlen, på rlet att ej, onJ grundberöring
skulle förekomma, inre bottnen må tryokas in af det genom vattnet j tanken fortplantade trycket utifrån. För en cye ntu ell
grund stötnin g förläggas äfven Je genom dubbelb ottencell erna
gående hufvudlänsröron så l1ögt som möjligt.
Vid m indrc pansardäckskryssare föres i allmän het i nr o
botten ej helt upp till pansardäcket . Likvisst föranleder i
Tyskland principen att erhålla »dubbla väggar Lltåt>>, att man
i maskinrumm et, hvarest sidakolboxar oj flnnas, låter en fiirlängniug af innerbottnen sträcka sig upp till pansarcläckct.
Pansardäcksgaller vid maskinkappar förekomma i allmänh et mindre . Man använder pansarluckor, genom hvilka
öppnin gen i pansardäcket öher maskinerna kan helt eller till
större delen täckas. Thlan vinner vid luckornas öppnande mer
ljus och luft än med användande af roster och har under strid,
då luckorna slutas, i dem ett godt skydcl. För lufttillförseln
sörjes genom fläktar.
Däcksbeklädnad. Å öfversta däcket anbringar man numera trä på ståldäcket å de clelar, som sträcka sig öfvor bebodda rum, för att göra dessa möjligast oberoende af yttre
temperaturen. :\'lan har funnit lämpligt återgå till iräbekliirlnaden, sedan hela raden af kompositioner, sådana som Xylolit,
Torgament, Papyrolit m . fl. alla visat sig ej motsvara förviintnin garne, och använder man ej häller vare sig i England eller
Tyskland det mot eld impregnerade träet. De undre chieken
erbålla linoleumbeklädnad.
Nedgångar till pannrttmmen. Den vid krigsfartygen vanliga anordningen för lufttillförsel till ångpannorna betingar ett
lufttätt slutet pannrum . N edgången ti 11 detsam ma måste sålund a ske genom luftslussdörrar. Då clet emellertid vid parmskador kan blifva nödvändigt att hastigt skydda sig för utströmmand e ånga, låter man nu, ehuru därmed inkräktande
utrymmet i eldrummet, å såväl tyska som engelska krigsfartyg den ena (undre) at ofvannämnda dörrar föra di,rekt från
eldru msdurken till en lufttätt sluten uppghng, som utmynnar
å manskapsdäcket, hvarest luftslussons öfre dörr belinner srg.
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En annan art af Stiker hetsanord ninga r
kommer \'id i Tysklancl byggda fart:-·g till utförande. För tlt'll
hi.Lndelse fartygssidan Yid kolhoxarnc plötsligt erhåller cnläck n
i.l r ej sannolikt, ntt mfln me<l vanliga medel l>lir i st[wcl a1\
iillri.ickligt snabbt stänga knlhoxclörmme. J\lan förser tlärfc,r
nämnrla dörrar dels med en nthakningsanordnin g , så att dc fr å11
el 1lrummet genom ett grepp knnna bringas att falla nod , rl ol"
mod ou stängningsmokanism , moJeist hvilkon dörren i lwarj l'
läge kan manöneras från såväl öfJ'e däck som oldrumm ot.
Koltranspol'ten mellan fw·tygets diielc. De koltrummor, SOl iJ
ga 1genom manskapsnlmmen, äro, !'ör att ej minska uLrymm d
i nämnrla rum, v::mligon löstagbara. För att åter LJ e tord m
kolen Irån boxarna ofvan pansanläckot till clo uneler rletsamm a
befintliga användes i T yskland n0llanståonc1e system.
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Be fordringen af kol fri\n öl'ro til1 undre boxen skor bo·ouom
lu ckorna a och b, bårla genom dörron c tillgängliga från passagen å pausanliickot. Till UIHlre kolboxa.rne bdonlras kol
från öl're däcket <lirekt genom trumman t, hvilken äfvon kan
tjänstgöra för !'yllandet af öire kolboxen.

Ammunilionsdurlrru·Jws isolerade riiygar erh ttlla vi d clo
min dre tyska fl<ll!Sanlii.C;kskryssal'llO en lJyggnarl, 80111 askå<lliggöres a!' Yidståcnrle skiss.

-?!an.-

Kolbox
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För att erhålla en verksam a.fkylning af ammunitions(lurkarne m1bringas därstädos å do n.\·aro t,\·ska fartygen rörsliugor , som stå i förlJirH1else metl kylmaskinen .

.Inredningsviiggar och möbler. Så mYckel som möjligt
:l;ldv1ker mnn å uppb~· ggnac1orna anYändandot aJ trä , och göras
~ ~ e ~1 1~1öbl erna io h~·lter och s1donger å tyska marinens l'art.\·g
1
])yo-gas !'iir n'i.r\•ar•·tlld stol lle] af stal. rnrcdni!!O'S\'iio·o·arno
b
b~
<le a nitnwda. farL\·g enligt nedanståonrlo auordning, och ])('].;:läc as de lll åt med icke bl'iinnba'l' ])r>gamoid.
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un ih-e ru mmen genom fläktnr me<l elektram otorer eller åug
kraft. Vid luftens ersiittan<lo är det ett. verksam mare system
att låta d en i fartyget bofintlig n luften genom vindkra ften suo·as ut ä u att låta genom donsam ma !"risk luft tryckas in. Först""nämn da sätt förorsak ar iil"von mindre dmg. Grofve- oxhaustorerna är don form, som i Tysklan d för tillrtlllet använd es
mest, och nppgifv as dessa Yara ä[\·on äudumå lsenliga ro än den

De möbler, som hufvU<l sakligen erhålla s itt utfö raml c i
st;\1, äro: si:ingar, kli:iJskå p , skåp ell er byråer J'ör gånglin n e oclt
kommo Jer. Af trä förfiirJi gas: skrifbor J, buffeter , stomm en
till soffor r:;amt bokhyll or. Vid skå]J o. d. har man vanlige n
klädsol inuti af tyg eller tunnt träfancr , lwari gonom man li k
yäl ej anser sig frångå principe n, som å möblern a endast forura r
ett yttre hölje af stål.
Ycntilation. Luftväx lingen försiggå r i do öfver pansar<bck li ggande rummen på naturlig väg och åvägabr i ngas i d<'

Rauchfu sska typen.
l\lan är angelitg ou anbring a luftens till- och afiopp så
mycket som möjligt diagmm lt motsatt a i clet rum , som skall
En Iorm, som numera i Tysklan d alltid fiuuer
ventil eras. användn in g vid pannrum meu och eljest viii lufttrum mor, clär
ventilat i onsmas killer anbri11gas, är ventilat orer med s. k. snunphuf (se nedanst ående skiss).
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De fördelar d essa hufvar erbjuda
äro: skydd mot regn och sjö; de bohöfva ej vändas efter vindrik tningen ;
man kan i själfva venti latorn erh{\Jia
stöd för br.vggor etc.; denna art ventilatore r hållas låga och öka ej Im-tygets triiffyta .
"'\ do Norman dska torpedb åtarna
använd er man ventilat orer, som, för
att ha skydd mot vatten såväl uppifrån som från sidan, formas enligt
nedanst åondo skiss.

För att erhålla on snabb afledning ai d e gaser, som bilda
si g i kolboxa me, inledas ofta fr ån
desamm a ventilat ionskan aler
skorsten smantel n. D e i nämnda
l11antelb yggnad åtm befintli ga luckorn a stängas endast så mycket
som ä r erforde rligt för lufttryckets bibe hålland e i pannrum met.
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Det är ofla för llen , SOJ tt
lwnr'llmf vor strålkast arnas rörelser, svårt att, om han uppeh nl1or s ig i desammas omcclelbrtra niir!tct, kunna un:kilja det b(·]ysta föremåle t. Det är tyd li gt hnm särskildt »sö kallllet » dii J'·
,··id blir en s\·år uppgift. Enligt ,, J\[arine Hunuschau>> erhållv r
man fördelakt ig anordnin g geJIOm att åsta<lkom nw en jtimli'trolscvis stor vinkel mellan .strålkast aren - belysta föremåle t
iakttagar en. Donna omständ ighet torrlo möjligen Yara anleds å I')'ska o marinen s
som iakttrw:it
till do anonlnin o·ar
ninuen
.....
)
b
b
stö rre kryssare, såsom »Yarjag » och »Gromob oi». .\.dessa fartyg åstadkom mos på elektrisk väg on dirigerin g a[ strålkasl. anH
i märsarn c tli7·ekt från komman dobrygg an.
Rurlronstrulclioner. Hellan hlnge har i stället för massi,·t
Sl1li!lO rör af bvnrjeha mla tillverkn ing funnit anvi.Lndning ti ll
s<lelar ) såsom däcksstö ttor , båtsdäYo rtar etc. Stör
olika byo·o·nad
. bt':>
sta viktbesp aring synes man emellerti d emå vid do s. k. l\la nn osmannr ören. Dessa iiro hehnlsa( lc rör af ett material m ed
2
en brottbela stning af 55-05 kg. per mm. , med 15 proccn t:-

St rållwsfar ncs manuacri11.r;.

sträcknin g Yill 200 mm. proistöck e.
rrabolleJJ här nedan fl.tergcr några jämföraJH lc uppgifte r
öl\·er dävertar al' vanligt massivt smide oub l\lannesm auiJriir
Bel a~ tni ng.
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2800 kg.
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l
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2Hi0 kg. 1 ,7:.!;) m .

])ä,·crten N
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Hör af I\Jannos maunska fabrikate t ha fnnnit nnYii.nllnin o·
ii.fven till la stbomma r, gafflar, däcksstö ttor etc. llosparingo~
virl desfia rörs anviinda1Hlo torde hnfnH1s akligen gälla Yikt,
enär, åtmi11sto nc Yid mindre eliivertar etc., kostnade rna sUilln
·J·ämförolseYis hiic:t.
sio·
'-..)
.
b
D et har uppgil'vi ts, att af rör, afserida för cläcksstö ttor,
vid jii.mflirolse mellan vanliga S\'eLsade och Mannesm aunrör
n1ccl samma motstånd sfönnåga , dc senare Yi:iga iinda till ..J.O
pro cont mindre än dc förra .
. Y[cl sti'te!Hle skic;s visar öfro rlolon ar en däcks stötta af
Mannesm aunrör , så<lan don anbragts å mindre kryssare. Bel'ästnin gcll till undre diicket sker m edelst en gjuten Jot..

Vanli ga signalma ster göras i T~·skland nnmora ofta af
svetsade r ör, och Yälj os godstjock lek(•n så, att hörnjärn sl'ön:l_d ·
nmgar på innersirJ an kunna bortfalla .
Anordningcw, farliga för splittcruc rkan. Utsiktcm a att
vid sjöstride n undgå on SYårarc inYerkan af splittring en på do
rnoclerua Jmt_,·gens U]'phygg nacler torde ännu näppelig en anses säkra . Blaud do byggna<1 sdelar, som därvid äro siirskildt
.
utsatta , må nämnas medelart illeriets rörliua
, torn och stntorofta
äro
na
kanoner
ra
medelsto
do
af
toruon
net. De rörliga
från
dislans
kort
pä
marinen
såsom fallet är i tyska
desamm a inåt fnrtyget till omgifna af rundt gående uppbygg na.1er
o·nac1 fram
äf\·cn en d~icksbvu
af plåt, och sträckor sig Vt111kren
J ho
·~
0"f
ver en d el a[ sji:ilfva kanontor net. Skull c nämnda U[!)Jbvo·o·
""'"'
.
.
n a dor und er stnden
skada, iir sannolik t att rlärmed 1 i uthela
ntt
sclolar 1 ett hind~r - svårt u oopl åt- och hörnJ·ärn
skjuta
b
.
. b nde
.
Hi<landc
tomets
för
sna bt afbjiilpa - kan lägga sig i vtigon
·c1
l
·
1
J
f.
..
Det sv
on kreYad mot ni.inmJ u es a \·on OL es OJ u tes. utct, att vr
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da kanonors fasta torn flen ofta tunna plåten i det ö[re tlil('kot kan rifvas upp och genom sina [ramskjntant1o kantor Lil'v en
den verka h inc1rande på tornvri1lningen.
Styrtornet tjänar vanligen som stöd för kommandobry ggan, och är den se.u are morändels så plncorad, att don ötnT
tornet framskjutande delen <tf bryggan, vid åverbm a[ sko1 t
eller krevader, lätt kan komma ntt hänga lle(1 ö!'ver en del ar
styrtornet och (1ännod t~luka dettas utkiksöppningar. En tendens att ernå ett mora fritt liggande torn genom att anbrin ga
bryggan längre akteröfvor, i förhållande till styrtornet, !'ramträder vi el de 11ya ryska kryssarnu, såsom '' Ai:ikold » och "Buga tyr>>.
Bland de anordningar, som må anses synne rlig en rin ga
tr)'uuande
för kanonbut]'äninQen,
må !~äm nas huru å amerika n. bh
.
ska pansarfartyget >> Kearsage>> >> iakttagits trädäck, såsom varande enda skyddet upptill å stora kasematten för 12,7 cnL
kanonHr å öfro däck . Den primitiva anordningen å uänm da
fartyg tne(1 ondast stora öppna gluggar för kanonemu i lm sl'mattens sidapa nsar bidraga ej häll er att göra nämnda rnm t ill
en säker uppehållsort i strid .
Att man visat sig angelägen att i och för stritlen knn na
aftägsna do uppbyggHatJo.·, tl'Ull1l110r af hYarjolwnda slag Ot<".,
som oj för »stridsmaskinen" und er kamp äro absolut nöchii ntlign, men kunna blifva farlig<l ti1Hölje sp littringen , visar J et
förslao·b med hvilket man i Enaland
framkom att för nämn1la
b
bvo·o·nadsdelar
låt:l mer skrnfvar med mutter finna anviin <l.;nn
ning för befästandat i stället för den nu brukliga nitninge11.
u

Fartygsformen.
En praktisk synpunkt, som vid de pansrade fartygen !wtingar skro[vets form , är förut omnämnrl uneler »Bepansrin g>>.
I allmänhet gör sig gällande en sträfvan att erhålla ett aktorskepp med skarpa linjer. Doplacomentots tyngdpunkt förlli gucs ofta på halfva längtlen me11an perpendiklarna (rorhjiir •1b
stockens mi d t ocb skärningen af förstäfvens förkant mo el '" ·
Y. L .) eller obety<1ligt akter därom.
Föruelen af tillgång till modellförsök ligger oj mi n st i

.. J
·t ·o·hcton '
JlJ O 1b
..an cl 1· 1't1ooar ai
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att kunna genom desamma, vi1l företagna [örfartvg·sformon,
].ilmföreleevis lätt åstadkomma en
•) ~ .
samm anställning af de olika J'onnomas inflytande på fartygsmotståndet. i-lä ltar man fastställt. att en konstruktion mod
lång akter (afoti\.ndct från rorhjärLstockens mic1t till K. V. L:s
aktersta pnnkt) gifvcr, oaktadt fnrtygeti:l friktionsyta i och mod
densamma ökas, min(ho motstånc1 iln en fartygsfonn med kort
akter. D en förra anorclningen medför dessutom, tiil[ölje densamma åtfölj ande större fartygsbredden Yid rorbjärtstockon,
ett bekvämt inbringande af roderoket uneler pansardäck. Systemet mecl lång akter bar å liere af franska marinens fartyg
och särskilclt å ryske kryssaren ,,Askolch erhållit förverkligande. Arvenledes har man funnit , att man vid fartyg med två
propellrar, vid anviindandot af en propelleraxelledningen omgifvande utbuktning af spantlinjerna, hvilken sträcker sig helt
akter öfver till propellern, erhåller mindre motstånd än genom
att, såsom vanligen sker, låta propelleraxelledningen träda ut
ur far tygskroppen och akter ut bäras upp af propellerstöd.
Den förra anordningen är bekant från de snabba tyska transatlantiska ångarne och har äfven funnit tillämpning å alla nyal'e
större fartyg i tyska marine11.
u

Påfallande Yerbv1e å de i England iakttagna pansarfartygen såväl som kryssame den skarpt utpräglade essbu kten i
vattenlinjerna fömt, oclt var detta särskildt fallet vid dc hos
Arm strong under byggnad varande kryssame.

Maskiner.
De olika systomen vid de större krigsfartygens framdrifvande skilja sig i Tyskland och England hu[vudsakligeu
genom antalet propellermaskiner. Uneler det tre-maskinsystemet finner tillämpning för slagskeppen, pansarkryssare och do
större pansardäckskryssamo i Tyskland, erhålla de engelska
farty gen af förenämnda art städse två maskiner, och har do
förra s standardtyp blifvit r1on 3-cyllndriga och de sonares den
4-cylinclri ga triple-expansionsmaskineii. Rundslider anbringas
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för samtliga cylindrar vid de tyska maskincma; cyliwlcr- och sli danordningen vid de engelska är skcmatiskt återgi fv en i nc(1aJ 1ståcnde skiss.

Mellan cylindergrupperna lämnas ni\got spelrum för Yiirmeutviclgning. Betriiffnncle cylinderanordningen äro systcm C'n
äfvonledes genomförlla i respektive länd er till dc mindre kn ~
sarne ocb jämväl till de engelska s. k. scouts - en ny ty p
pansardäcksfartyg, speciellt afsodda för rekognosceringstjäm t.
med 2700 tons deplacement och en hastighet a[ 26 knop. F iA
cylindrurnes uppbärande användas å sistnämnda fartygst~·p c·r
uteslutande konsoler, under Jet sådana endast anonl.nas <1 m askin ens inre sida och gjutna stolar anbringas å (less bord vartssi<ln virl de större fartygen.
Parsonska turbinerna anbringas å tvänne under byggmul
varawle mineho kryssare; en uneler utföran(lc för engelska !ll <lrinen bos Armstrong, Elswick, om 3000 tons dcplncomont oell
med en ha stighet af cirka 22 knop. Et1 kryssare af l i knan<lu
typ med samma slags motor bygger tyska marinen vid varfvet »V ulcan » i Stettin.
De olika propellermaskinerna äro alltid placerade i rum ,
åtskilda genom skott. AnYändanc1et af långskeppsskott har i
såväl engelska som tyska marinen genomLärts iifvon till tk
mindre kryssame (med cirka 3000 tons d.oplacement). .\ elv
tyska slagskeppen fortsättas nämmla skott förut till förkanl en
af främre eldrummet.

-
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Brukl-iga typer af ångpannor. På Llerc af cle nya engelska sl<tgskeppen komma Babeock & lVikox vattenrörpannor
till användning, i dc flesta fall i förening moll ett ringare antal cyli nd.erpannor; å mindre kryssare o c !J scouts an bringas vanli gen 'rornycroit- eller Yarrow-pannor.
Vid clc nya tyska fartygen fördela sig panntyperna sålunda : för slagskepp Sch ulz-pannor tillsalll m ans med cy l i IHl riska, för prmsarkryssarc Ihtrr-pannor och för pansanläckskryssare Sclmlz-pannor.
Pannt,·yclcct utgör vid rlc under hyggnad varande engelska slagskeppen 1D,7 kg. por cm. 2 , admissionstr.rckct 17 ,G kg.
per cm. 2 och visar sålunda en rninskning mot förhållan elen a
å Canopus- oGh Duncau-kbsserna, h varest motsvarande tryck
äro respektive 21 och 17,G kg. per cm. 2 . A tyska marinens
fartyg bålles tryekot v~isend tJigen lägre och utgör:
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ELdning med masttd kan å de n_yare tyska fartygen förekom ma vid slagskepp och pansarkryssare, hvilka alla äro i
ståucl upptaga ett föl'l'äd af 200 tons masuJ.
Stockltolm den 28 april 1DO-!.

E. Smitt.

