1908.
71:a årgången.

Häfte N:r 3

-
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flottan under sistförflutna året.
II.

Marinens personal.
Kungl. flottan.
Officerskåren:

Officerarnes antal vid Kungl. (lottan har under åtet l
oktober 1906-30 september 1907 ökats med:
28
utexaminerade från KungL sjökrigsskolan ... ... ...... ...... ......
l
genom åte rinträde i tjänst...... .. .... ...... ...... ...... ...... .. .. ......
och minskats med:
9
genom afsked........ .. .. .. .... .. . .. ... .... .... .. .. .... .. .... .. . .. ... . .. .. .
2
.
..
..
..
..
.
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
dödsfall .. .. .. .. .. .. ....
»
238
....
.....
..
...
...
samt utgjord e den 30 september 1907 .... ........
dessutom med tur och befordringsrät t .. .. .. .. . ... ... .... ... .. . .. .. . 10
Maringenjö,rkå ren.

Mariningenjör kårens antal har under ofvan nämnda tid
ökats med:
l
nyutnämnd .. ... ... .. .. ..... . .. ... ... .. .. .. .. .. ... ... ... ... .. . .. . .. .. .. .. ... ... ...
och minskats med:
l
genom afsked .. . .. . .. . .. . .. . ... ... .. . .. . .. . .. . .. . . . ... .. . .. . .. .. .. ... ... ... .. . .. . ...
32
.
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
och utgjorde den 30 september 1907 .. ....
TiclsMift i Sjöväsenclet.

12

-

-
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på stockhalms station:

Marinintendenturk&ren.
Marinintendenternas antal hafva ock under samma tid
ökats med:
s
utexaminerade från marinintendentskolan
och minskats med:
genom afsked.... .. .... . ... ...
... ... .. . .. ... ... ...... .. .. ..... . . ...
l
samt utgjorde den 30 se,ptemher 1907 ... ... .. . .. ... ... .... ...
65
Härtill komma tv å ordinarie och en extra ordinarie tjänsteman ti ll börande flottans civilstat.

fl aggu nderofficerare .. .... .. .. . . .. ... . .. . ... . ...... ..... .. ..... ... .
u nderofficerare af 2:a graden .. ... ... ....... .. ... .. .
vakanta ... ......... .... ...... ....... ...... ........ .. .....

64
123
l

188

Månadslönarestaten utgjordes den 30 september 1907 af:
fl aggunderofficerare . ... ... ... ... ... .
. ...... .. ... .... .
16
un derofficerare af 2:a graden .. .... ... .... .. . ... .... ... .. .
3
1\}
Sjörnanskåren.

lt![arinlälcarkåren.

Marin läkarn e h af va under samma tid ökats med:
n yutnämnde marinläkare ........ .... ..... ... .... ......... .
genom införliEvande med kåren af kustartilleriets läkare
och minskats med:
genom afsked .. . ..... ............................. ..... ... ........ .
samt utgjorde den 30 september 1907 .. .... .... ... .
Dessutom voro vid samma tid anställda marinläkarstipen·
diater ...... .. ...... .. .... .. ... ...... .

3
4

2
31

11

Vnderofficerskåren .
Underofficerarnes vid Kun gl. flottan antal har under året
den l oktober 1906-30 september 1907 ökats med:
till underofficerare af 2:a grad en befordrade
46
samt minskats med:
genom afsked... .. .. . . ... ... .. . ... ... . ... .. .. ... ... ... ... ... .
22
,
dödsfall ... .. . ... . ... .. . .. . ... ... . . ... ... .. .. . . . .. ..
l
»
genom öfverflyttning till månadslönarestat. .
l
och utgjorde den 30 sept. 1907 följande undero fficerare :

på Carlslcrona station:
101
208
1
vaka11ta ... ............ . ........... ... ..... ... .. ..... ...... .. ... ........ .

flaggund erofficerare ............... .......... ................. .
underofficerare af 2:a graden

Matroskompanierna bestod o den 30 september
n n derorficerskorpraler .. .
l :a klass sjömän .......... ... .. .
2:a
3:e ))
rymda
vakanta ....... ...... .. ....... .. ....... .. ... ................ .. ... ..... ... .
))

1907 af:
234
3()4
678

236
17
645 2173

Ekonomikompanierna bestod o den 30 september ] 907 af:
u nderofficerskorpraler
....... ..... ...... .
47
l :a klass sjömän ......... . .. ..... .. ............ .. ... ....... ... ....... . . 140
))
))
2:a
143
))
3:e »
36
ryn1da ................ ... ... .. ... ........ ... ... ... .... .... .. .... .... ......... .
9
vakanta ... ....... .. .. ...... ..... .......... ..... .. ... .... ... .. ........... ..
32 407
Eldarekompanierna bestod o den 30 september 1907 af:
underofficerskorp raler .. . ... ... . ... ..
76
l:a klass sjömän .. . . ... ... ... ... ... .. .. .. ... ... ...
332
2:a »
»
. ... ... ...... ... .. .. ... . . ..
... .. ... ... 280
3:e »
»
106
rymda .... .. .... ........ ..... ............... .. ..... ..... .
11
vakanta
77 881
H ancltverkslcompaniernas styrka vid sam ma tid fram går

310

af följand e tabell:
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TorpedSegelhandt- sömmar e Summa
verkare

Vapen- Timmer män
smeder

Summa

9
16
13
13
l
2

Il

Und.-of f.-korpr aler ...
l:a klass sjömän ......
»
2:a
' ... .. .
»
......
>
3:e
Rymda ..................
Vakanta ........... .......

18
18

5
-

lO

l

62

l

54

-

11

-

l

-

-

-

5

l

34

l

3

Minörk ompan iet utgjord es vid samma tid af:
undero fficers korpra ler ... . .. .. . .. . .. . .. .. .. . .. .. . ..
1:a klass sjömän . . .. .. . . ... ... ... ....... ......... ...

l

27
47
42
19
l
17

2
l

5
12 .

l

gossar antagn a).

Kungl. kustartilleriet.

153
l

116
118

Skepps gossekå rens i Carlsk rona styrka utgjord e den 1 oktober 1907:
73
på 1 :a kompa niet .. ...... ... ... ... .. .. ..... ..
80
»
» 2:a
140
))
» 3:e
6
rymda .
101
400
vakant a
U nder året hafva afgått:
182
genom karlskr ifning ........... . .... . .... .. ..
1
dödsfa ll . .. ... ... .. . .. . ... ... .. ... ...... . ......
>>
4-l
på grund af sökt afsked
9
))
»
~ visad oförmå ga .. ........ . ... ...... . .. ...... ... .. .
15
.
.
......
>> d åligt uppför ande .. ..... ....... ..........
2
» kassati on .......... .......... .. .......... . . ... .. ... .
»
..
40
...
...........
..
.
.
..
re
rymma
293
såsom
a
Afförd a ur rullorn
))

Nyanta gna

K ·u ngl. kustart iller·iet s person al utgjord e den 30 septem ber 1907:
Officera re :

5
23
27

"
2:a
36
»
»
3:e
4
...... ......... .... .... .. ......... ........ . .... .
rymda ..... ...
21
.
....
·······
.......
.
·········
.
vakant a...... . ...... ........
Båtsma nskomp am:ern a utgjord es vid samn:a tid af...

Af de karlskr iEna hafva anställ ts på kompa ni erna:
90
vid Carlsk rona station ...
92
.......... .... .
»
» Stockb ohns
Skepps gossekå rens. i l\Jarstr aud styrka utgjord e den 30
105
septem ber 1907 af 27 gossar (den 31 decem ber 1907 voro

26

genera lmajor ... .... ... .... .
ö f verstar ... ..... . ..
öfverst elöj tnanter
majorer .
kapten er
löjtn anter .
und erlöjtn anter ......... ...... . ... .... ... ...... ... . ...... .

l

2
2
5

33
30
6

79

62
104

156

Undero fficerar e:
und eroffic erare af l:a g raden
» 2:a
))

;",fanskap:
Artiller iafcleln ingen:
und erof{·]ce r skorpr aler
l :a k lass kustart illerist er .... . .... .. .. ......... .
))
..... ......
2:a ))
3:e
vakant a
))

»

75
127
314
198
66

780

-

-
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I K ung l. flottan s reserv villkorligt tjänstskyldige:
amiral ...... . ......... ..... . .. ....................... .......... .
viceamiraler ..... ... ... ... ........... .. ......... ...... ..... .
ko nteramiraler ..... ... .... ....................... .................... ...

Minörafdelnin gen:
underofficersk orpraler .. . ............ .... ..... ... .......... ... .
l :a k lass kustartillerister ........... ...... ... .... .
2:a »
))

3:e

»

))

vakanta ..... .

Ekonomiafdeln ingen:
........ . ......... .
orpraler
underofficersk
l:a klass kustartilleriste r
))
2:a »

3:e

))

vakanta ..... .

19
96
125
76
44

14
26
37
17
6

360

3:e

»

))

vakanta .

Handtverksafd elningen:
underofficersk orpraler
l :a klass kustartilleriste r ........... ......... . .... ............ . ...
»
2:a

3:e

»

vakanta ....... .

))

6
14
25
20
1

100

3

5
kommendörer
8
komm endörkaptener af l :a graden
l
» 2:a
»
11
....... .. ........ ... ............ .
kaptener.
175
löjtnanter och underlöjtnante r .. ............. .... .

206

l
l

kapten ......... . .
löjtnant .... ... .
underlöjtnant ....

1

3

Antal beväringsmän, som inställt sz_q till vapenöfning vid
marinen, utgjorde 1907:
Tills amVid
Vid Carls- Stock- mans vid
krona
h olms båda stastation. station. tionerna.

66

4
5

6
9
5

l
2

Kungl. kustartilleriets reserv :

Eldareafdelnin gen:
underofficersk orpraler .... ... .... .... ... .
l:a klass kustartilleriste r ... .. .. ....... .. ... .. ....... ..
»
2:a »
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29

Marinens officerare tillhörande reserven utgjorde den 30
september 1907 nedan upptagen styrka.
Kungl. maj:ts flottas nya och Kungl. flottans permanenta
reservstater:
l
kommendör .................... ................ ... .. .... ...... ..... .
l
kommendörka pten af l:a graden ....... .. .. .............. .
.
4
.......
.
.......
......
.
...
...
..........
......
..
.........
...
kaptener .....
6

. Till fästningstjänst inskrifna (första
tjänstgöring eller tjänstgöring i en
följd) ······ ·· ·········· ·· ············ ········· ····
Till annan särskild tjäJLst än fästningstjänst eller till allmän tjänst inskrifna
(första tjänstgöring eller tjänstgöring
l
i en följd) ....................... ................
Till fästningstjänst inskrifna (repetitionsöfning) ······ ································· ···
Till annan särskild tjänst än fästningstjänst inskrifna (r epetitions öfning) ...
Summa b eväringsmän

1,280

651

629

l

l

1,432 -

887

2,319

561

580

1,141

389

404

793

3,011

l

2,522

l

5,533

Af ofvanstående antal öfvades:
.. ................. .. .......... c:a 1687
ombord å fartyg .
å sjöfästningarn a .. . ... .. .... ... ... .. ... ... ... .. . ... ... .. ....... » 2325
351
»
endast i land å flottans stationer... .. .. ... .. .
779
»
...
station
å
land
i
delvis
delvis ombord å fartyg,
5142
vapenöfvade
Summa

-

-
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Af tillstädeskomna afgingo:
enligt § 108 inskrifningsförordningen hemförlofvade
af annan anledning hemförlofvacle ell er afgångna .

angående bestämmelser för bämmaude aE värnpliktigas
235
l 56

Summa hemförlofvade 391
Summa hemförlofvade, va penöfvade och vapenföra 5633

III.

Marinstabens verksamhet.
Från föregående år hafva följande arbeten år 1907 fortsatts, nämligen:
fullständig_·andet af flottans mobiliserin bo·sr)1an
er ·,
hearbetandet af statistiska upppgifter rörande främmande
marmer;
tillgodogörandet af inom skärgårdarna gjorda sjömätningar för sjömilitära ändamål.
Följande förslag af större vikt och omfattning ha[va afgifvits:
angående antagning af extrakadetter;
till öfningsplan för fiottan år 1907 (gemensamt med inspektören af fiottans öfningar till sjöss);
angåe nde uttagning och utbildning af till allmän tjänst
inskri fna värn pliktiga år 1907;
an!?:ående
torlJed
båtars förläo·o·uitw
till Göteborob'..
'-'
t
bO
b
till reglementrariska bestämmelser för torpedfiottiljchef;
till skjutinstruktion för flottan;
angående pröl'ningstid för skeppsgossar;
till exerc isreglemente för Hottan;
till ändrade bestämmelser för befordran till underofficer;
till omorganisation af sjökrigsbögskolan (gemensamt med
chefen för kungl. sjökrigsbögskolan);
<.J
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utvaudring;
till rea-lemente
för flottans och kustartilleriets skjutskola
b
fö r handvapen (gemensamt med chefen för kungl. kustartilleriet);
anO'åenrle
åiO'ärder
för S]'ömanskårens rekrytering;
b
h
till progran< för omfattning af utbildningskurs för personal vid lotsverket för tiänsto-örino·
vid kustsignalväsendet;
.l
o
b
angående proposition till 1908 års riksdag om ändring i
värnpliktslagen;
angående ändring af strafftag för krigsmakten rörande
ersättningsskyldigbet för vållad skada;
till de öfningar med flottans personal ombord, hvilka afses tåga sin början under tiden l januari-31 mars 1908;
till den ökning af fiottans stampe rsonal, som erfordras
för af marinförvaltningen till nybyggnad föreslagen materiel;
af anslao·et
till fiottans öfningar;
ar) bo·ående öknino·
b
b
till fördelning af manskapet inom sjömanskårens afdelningar, yrkesgrenar och lönegrader, samt till fördelning af underofficerarna å de särskilda staterna å fiottaus stationer under år 1908;
ano-ående
behofvet af militärarbetare för flottan;
b
angående ökning af förslagsanslaget till sjöbeväringens
vapenö[ningar samt beklädnad och ersättning där!' ör m. m.;
till bestämmelser angående Hottans stabs verksamhet i
fredstid efter tillkomsten a[ en organisatiousa;delning; samt
till ändrade bestämmelser angåe nde antagning af manskap vid Mottans sjömanskår genom kontrakt.
,"\.tskillio-a
förslao·n af llemlio·
natur bafva där]·äme
afgifvits.
n
o
·
Utredningar och yttranden hafva dessutom afgifvits rö.J.

rande:
upprensning a[ farleden genom Oxdjupet;
förslag till nytt reglemente för sjömanskårens skolor;
personalbehofvet af stam och värnpliktiga för flottans
mobilisering åren 1908 och 1913 och approximativa kostnadema i fredstid för personaleu under samma år; samt

-
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beredskapsbestämmelser för flottan;
äfvensom i åtskilliga andra till chefen för marmens stab
hänskjutna frågor.

IV .

Af chefen för kustartilleriet och inom chefens för kustartilleriets stab utförda arbeten af större vikt.
Följande arbeten och förslager hafva utförts:
tfll promemoria öfver förhållanden, hvilka särskildt skola
bemärkas af officer, kommenderad att närvara vid årets inskrifningar af värnpliktiga till kustartilleriet;
till plan för utbildning i eldgifning med pjäser för kustartilleriet;
tili plan för kustartilleriets öfningar år 1907 (efter samråd med chefen för flottans stab);
till strålkastarreglernente för kustartilleriet;
till bestämmelser för noggrann eldgifning med kustartilleriets kastpjäser;
till ändringar i för kustartilleriet gällande skjutinstruktion för fästningsartilleriet;
till reglemente för kustartilleriets skolor och öfningar;
till organisation af för f-lottan och kustartilleriet gemensam skjutskola föl handvapen (gemensamt med chefen för tiottans stab);
till in- och utryckningsdagar för flottans till fästningstjänst inskrifna värnpliktiga unCi er år 1908;
till vissa delar af reglemente för flottan, del III, kustartilleriet;
angående föreslagen omorganisation af sjökrigshögskolan;
till fördelning af manskapet inom kustartilleriets afdelningar, yrkesgrenar och lönegrader samt till fördelning på kust-

-
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.artilleriregementena af lönerna för officerare och underofficerare från och med år 1908;
angående vissa frågor rörande flottans och kustartilleriets
-upphandlings- och entreprenadväsende;
till ändring af bestämmelserna för manskapets vid kust.artilleriet antagning genom kontrakt.
Vissa förslag af hemlig natur hafva afgifvit.s, hvarjämte
arbetet på fullHtändigandet af mobiliseringsplanerna fortsatts.
U n der årets lopp hafva arbetena med utförandet af ett
artilleriexercisreglemente (skjutinstruktion för pjäser) fortsatts,
hvarjärnte omarbetningen af rekrytundervisningen för kustartilleriet och artilleriexercisreglemente för kustartilleriet i huf-vudsak är slutförd.

V.

Marinens öfningar och undervisningsverk.
Flottans Öfningar.
U n der det med den 30 september 1907 tilländalupna öfningsåret hafva följande fartyg varit använda:
fö?" förberedande öfningar med till allmän tjänst inskrifna
värnpliktiga under oq1kring 3 1 / 2 månader vid Carlskrona station och förlagcla till densamma två l:a klass pansarbåtar och
ett logementsfartyg -- Carlskrona beväringsafdelning - samt
vid Stockholms station och förlagda till densamma tre l:a klass
pansarbåtar - stockhalms beväringsafdelning;
pausarbåtarna Niord och Thor under omkring l månad
·samt pansarkryssaren Fylgia ocb pansarbåten rrhor under omkring 3 månader för öfvande af kungl. sjökrigsskolans kadetter
i 3:e-6:e klasserna och för samöfning af stampersonal och värnpliktiga. Därjämte hafva å pansarbåten Thor kustartillerilw·
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detterna genomgått föreskrifven kurs under omkring 13 veckor;
å Thor och pansarkryssaren Fylgia äfvensom å pansarbåten
Oden och bandminfartyget Edda llafva marinintendentsaspiranterna genomgått föreskri f ven aspirantskola n n der omkring 3
månader och dessutom hafva å Fylgia och rrhor varit ::mordnade rekrytkurs för 3:e klass matroser och skjutskola för värnpliktiga uttagna att utbildas till artillerimatroser. Kanonbåten
Skäggald jämte torpedbåtarna Stje1·na och N:r· 1 hafva under
omkring 3 veckor varit ställda till chefens för sjökrigsskoleardelningen förfogani1e;
öfningsskeppen Najaden och Jarramas samt öfningsbriggarna Gladan ocb Falken - skeppsgosseafclelningen - under
omkring 4 månader för öfvande af slcerJpsgossar;
kasernfartyget Norrköping - förlagdt i Bohusläns skärgård under omkring 2 1/ 2 månader för öfvtmde af skeppsgossar;
korvetten Saga under omkring 4 månader för öl'ning af:
l:a och 2:a klass sjökaeletter och en del skeppsgossar.
För torpedskolnus öfningar har under omkring 2 månader varit sammandragen en torpedskoleafcletning, bestående af
tre torped kryssare, åtta l :a klass och fyr& 2:a k lass torpedbåtar;
för samöfning af stampersonal och värnpliktiga ti.fvensom
för skjut-, signal- och eldarskolor hafva varit rustade: fyra l:a
klass pansarbåtar, två l :a klass kanonbåtar, en bevakniugsbåt,
ett hanclmiuefartyg, ett logementsfartyg - lcusteslcaclern - under omkring två månader, hvarjämte uneler 3 veckor två 1:a
klass torpedbåtar varit tilldelade nämnda eskader;
likaledes bafva för föriJeredande beväringsöfuiugar och
samöfning af stampersonal och vämpliktiga varit rustade: fem
pansarbåtar, en torperlkryssare under omkring 3 månader; och
en torpedkryssare och åtta 1 :a klass torped båtar - (torpedflottiljen) under omkring 2 1 / 2 månader - kusteskadern;
samt två 2:a klass pansarbåtar under omkring 3 månader och
fyra 2:a klass torpedbåtar under omkring 2L/2 månader 4
Carlslc?·onaafclelningen
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för öfvande af stampersonal hafva verkstadsfartyget Ran
och undervattensbåten Hajen varit på expedition under omkring 3 månader;
. .
för mineringsöfningar å minposition har handmmfartyget
Edda, tre 2:a klass torpedbåtar såsom bevakn~ngshåtar, en" bevakningsbåt, ett logementsfartyg och erforderl1gt antal smafartyg varit på expedition under 3 månader;
för rekognosering af militärleder har kanonbåten Svensksund vari t på expedition under omkr i ng 5 månader;
chefsfartyget DYott har under 2 månader varit på expedition kring rikets kuster;
för inskjutning af torpeder hafva verkstadsfartyget Ran
samt en 2:a klass torpedbåt varit på expedition 2 1/ 2 månader;
kanon båten Slcagul har under omkring 3 månader varit
på expedition med f. d. stamanställda, utstraffade värnpliktiga;
torpedbatarne Komet och N:r 69 bafva under 12 dagar
stått till resp. chefens för Carlskrona och chefens för Vaxholms kustartilleriregemente förfogande;
pansarbåten Dristigheten och kanonbåt.e:1 Sven~ksuncl bafva
afslutat under år 1906 började vinterexpeditJoner efter att hafva
varit rustade, Dristigheten i omkring 6 ml\nader och Svensksund omkring 4 1/ 2 månader.
.
För närvarande äro pansarkryssaren Fylgw. pa expedition till atlägsnare farvatten och kanonbåten Svenslesund å ri
kets västkust för bispringande af nödställda fartyg och fiskebåtar samt för uppehållande af ordningen på fiskeplatser.
o

•

Flottans unclervisningsverk.

I sjök1·igshögskolan, där 2:a arbetsåret i allmänna kursen
pågår sedan den 1 sistlidna oktober, utgör antalet elever 24,
däraf 8 från kustartilleriet.
Vid början af läsåret 1906-1907 utgjorde antalet kadetter vid sJökrigsskolan 180, af hvilka under hösten 1~07 efter
aflagd officersexamen utnämndes till underlöjtnanter VId kungl.
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flottan 13 och vid kungl. kustartilleri et 7. Antalet elever utgör nu 179, däraf 28 å kustartilleri linjen.
Vict exercisskolan i Carlskrona hafva 706 man (däraf i
befäls- och reservbefäls kurserna 15 man) och vid exercisskola n
i Stockbolm 461 man erhållit undervisning !'")
Vid skjut- och signalskolor na, förlagda till kusteskader n ,
hafva under året resp. 398 (däraf 31 officerare och 9 reservofficersaspir anter) och 370 man erhållit undervisuin g.
I underbefälss kolan i Carlskrona bar undervisniu g meddelats 17 reservoffice rsaspirauter ocb 335 man och vid Stockholms stations underbefäls skola hafva undervisats 56 man.
Vid minskolan i Stockbolm hafva 67 man åtnjutit undervisning.
Vid skeppsgosseskr-lan i Carlskrona bar undervisnin g meddelats 496 skeppsgossa r.

mineringssk ola, regementsvi s från och med den 15 aprii
till och med den 14 augusti (122 dagar), hvarvid mineringsskolan vid Vaxholms kustartilleri regemente varit förlagd till
Sandhamn under 28 dagar;
beväringsrek?-ytslcolor, vid de båda regementen as hufvadstationer och detachemen t från och med den 3 april till och
med den 17 augusti (137 dagar):
regementsöf ningar vid de båda regementen as huf vudstationer och detachemen t från och med den 22 augusti till och
m ed den 28 september, hvarvid de till repetitionsö fniugar inkallade värupliktige deltogo i regementsö fniugarna under den
för repetitionsö fningarna (35 dagar) fastställda tiden.
Vid kustartilleri et har följande antal värupliktiga inställt
sig till öfning:

Kustartilleri et.
Som arbetena på Älfsborgs fästning nu framskridit si
långt, att materielen i hufvadsak blifvit öfverlämnad till kustartilleriet, har kommendan tskapet inom sagda fästuing öfverlämnats till en regementsof ficer vid kustartilleri et.
Beträffande personalens utbildning må särskildt framhållas, att bestämmels erna i det under året fastställda regle·
mente för kustartilleri ets skolor och öfningar medgifvit regementsöfning arnas bedrifvande på ett mera krigsmässig t sätt
än tillförene.
Förutom de ordinarie manskapssk olorna för kustartilleriets <!tam hafva följande särskilda skolor och öfningar för utbildningen af kustartilleri ets personal varit anordnade:
skjutskola, gemensam för hela kustartilleri et, från och
med den 15 juni till och med den 14 augusti (61 dagar) med
förläggning under förra delen i Carlsiaona fästning och under
senare delen i Vaxholm s och Oscar- Frediks borgs fästning;
.;:.) Häri äro värnpliktiga ej inräknade.

Antal man.
Tjänstgöring.
Vaxholms
kustart.-

Första tjänstgöring ······························
Repetitionsöf ning ·································
Tjänstgöring i en följd ························

l

Carlskrona
kustart.-

regemente.

regemente.

549
580
35

502
561
l2

l Su mma.
1,051
1,141
107

l
l

Under år 1907 hafva 7 kadetter aflagt kustartillerio fficersexamen samt 11 kadettaspira nter erhållit utbildning ombord å flott.ans öfningsfarty g, af hvilka aspiranter 9 numera
äro antagna till kadetter.
Vid kustartilleri et hafva under året 6 reservoffice rsaspiranter utbildats till reservoffice rare.
Vid kustartilleri ets manskapssk olor hafva under det den
30 september 1907 tilländalupn a öfningsåret undervisats följande antal man:
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Antal man.
Manskapsskolor.
Vaxholms

kustat·t.regemente.

................ .. ..... . .............. .
Korprals kolan ..................... .. ............... .
Underofficersskolans specialkurs .. .. ...... ..
allm. kurs .......... ..

Rekrytskol ~m

l kustart. - l Summa.
Carlskrona

regemente.

141

113

81

116

8

32
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De viktigare och mera omfattande arbeten, som under
år l 907 utförts af in genjördepartementet vid tlottans stationer,
utöfver de arbeten, hvilka ärö att hänföra till materielens reparation , underhåll och klargöring för expedition, äro följande:

254
191

vid Carlsicrona station:

40
9

nybyggnaden af 2:a klass torpedbåtarna n:r 5 och G har
afslutats;
nybyggnaden af l :a klass torpedbåtarna Castor, Pollux,
Vega och Vesta har fortgått;
kanonbåten Edda har förändrats till handminfartyg, !warjämte för fartyget ny byggts 2 ångslupar och annan båtmateriel;
förändringen af kanonbåten Blenda till verkstadsfartyg
har i det närmaste afslutats och förändringen af kanonbåten
Verdande till sjukvårdsfartyg har påbörjats;
nya ångpannor bafva tillverkats för kanonbåten Verdande
och under år 190G påbörjad till verkning af nya ångpannor till
kanon båten Skäggald har afslutats;
en motorbåt för torpeddepartementet, en ångslup för korvetten Freja och en del båtmateriel för kustfästningarna hafv·a
ny byggts;

9

VI.

Utveckling och underhåll af marinens materiel.

/1t r

a) Fartygsbyggnader.
Under år 1!)07 bafva nedannämnda genom kungl. marinförvaltningen kontraherade arbeten blifvit utförda och levererade:
pansarbåten Oscar II, levererad af L i n el holmens verkstads aktie bolag;
pansarkryssaren Fylgia, levererad af Bergsunds mekaniska verkstads aktiebolag;
torpedbåtarna n:r 8 och 9, levererade af Bergsunds mekaniska verkstads aktiebolag;
en kolpråm och en handkranpråm, levererade af Oskarshamns me k. verkstads och skeppsdockas akti ebolag;
en ångfärja för kustartilleriet, levererad af aktiebolaget
Motala verkstaels filial.
Genom kungl. marinförvaltningens försorg hafva under
år 1907 ko u trakt afslutats om leverans till flottan af:
torp edbåtarna Iris och Thetis, att levereras af Göteborgs
n ya verkstads aktiebolag;
torpedbåtarna Spica och Astrea, att levereras af Bergsunds m ek . verkstads aktiebolag.

vid Stockholms station:
nybyggnaden af 2:a klass torpedbåten n:r 7 har afslutats;
nybyggnaden af 2:a klass torpedbåtarna n:r 1O och 11
har fortgått;
under år 1906 påbörjad nybyggnad af en motorbåt, samt
en pråm för kustartilleri et är afslutad . En motorbåt för minförsvaret vid Göteborg har påbörjats.

b) A.rtillerimateriel, projektiler, torpeder m. m.
Under år 1907 har för flottans och kustartilleriets räklling anskaffats:
Tirlslcrift i Sjöväsendet.

13

-
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57 mm. och 37 mm. kanoner till artilleribest yckning af
jagaren Vale samt 2 st. l klass och 4 st. 2:a klass torpedbåtar
äfvensom till kanoner i reserv; 24 cm. och 57 mm. kanoner
samt 57 mm. tubkanoner för kustfästning arna, krut, projektiler m. m. till kompletteri ng af flottans och kustfästning arnas
förråd.
Vidare har anskaffats en del mininventar ier och elektriska kablar, diverse materiel för signalstation er, handminma teriel och materiel för tillfälliga sprängnings arbeten och kontraminering, hvarjämte en del af den äldre minmateriel en moderniserats. Torpeder och torpedamm unition till jagare och torpedbåtar hafva äfven anskaffats.

Månad.

April

Maj
Juni

Juli

Skjutningar utförda vid Carlskrona skjutbana år 1907 ~
Månad.

l

Dag.

Skjutningar.

i

Januari

Februari

!fars

Bestämmand e af laddningsvik t af Nks (57) till 271
cm. k Mj76.
d: o
d: o
D:o
4
·d: o
d:o
D:o
5
l:
d: o
d:o
D:o
11
1:
d:o
d:o
D:o
12
d: o
d:o
D:o
16
d: o
d:o
D:o
18
25 o. 30 Profskjutning af 12 cm. hpgr. Mj94 B från Virsbo. :
5, 6 o. 8 Förnyad profskjutning af 12 cm. h p gr. M/94 från j
'
Finspong.
Profskjutning för uttagande af anfyrningslad dningl:
23
i konisk kardus till 57 mm. exercis- :
patron.
af Nk (tub).
4
af 15 cm. hpgr. M/03 kp.
1 o. 8
af 21 cm hpgr. M;03 B. kp.
22
d:o
af
6
d:o
Oroprofskjut ning af
18
20
Profskjutning af Nk. (21), 3:e, 5:e, 6:e, 7:e och 12:e '
leveranserna.
ö

Augusti

Sept.

Okt.

l

Dag.
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Skjutningar.

Anskjutning af 15 cm. ss. k. M/98 N:r 1 (försedd
med nytt kärnrör).
Profskjutning af 15 cm, hpgr. M/03 B kp .
30
d:o
af
7
af pansarbåten Oscar II:s artilleri.
23 o. 25
af 12 cm. hpgr. M/94 B. fr ån Fin5 o. 8
spong.
af Nk. (21) och Nk. (25).
19
21 o. 25 Skjutförsök m ed 57 mm. ss. k. M/89 B för utrönande af kärnrörets utvidgning.
tubkanon M/02, n:ris 14
22
1 Anskjutning af 57 mm.
och 15.
5 o. 6
Profskjutning af l st. mistsignalkan on tillhörande
Ölands södra udde.
af pansarkryssa re Fylgias 15 cm. och
10
57 mm. kanoner.
18
af 1 st. mistsignalka non tillhörande
Utklippan.
af Nks B (57).
25
8 o. 9
Anskjutning af 1 st. 8 cm. tubkanon M/07 i 24
cm. hanbit M/00.
Profskjutning af Nk< B (15), 16:e lev.
19
26
Anskjutning af 37 mm. ss. k. M/98 B N:r 17.
Profskjutning af l st. mistsignalkan on tillhörande
30
Faluddens fyrplats.
af l st. mistsignalkan on tillhörande
Fåröns fyrplats.
af 1 st. mistsignalkan on tillhörande
4
Winga fyrpl ats.
af 12 cm. granatkartesc her !f/03.
9
af 6.5 mm. gevärskrut M/94.
12
af 12 cm. hpgr. M/94 B. från Wirsbo.
9 o. 11
af l st. mistsignalkan on tillhörande
14 o. 15
Holmögaelds fyrplats.
af basperkussio nsrör Mj94 försedda
18-26
med fjäder.
af Nk1 (57), 4:e och 16:e lev. samt
30
baspr. Mj89.
af Nks (57), 4:e lev.
25

-
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Kustpositionerna.
Skjutningar.

1-----+----~--------------------------Profskjutning af 37 mm. patronhylsor M/98.
af finkornigt engelskt krut.
af Nks (57), 9:e lev.
af Nb (12), 7:e och 12:e lev. samt
perkussionsrör M/94.
af Nk. (' 5/so), 6:e och 7: e lev.
af l st. 75 mm. ss. k . NI/05 samt 75
mm. stålgr. M/05 och 75 mm. patronhylsor.
af Nk, (" /so), 2:a och 3:e lev.
af Nks (' 5/so-o2), 2:a lev.
af Nks B. (57), 9:e b lev.
af Nko B. (12), 1ö lev.
af Nk (tub).
af 57 mm. ammunition fr ån Älfsborg.
Anskjutning af 8 cm. tubkanon M/07 .
Inskjutning af 75 mm. ss. k. M/05, l:a och 2:a
serien.

c) Hus och andra byggnader.
Genom kungl. marinförvaltningen kontraherade afslutade
arbeten:
ackumulatorbatteri med elektriska ledningar för Ellenabbsbatteriet, levereradt af Förenade Elektriska Aktiebolaget;
förlängning af Galervarfsdockan, utförd af Aktiebolaget
Skånska Cementgjuteriet;

vid Carlskrona station :
i maskinverkstaden har nyan skaffad ångpanna inmurats;
mobiliseringskajen har fullbordats;

vid Stockholms station:
arbetena för uppföraude af en kasern för sjöreserven samt
skjul för torpedbåtar äro påbörjade;
omfattande reparations- och ändringsarbeten i kasernerna
n:r l och 2 samt i tvätt- och badanstalten å Skeppsbolmen
bafva utförts.

Carlskrona fästning .

l.

Befästningsarbeten a hafva fortsatts enligt plan.
Arbetena för kustartilleriets inkvartering och minförsvarets ordnande hafva fortsatts .
2.

Älfsborgs fästning.

De planlagda befästningsarbetena äro afslutade.
Ändrings- och tillbyggnadsarbeten för kustartilleriets mkvm·tering å Nya Varfvet äro påbörjade.
3.

Fårösunds kustpositiun.

Arbetena för kustartilleriets inkvartering och minförsvarets ordnande äro afslutade.
4.

Rörningsholms kustposition.

Arbetena för kustartilleriets inkvartering hafva fortsatts
och torde med detta års utgång hinna afslutas.

VII.

Sj ökarteverket.
Under år 1907 hafva sjö- och triangelmätningar blifvit
utförda:
i Västerbottens läns skärgård, där från 1906 ftrs slutpunkter vid Norrbyskären i skalan l : 20,000 uppmätts området Norrbyskären, Snöa u och Gråskärshällan äfvensom i samma skala området närmast utauför Ratau, utgörande en sammanlagd areal af 0,54 kv.-mil;
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i _västernorrlands läns skärgård, där området Skogs
udde tlll 1906 års slutpunkter vid Dogerfjärden uppmätts i
skala~ l : 20,000, utgörande en sammanlagd areal af 1,33
kv.-mrl.
Lodningar till sjöss hafva verkställts i dessa båda län i
skalan l : 50,000, omfattande en sammanlagd areal af 8,5o
kv.-mil.
Triangulering har verkställts vid inloppet till Sundsvall·
i Stockholms . läns skärgård, hvarest lodningar verkställt~
utanför Svenska Björn, umfattande en areal af i skalan 1 : 20 000
0,07 kv.-mil samt i skalan l : 50,000 O, 79 kv.-mil;
'
i Kalmar läns skärgård, där inloppet till Oskarshamn
uppmätts i skalan l : 20,000 utom själfva hamnen där mätningarna verkställts i skalan l : 10,000, allt omfattande en areal
af 0,60 kv.-mil. Triangulering har utförts vid inloppet till
Oskarshamn;
i Göteborgs och Bohus läns skärgård, där mätningarna
af inloppet till Göteborg afslutats i skalan 1 : 20,000, utgörande en areal af 1,99 kv.-mil.
Nettobehållningen för försålda kartor utgjorde kronor
27,713: 70.

VIII.

Lotsverket.
Under år 1907 hafva Stockviks, Ängelholms och Västergarns lotsplatser indragits samt därvarande personal förflyttats
på öfvergångs- och indragningsstat. Nya lysbojar med a~eton
gasbelysning hafva anskaffats och utlagts vid Börgaddens och
~ordhvalens grund söder om Holmögadd, · vid Yttre Stengrund
1 södra delen af Kalmarsund och vid Stora Middelgrund i
Kattegat. En ny lifrädduingsstation försedd med såväl lifbåt
som raketapparat har upprättats i Halmstad .

De under år 1906 påbörjade fyrarna vid inloppet till
Holmsund bafva färdigbyggts . Af dessa är den på Fjärdgrundet en större fyr af 2:dra ordningen med fast anställd bevaklling och de återstående tre äro mindre fyrar utan ständig bevakning.
Nya fyrar utan ständig bevakning hafva uppförts på
Blackkallen, Kråkskär, Enebågsudde, Skalkorgarna och Björningarna.
Det fasta skenet å Östergarns, Faluddens och Godnatts
fyrar har förändrats till intermittent.
Luxbelysning är införd vid 15 af de större fyrarna och
acetongasbelysning vid 12 ledfyrar i Stockholms skärgård.

IX.

Navigationsskolorna.
Vid rikets navigationsskolor hafva under läsåret 19061907 varit inskrifna i navigationsardelningen 395 elever, af
hvilka 194 utexaminerats såsom styrmän och 132 såsom sjökaptener, samt i maskinistafdelningen 262 elever, af hvilka
132 afiagt maskinistexamen och 90 öfvermaskinistexamen . Antalet af dem, som utan att såsom elever hafva tillhört skolorna åtnjutit undervisning därstädes, har utgjort 87, af hvilka
15 aflagt styrmans-, 21 sjökaptens- och 3 maskinistexamen.
Dessutom hafva 25 elever och 46 privatister afiagt godkänd examen i ångmaskinlära.
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x.
Nautisk-meteorologiska byrån.
Antalet af de under byråns tillsyn lydande särskilda observationsstationer utgöres för närvarande af 20 stationer för
fullständigare meteorologiska observationer, 24 stationer för nederbördsobservationer, 14 stationer för hydrografiska iakttagelser, af hvilka 10 äro förlagda till fyrfartyg, 8 statiouer för
vattfmhöjd mätning medelst registreringsapparater, 5 stationer
för vattenhöjdmätning medelst observationer å peglar förutom
6 dylika stationer inom Mälaren, hvilka sistnämnda bekostas
af hushållningssällskapen i Stockholms, Uppsala, Västmanlands
och Södermanlands län.
Meteorologiska observationsjournaler, förda på fartyg å
afiägsna farvatten, hafva inlämnats från 2 handelsfartyg. sedan ,erforderliga utdrag af dessa journaler blifvit verkställda ,
komma de att öfverlämnas till meteorologiska institutet i
Utrecht.
Byråns bok- och kartsamlingar hafva blifvit på vanligt
sätt förökade .

XI.

Kommitteer.
I afseende å kommitteer, som af Kur:gl. Maj:t, på föredragning af chefen för sjöförsvarsdepartementet, hlifvit tillsattat
och liknande beredningar, hvilka blifvit, på grund af Kungl.

-
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Maj:ts bemyndigande, af nämnda chef tillkallade, är följande
att meddela:
1:o) Genom kungl. bref den 17 oktober 1902 uppdrogs
åt chefen för sjöförsvarsdepartementet att tillkalla högst fem
sakkunniga jämte en sekreterare för att i enlighet med de närmare för esk rifter, departementschefen ägde meddela, inom departementet biträda vid en revision af gällande skeppsmätningsförfattningar.
Med anledning häraf utsågos dåvarande kommerserådet,
numera envoye extraordinaire och ministre plenipotentaire vid
kungl. norska hofvet E. A. Gi.intber, kaptenen G. O. Wallenberg och skeppsmätaren C. J . A. Isaksson att med auditören
L. K. W. Sand berg såsom sekreterare utföra ifrågavarande
arbete. Från och med den 16 januari 1903 har jämväl skeppsmätuingsöfverkontrollören K. O. Larsson deltagit i de sak kun nigas arbeten . De sakkunniga hafva afgifvit åtskilliga yttranden och förslag i ärenden rörande skeppsmätning och afgåfvo
sitt betänkande den 9 februari 1907.
2:o) Genom kungl. bref den 3 november 1906 tillsattes
en kommitte för omarbetning af reglementet för fiottans pensionskassa i vissa hänseenden och utsågos till ledamöter i deuna
· kommitte kommendören P. J . Dahlgren, kaptenen grefve C. A.
Wachtmeister och kaptenen H . O. F . Gyllden. Till sekreterare förordnades advokatfiskalen H . Wolff samt, efter hans befordran till expeditionschef i kungl. sjöförsvarsdepartementet,
den 19 januari 1906 notarien i kungl. marinförvaltningen A.
Hillfors. Betänkande har afgifvits den 2 maj 1907.
3:o) Genom kungl. bref den 6 juli 1906 uppdrogs M
chefen för sjöförsvarsdepartementet att för undersökning och
utredning angående Vaxholms kustartilleriregementes nya kasernetablissemang å Brännudden m. m. tillkalla sakkunniga och
hafva härtill utsetts: f. d. ö f versten A. F. O. Ceder berg, fil.
doktorn D. Bergström, kaptenen friherre C. H. Falkenberg,
godsägaren J . M. Juhlin och arkitekten J. L. Peterson, åt hvilka
personer till följd af kungl. bre f den 20 juli l 906 chefen för
sjöförsvarsdepartementet jämväl uppdrog verkställande af un-
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dersökning och utredning angående den å Kronudden i Vaxholm uppförda fortifikationsbyggnaden . Och hafva betänkanden blifvit afgifna den 18 juni 1907.
4:o) Ge110m kungl. bref den 14 september 1906 bemyndigades chefen för sjöförsvarsdepartementet att för utredning
angående behofvet af förändringar i typerna för flottans stridsfartyg tillkalla högst 6 sakkunniga, däraf en tillika sekreterare,
hvilka, utsedda den 2~ september 1906, äro: konteramiralen
C. O. Olsen, konteramiralen 'l'. C. A. Sandström, marinöfverdirektören H. H. Lilliehöök, kommendörkaptenen J . G. Ekelund, kaptenen H. H. K. Ericson samt kaptenen C. O. Lindsström, jämväl sekreterare. Betänkande afgafs den 9 januari
1907.
5:o) Genom kungl. bref den 28 september 1\:)06 bemyndigades chefen för sjöförsvarsdepartementet att för utredning
om bebofvet af förändringar i sjökrigsskolans nuvarande organisation tillkalla högst 5 sakkunniga, däraf en tillika sekreterare, och utsågos på grund häraf den 4 oktober 1906: kommendören Gustaf Dyrssen, kommendörkaptenen H . F. Lindberg, t. f. läroverksrådet A. Nordfelt, lektorn A. M. Johanson
samt kaptenen J. B. Maijström, jämväl sekreterare .
6:o) Genom kungl. bref den 7 december 1906 bemyndigades chefen för sjöförsvarsdepartementet att tillkalla högst 7
sakkunniga jämte en sekreterare för utredning rörande åtgärder för stärkande af rikets fasta försvar åt sjösidan m. m., på
grund hvaraf följande personer den 8 i samma månad tillkallades, nämligen: konteramiralen J. W. L. Sidner, Cifversten
C. D. L. W:son Munthe, kommendörkaptenen S. J . T. C. Ankarcrona, majoren A. Odelstjerna, kaptenen A. L . Törner, kaptenen C. L . Key och t . f. advokatfiskalen J . H . Hallström,
den senare sekreterare.
7:o) Genom kungl. bref den 16 augusti 1907 bemyndigades chefen för sjöförsvarsdepartementet att för verkställande
af utredning och utarbetande af förslag i fråga om försäkring
af flottans och kustartilleriets stammanskap under öfningar i
fredstid tillkalla sakkunniga och blefvo på grund häraf den

-
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26 i samma månad f. d. landshöfdingen C. A. Sjöcrona, t. f.
öfverdirektören J . G. May och auditören E. D . W . Martin utsedda att fullgöra detta uppdrag, hvilket, sedan genom kungl.
bref den 1 november 1907 jämväl utredning af frågan om
försäkring af gemenskapen vid lotsverket åt dessa sakkunniga
öfverlämnats, afslutats den 17 december 1907, då betänkandet
afgafs.
8:o) Genom kungl. bref den 6 september 1907 bemyndicrades chefen för sjöförsvarsdepartementet att tillkalla högst. 5
b
sakkunniga jämte en sekreterare för verkställande af utredmng
angående flottans och kustartilleriets upphandlings- och entreprenadväsende m. m. och utsågos bärtill den 27 i samma månad f. d . distriktschefen grefve C. O. Taube, grosshandlanden
E . A. Nilsson , grosshandlanden H. Lamm och marinir1tendenten R. S. Näsman, den senare sekreterare.
9:o) Genom kungl. bref den 2S september 1907 förordnades konteramiralen T. C. A. Sandström och kaptenen A. H .
Gisiko att deltaga i öfverläggning med chefen för landtförsvarsdepartementet i granskning af förslag rörande ändringar
i värnpliktslagen m. m.
lO:o) Genom kungl. bref den 11 oktober 1907 bemyndigades chefen för sjöförsvarsdepartementet att tillkalla högst 4
sakkunniga jämte en sekreterare för att biträda med ytterligare utredning och affattande af slutligt förslag rörande marinförvaltningens omorganisation och blefvo bärtill den 20 november 1907 utsedde generalmajoren J . G. Björlin, f. d. distrikts{)hefen grefve C. O. Taube, herr C. Persson i stallerhult och
vice häradshöfdingen J. 'l . Larsson. rrill sekreterare förord nades amanuensen i marinförvaltningen T. A. H . Hedn\n.
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XII.
o

Utfärdade författningar.
Under år 1907 hafva på chefens för sjöförsvarsdepartementet föredragning följande allmänna författningar utfärdats,
nämligen: den 25 januari: kungörelse angående ändrad lydelse
af § 24 i förnyade reglementet för sjökrigshögskolan den 30
maj 1902 med däri en ligt nådiga kungörelsen den 4 augusti
1904 gjord ändring; samma dag: kungörelse angående ändrad
lydelse a~ §§ 6 och 7 i förnyade nådiga undervisningsstadgan för sJökrigshögskolan den 30 maj 1902; den 3 maj: kun- görelse angående ändrad lydelse af § 82 i nådiga tjänstgörings- ·
r0glcmentet för lotsverket den 15 febroart 1881, sådan denna
§ lyder enligt nådiga kungörelsen den 6 december 1889 samt
af §§ 83 och 92 i samma reglemente; den 28 juni: knn~örelse
angående chefens för skeppsgossekåren i Marstrand straffmyndighet i disciplinmål; den 31 augusti: förordning angående
särskilda mätbref för fart genom Suezkanalen; den 6 september: kungörelse angående ändrad lydelse af § 21 mom. k) i
förnyade nådiga reglementet för navigationsskolorna i riket den
6 juni 1890; den 29 november: instruktion för nautisk-meteorologiska byrån; den 13 december: instruktion för lotsstyrelsen;
samma dag: kungörelse angående vi11kor och bestämmelser för
åtnj~tande af de från och med 1908 års början fastställda nya
aflömngsförmånem a för lotsstyrelsen; den 21 december: kungöre-lse angående ändrad lydelse af § 29 mom. l och § 32 mom.
l i nådiga stadgan för skeppsgosseskolan den 13 mars 1896.

Arsberättelse i sjökrigskonst och sjökrigshistoria år 1907.
Afgifven elen 3 febr. 1908 af ledamoten J. Schneicller.

(Forts. från sid. 112).

Amiral Fourniers taktiska system.
A E de manövrer, som u11der det gångna året ägt rum
inom stormakternas mariner, synas de franska hafva tilldragit
sig den största uppmärksamheten, på grund af den därunder
företagna slutliga pröfningen af amiral Fourniers taktiska system. De ledande synpunkterna i detta systerr., som förut
pröfvats åren 1905 och 1906 äro följande.
En af anledningarna till japanernas snabba och fullständiga seger vid Tsushima var att tätfartygen, på bvilka japanerna koncentrerade sin eld, hastigt måste lämna sina poster,
h varigenom ledningen af f:lottan upphörde att verka. De öftiga ryska fartyge11 kunde icke vid stridens början komma till
un derstöd, emedan j apanerna då hade den gynnsamma ställningen i T-läget. Den viktigaste taktiska lärdom en af Tsusbima är på den grund att befälhafvarell af en flotta måste
ri kta sina ansträngningar på att undvika det en öfverväldigande eld riktas mot ett af fartyr;en. Detta sträfvande måste
blifva sjötaktikens förnämsta uppgift.
Om en större f:lotta är formerad i enkel kolonn , intager
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den en sådan utsträckning att befälbafvaren svårligen kan
iakttaga hvad som föregår inom densamma. Särskildt om rök
kvarligger äro linjens yttersta delar svåra att nå med signal,
och skulle flaggskeppets signalmateriel blifvit skadad, så måste
hårdt angripna delar af sjöstyrkan i hvarje fall öfverlämnas
åt sig själfva, enär omöjlighet saknas att öfverbringa order om
dess undsättning.
Häraf följer att för strid måste väljas en formering, som
besitter följande egenskaper:
att vara kortare än den enkla kolonnen, utan att likväl
erbjuda fienden ett alltför djupt mål;
att vara smidig, lätt att öfverskåda och ägande möjlighet att kunna ledas utan signaler;
att icke tillåta koncentrering af den fientliga elden på
vissa fartyg, utan att dessa kunna understödjas af andra fartyg, samt
att medgifva fullt utnyttjande af artillerielden.

eld bör äfven vara undanröjd med en formering där alltid tre
fartyg manövrera tillsammans såsom en grupp.
Grundformerin gen utgöres af hvarje grupp ordnad uti en
liksidig triangel och grupperna bildande linje (se fig. 1.) Afståndet mellan divisionscbefsf artygen, som befinna sig i täten,
är SOO meter och mellan fartygen i bakre linj en 400 meter.
Kölvattensord ning gruppvis (se fig. 2) bildas genom utförande af en 8 strecks gir samt genom att divisionschefen
något närmar stg till de öfriga fartygen. Flottans hela formering kommer att likna en dubbel kolonn med dubbelt så många
fartyg i den ena kolonnen som i den andra.

En förkortning af den enkla kolonnen kan, om man bortser från att minska afstånden mellan fartygen, hvilket gifvetvis ej kan drifvas mer än till en viss gräns, endast ske genom
användande af en dubbelformerin g. Såsom sådan har amiral
Fournier upptagit den hos oss förr använda triangelformer ingen i en något modifierad form . Med denna formering afser
man att vinna dels eu mera koncentrerad eldverkan, dels en
lämplig uppdelning i stridsgrupper, hvilkas befälhafvare skulle
äga en viss grad af själfständigbet .
Den svårighet att fullt utnyttja artillerielden, hvilken vidlåder den ursprungliga triangelformer ingen liksom hvarje dubbelformering, afhjälpes delvis därigenom att fartygen i andra
linjen städse äga att förskjuta sig så, att de kunna afgifva eld
genom mellanrummen mellan fartygen i den linje, som ligger
fienden närmast. Härigenom und viker man äfven att erhålla ett
djupt mål d. v. s. ett sådant, där skott som gå öfver ett fartyg kunna träffa ett annat.
Faran att ett enda fartyg utsättes för öfverväldigand e

Inom hvarje grupp kunna fartygen intaga tvänne väsentligen olika lägen, nämligen antingen med gruppchefen ensam
på den från fienden vända sidan eller med gruppchefen jämte
ett annat fartyg närmast fienden . Huru i båda fallen öfvergången göres, framgår af fig . 3 och 4.
Slutligen kan sjöstyrkan äfven intaga Hankformering
gruppvis.
Amiral Fotuniers taktiska system började öfvas och pröfvas under år 1905, då gruppformerin gen fick operera mot linjen eller den enkla kolonnen. Härunder hade befälet tillfälle
att studera grundtanken i det nya systemet och göra sig fullt
förtrogen med sättet att manövrera i grupper och de svårigheter, som detta innebär.
Följande år får fienden göra vissa på förhand bestämda
motmauövrer, som ofta likna de manövrer, bvilka utföras af
den i grupper manövrerande flottan. »Man öfvar spelets teknik, hvilket måhända är nödvändigt, då spelet är komplice·
radt. Innan man kan beräkna att vinna, måste man kunna
spelet». Därpå gingo öfningarna ut under år 1906.
kunde fällas,
omdöme om svstemet
Innan ett slutailtigt
•
b
i hvilka
plan,
uppgjord
återstod att utföra dels strider enligt
äfven fienden finge tillfälle utnyttja ett taktiskt gynnsamt läge,
dels fria strider, där båda motståndame ägde handla efter omständigheterna . Detta har ägt rum under sistlidet år.
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D e taktiska försöken under 1907 års franska eskaderöfningar.

Eskaderöfningarna, som togo :;in början den 3 juli, innefattade und er de två första veckorna tvänue större strategiska
manövrer samt anfall af torped- och undervattensbåtar. Den
styrka so m därefter deltog i de taktiska öfningarua hade följande styrka och sammansättning:
1. eskadern.

2. eskadern

Viceamiral Tottcharcl.
(jämväl Högste Befälhafvare.)

Viceamiral Jeattn!gttiben·y.

3. eskadern.

Suffr en (flaggskepp).
Charlemagne.
Republique.
S:t Louis (div. -chefsfartyg).
Gaulois.
Patrie.

Gambette (fl.skepp).
Amiral Aube.
Dupetit Thouars. ' 7

6.

Slagskepp:
Massena ( div.-chefsfartyg).
J eaur eguiberry.
Carnot.
., J

Brennus (fl.-skepp ).
Ho ch e.
Charles MarteL "

J

Pansa1·kryssare:
Gloire (div.-chefsfart.)
Gueydon.
Jeanne d'Arc.

Fientliga eskadern.

Kryssareslcade1·n.

Capitaine de vaisseau Moreau.

Konteramiral Krantz.

Pansarkryssare:
J ules Ferry (flaggskepp ).
Victor Hugo.
Conde.
t

Genni-

Slagskepp:

Pansarkryssare:
r~eon

Slagskepp:

Konteramiral
net.

Pansarkryssare:
Desaix (chefsfartyg).

J

Pansardäckskryssare:
Du Chayla, La Hire, Cassini.
Jctgare: 6.

Följande program var uppgjordt för de 5 Jagar, som afsågos för taktiska manövrer.
1. dagen: Öfvergång från marsch- till stridsformering och
evolutioner med inskränkt antal signaler mot fingerad fiende.
2. dagen: Fortsättning af l. dagens öfningar samt evolutioner utan signaler mot markerad fiende.
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3. dagen: Samma som föregående dag men utan kompass*).
4. dagen: Genomförande af en strid, hvari fienden var
jämförelsevis fri i sina rörelser.
5. dagen: Till disposition för den kommission, som skulle
bedöma systemets värde.
Efter ett par dagars hvila skulle därpå stridsskjutning
utföras med flottan formerad i enlighet med det Fouruierska
systemet.
De utfärdade närmare bestämmelserna för öfningarna voro
af följand e hufvudsakliga innebörd.
Fiendens fart fick vara en knop större än flottans. Utsträckningen af den fientliga fiottans linje skulle vara densamma. som motståndarens. Fiendec tilläts göra successiva girar
äfvensom sarntidiga girar om 4 streck utan sio·nal
·' sarntidi baa
b
girar om 8 streck skulle anbefallas med signaL 1\Jständet
mellan de manövrerande stvrkorna
fick icke understiaa
2 ' 000
J
h
meter.
Redan innan elen taktiska kommissionen embarkerat utfördes evolutionen en ligt elen nya taktiken och elen 19 ' juli
ägde en större striclsöfning rum, som är belysande för systemets användning och värde.

Vid öfuingens början befann sig flottan i marschformering, enkel kolonn med l. eskadern i täten (se fig. 5), kurs
S W, då fienden kom i sikte på babords bog. Gruppkolonn
intogs omedelbart med 2. eskadern i täten och med samma
kurs som förut. Därpå intogs först flankformering och sedan
linje gruppvis. Då man närmat sig på lagom afstånd intog
flottan enkel kolonn gruppvis med nordostlig kurs, hvarpå en
strid med flottorna på parallella kurser utkäm pas.
På befallning af högste befälhafvaren delar sig nu fienden för att omfatta båda flyglarna, hvilket af flottan mötes på
sådant sätt att 2. eskadern afdelas mot den fientliga grupp,
.
·:-c) Härmed afses styrkompass under det kompass i kommunikatwnscentrum alltid fick användas.
Tidslwift i Sjöväsendet.
14
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som anfallit kön. Principen synes här vara att en mindre del
afdelas att uppebå1la den kringgående gruppen, under det hufvudstyrkan med öfverlägsna krafter anfaller återstoden. Den
i kön varande 2. eskadern lyckas emellertid icke uppehålla
den fientliga kringgående gruppen, hvilken i stället uppnår
flottans hufvudstvrka. Fiendens kringgående grupp får först
tillfälle att med. öfverväldigande eld beskjuta l. divisionens
aktersta fartyg och därefter att sätta flottans bufvudstyrka mellan tvänne eldar. l. och 3. eskadrarna utsättas sålunda för
öfverväldigande eld, under det 2. eskadern kommit utom skotthåll och sålunda är ur stånd att lämna understöd.
Atskilliga olägenheter hos det försökta taktiska systemet
framträdde under denna öfning. Sålunda erfordrade öfvergången från marsch- till stridsformering mer än en halftimma,
till en del beroende på att hela 2. eskadern skall gå förbi den
1. för att komma i täten. Denna olägenhet synes dock kunna
afbjälpas genom att äfven i marschformering högste befälhufvarens eskader går i midten.
Vida betänkligare är att en tredjedel af flottan genom
en enkel omfattningsrörelse af fienden bringas full;;;tändigt ur
räkningen. Detta förhållande kan nämligen icke endast tillskrifvas den ringa fartöfverlägsenhet, hvaröfver fienden förfogade, utan måste dessutom vara beroende på bristande smidighet hos gruppformeringen samt måhända på att evolutionsfarten måste ytterligare nedsättas för att fartygen skola med säkerhet kunna hålla sina poster.
De tre första dagarnas öfningar inför kommissionen förbigås, då de hufvudsakligen utgjordes af taktiska manövrer
och strider enligt uppgjord plan; först tredje dagen, den 2[}
juli på e. m. började fienden erhålla en viss frihet i manövern Dagen därpå, den 26 juli, ägde två fria strider rum .
Den franska flottan är vid inledningen till förmiddagens strid
på väg med sydlig kurs, formerad på 3 kolonner med l. eskadern i mi d ten, då fienden upptäckes i S O styrande nordvästlig kurs, se fig . 6. Amiral Touchard girar 4 streck babord
hän, så att fiottan styr rätt på fienden samt intager därefter
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linje gruppvis. Innan han kommit inom skotthåll har emellertid fienden girat styrbord hän, hvilket tvingar amiral Touch~rd att med en babordsgir intaga gruppkolonn, så att en
stnd på parallella kurser uppkommer. Genom att öfvero·å till
flankformering närmar sig amiral Touchard i tydlig afsi~t att
hast1gt komma uti strid på nära håll och möjligen kunna o·enomtränga den fientliga linjen. Fienden, som hela tiden f~~·t
sätter sin kurs erhåller härigenom ett så förligt läge, att han
efter en···babordsgir blir i tillfälle att utsätta f-lottans förligaste
~~rtyg for ..en öfverväldigande eld. Förgäfves söker amiral
loucbard forst genom en samtidig gir 90 grader babord hän
och däre:.ter geno.m att bilda gruppkolonn komma ur det ogynnsamma Iage hvan han råkat. Hans tät omfattas tvärtom fullständigt och slaget är för den i grupper formerade flottan förloradt .
. I den stridsöfniiJg, som ägde rum samma dag på eftern:ldclagen upptäcktes fienden på styrborels låring (se fig. 7),
s~ att flottan hade den svåra uppgiften att intaga stridsrorrnermg bakåt. Den franske amiralen, som med sin flotta formerad i 3 kolonner styr västnordvästlig kurs, anbefaller inttwande af linje gruppvis med kurs N 16° O. Denna manöverl1inuer emellertid icke utföras, oaktadt båda styrkorna i denna öfning hafva samma fart . Öfvergången till stridsformeriua taaer
så lång tid, att då fienden är inom skotthåll 1. och 2. "'esk:drarna just utfört sin manöver under det 3. eskadern ännu är
under uppmarsch. »1. och 2. eskadrarna, särskildt den senare, måste uuder en god halftimme uthärda fiendens hela
eld, under det 3. eskadern ej kunde göra annat än uppfånga
de skott, som gått öfver de förra» .
Härmed afslutades försöken, sannolikt för alltid . Inom
f:anska marinen är man i allmänhet mot den F'ournierska taktiken , som underkastats en ganska omild kritik.
H vad först beträffar manövrerandet i grupp formation, så
fordras härför af fartygscheferna en nästan pinsam uppmärksamhet och noggrannbet i manövern. Den ständiga omsorgen
om fartygets säkerhet tager fartygschefen så strängt i anspråk,
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-att ban icke kan ägna sin uppmärksamhet åt vapnens användande eller det allmänna krigsläget.
Ett kraftigt utnyttjande af artilleriet bör gifvetvis vara
målet för hvarje taktiskt system och afsågs äfven att vara det
-förnämsta målet med Fonroiers taktik. Om än i teorien en
högre grad af eldkoncentration borde ernås i_ grnppform er~ng
än med den enkla kolonnen, har det likväl 1 pcaldtken vtsat
sig att så ej bliiver fallet. Det fartyg, som ligger i bakre lit:jen och skall skjuta i mellanrummet mellan d~ två and:a, far
lätt sin eld maskerad om fienden förflyttar •ng eller da egen
flotta företao-er uågon evolution. I kolonn gruppvis har hvarje
fartyg i bakre linjen en lucka af 400 meter fö1: si_n eld, hvilket fordrar att fartyget städse noga bålles pa sm post, om
elden ej skall blifva maskerad. I linje gruppvis bafva .två
fartyg en lucka om 800 meter för sin eld, hv!lken ofta u:aste
inställas, om fienden förflyttar sig åt ena eller andra ballet.
Ännu svårare blir det att underhålla elden vid gång i fiank.
_
formeri ng eller under pågående evolution.
Man torde sålund a kunna säga att gruppformermgen 1
afseende på utnyttjande af artilleriet Lir und erlägsen den enkla
kolonnen.
Det synes som gruppformeringens upphafsman vi_d dragande af sina lärdomar från Tsushima mer fäst sig vtd den
besegrade än segraren. Från japanernas tillvägagån_gssätt _kan
nämligen hämtas den lärdomen, att flottan bör bnn_gas 1 ett
sådant taktiskt läge, att dess artilleri kan fullt utnyttJas under
det att en del af fi endens ej kan finna användning.
Amiral Fonroiers afsikt att flottan vid användande af
hans taktik sku11e kunna leelas utan signaler genom flaggskeppets manöver synes icke bafva blifvit för_verkligad . __ Det vi~_a
de sig nämligen ytterst svårt att kunna 1akttaga _h ogste bef~l
bafvarens manöver i så god tid , att den kunde hmna efterfotjas innan oordning uppkom. Om flaggskeppet gör en ~ir kan
den nämligen icke eftergöras af öfriga fartygsch efer, förr än
flaggsk eppet girat så mycket att det tyclligt iakttages; det försprång i manövern nämnda fartyg härigenom måste erhålla,

l
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gör att evolutionen icke kan utföras utan rnbbningac. Amii·al'
Fournier är emellertid en ifrig förespråkare för flottans ledande utan signaler och har därom yttrat: »Inom en flotta, som•
leeles utan signaler, endast genom iakttagande af flaggskeppets '
manöver, skall under en strid ordr1ingen längre kunna bibe-·
bållas -- - - ; inom en genom signaler ledd flotta skall däremot snart uppstå oordning och splittring» . En författare iMarine-Rundschau inlägger en bestämd protest mot denna
åsikt och framhåller att en flotta vida säkrare ledes med än utan signaler. Äfveu om de vanliga signalmedlen blifvit för~
störda kunna reservsignalmedel af enklaste slag tillgripas. Och ·
äfven om öfverbringandet af ett signalmeddelande skulle taga
något längre tid än det blotta iakttagandet af manövern, så
uppväges denna tidsförlust mer än väl af att sammanhållningen säkrare bibehålles.
Motivet bortskjuten signalmateriel, som oftast angifves så-som skäl för att man ej bör bygga på signaler under strid,
mötes med att haveri å flaggskeppet, särskildt roderhaveri, med
säkerhet åstadkommer oordning inom flottan, om dess manöver skall följas. I denna fråga gör den nämnda författaren
följande uttalanden:
»Stridssignaler böra vara enkla och tydliga och böra till
antalet inskränkas så. mycket som möjligt.
signalanordningarna böra förökas och framför allt är det
nödvändigt att skydda personalen» .
I »Le Yacht» göres en jämförelse mellan Nelsons och
Fourniers ideer, hvilken visar att den engelske sjöhjälten redan för 100 år sedan brutit stafven öfver Fourniers taktile I
Nelsons berömda memorandum ileter det nämligen: »Då det
är omöjligt att utan allt för stor tidsförlust bringa en flotta
om 40 skepp i slagordning, är det min afsikt att dela flottan
i två kolonner om 16 skepp !war - - --. Underbefälb afvarne skola själfständigt leda sina kolonner i enligbet med den
allmänna planen , hvilken de känna» . Var det omöjligt för
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fiotta, sa ar det näpp eN el son att pers onlig en leda en så stor
våra daga r skall kunn a
ligen att vänt a att en frans k amir al i
lösa prob leme t.
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det gång na året
H vad våra sven ska krigs öfnin gar unde r
kape t däro m
Sälls
inför
beträ ffar, torde ej vara erfor derli gt att
varit förem ål för förelämn a någo n redo göre lse, då de reda n
var först a gång en efter
drag . J.!;ndast må här erinr as, att det
rjade mod erna fiotta
t illko mste n af vår unde r 1880 -tale t påbö
n i samb and med
arme
med
som en krigs öfnin g tillsa mma ns
as mig uttry cka
tillåt
det
tran spor t af trup per ägt rum. Må
a lika läng e till dess
den förh oppn inge n att det icke må dröj
att de näst a gång må
såda na öfni ngar ånyo föret agas , samt
med störr e frihe t lämäga rum i störr e skala och fram för allt
af land stign ings plats .
t
nad åt den anfa lland e i fråga om vale
Stoc kbol m den 3 febr uari 1908.
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Riktöfningsapparater för kanon.

Scott' s "electrical dotter» .

Förra året inköptes för Hottans räknin g från England
tvänne s. k. »electrical dotters» , hvarför en kort beskrifning
på några dylika apparater kanske kan intressera tidskriftens
läsare . »'l be dotter» är en riktöfningsapparat för kanon, konstruerad af nuvarande engelske amiralen Sir Percy Scott. Redan år 1902 försökte han apparaten ombord å H. M. S. 'l'errible med lysande resultat, hvilket föranledde dess införande i
hela engelska flottan . Apparaten användes såväl i land som
ombord men är hufvudsakligen afsedd för öfning ombord i
fartyg.
Amiral Scott, sedermera chef för skjutskolan å Whale
I sland och inspektör för engelska Hottans skjutöfuingar, är
särskildt känd för sitt energiska arbete för skj utskicklighetens
höjand e inom engelska marinen. Engelsmännens utomordentliga skjutresultat torde äfven till största delen vara amiral
Scott's förtjänst.
afprickare, är som förut nämnts en rikt»The dotter»
öfningsappara t, användbar såväl ombord som i land. Medelst
denna apparat erhålles en grafisk bild af siktlinjens läge i för·hålla nde till målet i själfva affyrningsögonblicket. Dess ändamål är att lära kanonkommendören att ständigt håll a siktlinjen
på målet äfven und er måttli g rullning och gir . T yvärr tillåter
icke vår skjutinstruktion detta hvarför användningen bos oss
blir annorlunda.

=

Fig. 7.
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Scott's dotter består af en strax framför kanonmynningen
uppställd järn- eller träram (stativ) , fäst till en stadig fotställning. På stativets insidor löper i vertikal led en nnndre rektangulär ram, som får sin rörelse af tvänne gallska kedjor som
löpa öfver 4 stycken tandhjul. Genom en vef med kuggutväxling sättes ramen medelst kedjorna i rörelse upp eller ned.
I ofvannämnda ram löper i horisontal led en vagn med en
tatla å hvilken fästes en fartygssilhu ett i reducerad storlek.
Vacrnen med ta11an föres åt ena sidan, genom att man drager
i ~1 till vagnen fäst lina med ring; rörelsen åt andra hållet
åstadkommes genom en spiralfjäder. Häraf framgår att målet
kan förflvttas hur som hälst, i vertikal eller horisontal Ieo.
För att ~tmärka den punkt på målet å hvilken kanonkommendören riktade i affyrningsögon blicket', användes ännu ett
rörligt ramsystem. Detta består af en kring stativets ytterkanter i vertikal led rörlig ram, samt i denna ram en i horisontal led rörlig vagn. Denna står i förbindelse med kanonen
genom en stång, hvars ena ända är fäst till vagnen medelst
ett kulformigt lager och den andra till en i kanonmynmngen
sittande propp. Sålunda följer vagnen kanonens rörelser i såväl vertikal som horisontal led, oberoende af måltaflan. På
vagnens öfverkant sitta tvänne elektromagneter med ankare,
samt tvänne kontaktskrutvar för den elektriska leonmgen.
Ankaret är förenadt med en i vertikal led rörlig arm i hvars
öfre ända en penna är fäst. För att få pennan att slå fram
i förlängningen af siktlinjen är stången böjd i rät vinkel och
fäst i lämplig vinkel mot vertikalplanet genom kärnlinjen. Då
ingen ström genomgår spolarne hålles ankaret med sin arm
tillbakaförd af en fjäder; när strömmen slutes attraheras ankaret och pennan slår fram och gör ett märke på målet. När
efter affyrat skott strömmen brytes, går ankaret tillbaka påverkat af sin fjäder; samtidigt påverkas en liten räkneappar.at,
som registrerar antalet afskjntna skott. Den elektriska ledmn-·
gen drages från en kontakt vid kanonen till strömslutar.en å
aftryckaren, därifrån till ena kontaktskrufven å vagnen, v1dare
från den andra kontaktskrufven tillbaka till en annan kontakt
invid kanonen.
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Af den ursprungliga »the dotter» förekomma tvänne konstruktioner, den enkla med endast vertikal rörelse, den dubbla
med såväl ·Vertikal som horisontal rörelse .

}, T h e universal . dotter».
De bägge riktöfningsapparater, som inköpts för flottans
räkning, skilja sig betydligt från den ursprungliga af amiral
:Scott konstruerade. Dessa kallas för »the u ni versal dotter»,
med senaste förbättringar af A. Lege. Ställningen består här
.a f en v:rtikal järnstång (a), inpassad i en fot (b) med tvänne
stag. A stången äro uppträdda tvänne med fästshufvar försedda stöd (c). Strax ofvanför det nedre stödet sitter en skifva
(d) för igångsättningsledningen. I toppen på stången är fäst
en låda (e) med urverk och luftbroms för reglering af målets
rörelsehastighet Mellan de ofvannämnda stöden är en ram
(f) uppsatt på så sätt att den är rörlig kring i stöden insatta
vertikala dobbar (g) af hvilka den öfre är försedd med fjäder
m·ö jliggörande ramens urtagning. Iunti ramen sitter en tatla
{h), rörlig kring tvänne horisontala dobbar å ramens sidor.
Å taftans öfver- och underkant sitta gejder (j) å hvilka en med
rullar försed rektangulär vagn (k) löper. Vagnen är också
försedd med gejder för den i vertikal led rörliga måltaflan (1) .
Denna är i underkant försedd med tvänne rullar, afsedda att
löpa på de lösa vågformade skifvor, som fästas till knappar
{m) {, tatlan (b).

Urverket med ledning.
Vagnen (k) får sin rörelse genom linan (n) fäst i (o).
Linan går sedan öfver tv änne rullar å ra mens sida och sedan
till skifvan (d) och (p) genom urverket och ned till kulvikten
{q). .A v&gnens högra sida är linan (s) fäst och löper öfver
-en rull e i ramens högra kant och går sedan ned till kul vikten

-

-
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a
(r). Kulvik terna hafva samma vikt och äro hvarde ra försedd
as
med en liten krok i underk ant. När vagnen skall förflytt
banan
när
och
(q)
ten
kulvik
på
(s)
åt vänste r hänges vikten
höär utgång en skiftas vikten till (r) då iHven vagnen går åt
För
.
msen
ger. Hastig beten ·reglera s af urverk et och luftbro
med
att få en vertika l rörelse på målet kon:bin eras måltaft an
önen lina (v) till den fasta ramens vänstra sida. Ifall man
rande
motsva
,
rörelse
nde
nedgåe
skar gifva målet en upp- och
Tafrullnin g, påsätte s å taflan (h) en skifva med vågig kant.
eller
höger
lan (l) komme r då under rörelse n från vänste r till
och
tvärt om att glida på sina rullar under långsa m höjnin g
grader.
3-5
g
omkrin
af
g
rullnin
en
sänkn ing, motsva rande

Appara ten för utmärk ande siletlinjens läge i affyrni ngsögonbliclcet.
I kanonm ynning en fästes medels t en träprop p med ki lar
en skifva (x), förena d med en arm med T-form igt hål. I hålet.
inträde s en dubbel böjd T-form ad skena med den ena armen
frp,mför och den andra bakom taftan (h). Aden främre armen
ör
påsätte s en ställnin g med tvänne elektro magne ter. Ofvanf
ar,
häfarm
tvänne
med
neradt
dessa sitter ett ankare , kombi
När
hvaraf den öfverst a är i änden försedd med en penna.
d
hvarvi
ankare t attrahe ras påverk as häfarm en och slår fram
pennan gör ett märke å taftan. Genom att flytta skenan sidojen ..
vägen inställe s pennst iftet i vertika l planet genom visirlin
horison
i
pennan
inställa
Med nppsät tninge n kan man sedan
riktmed
tal väg, så att dess blyerts märke samma nfaller
punkte n .
Appara tens injuste ring bör ske mot taflans (h) midt.
punkt med pennan så reglera d att den nätt och jämt når fram
afsamma
på
taf:lan
För att vid höjd- eller sidorik tning hålla
end
stånd från kanonm ynning en är armen bakom taftan förs
förm ed tränne skenor i kryss . Dessa skenor äro i äP.darne
e
sedda med rullar, som trycka emot taftans baksid a. Tvänn
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af rull arue äro vertika la, tvänne horison tala. GetlOm att krysrulset sitter paralle llt med mynni ngspla net tvingas taftan af
afstån·
enom
hvarig
larne att ständig t följa kanone us rörelse r,
det blir konsta nt och pennan alltid kan nå fram. Elektro magngsneterna förena s med kontak ter invid kanone n och affyrni
använkte
kikarsi
Om
rytare.
strömb
in rätt.nin gen förses m ed
des måste e n hylsa med ett litet centru mhål påsätta s kikaren
en
i ock för ögats centrer ing och ackom oderin g eller också
särskil dt konstru erad kikare utan glas.

Använ dninge n af »the dotter».
Som ändam ålet med appara ten är att lära kanonk ommendö ren att m ed siktlinj en följa m ålet, måste under öfning
en
såväl kanon som tnål ständig t hållas i rörelse '} Hvark
fallet
förra
i
enär
kanon eller mål få stanna i sin r örelse,
seskottet kan affyras da målet passera r siktlinj en eller i det
annare då siktlinj en passera r m ålet. Genom det af L ege
stanna
kan
målet
att
len
nackde
den
vända urverk et bortfal l er
omi banan; likväl kvarstå r ännu den olägen heten att kanonk
passemalets
mendö ren kan hålla kanone n stilla och invänt a
sker ande af siktlinj en. Vid använd ande af den vågfor miga
nan torde detta emelle rtid icke löna sig, enär kanonk ommen
sedören icke kan beräkn a bvar målet skall befinna sig efter
rtid
emelle
tillåter
on
nast affyrad t skott. V år skjutin strukti
icke detta riktnin gssätt, h vilket framg<tr af mo m. 81 i Skjutinstruk tion för flottan, Artille ri, 1907. »Att söka träffa målet,
n
genom att med siktliuj en följa efter detsam ma , leder vanlige
därsig
r
komme
Detta
till långva rigt sökm}de utan att lyckas.
och
af, att kanone ns rörelse r i a llmänh et då måste blifva stora
Apparatens ändamål kan lika väl sägas vara att visa kanonlära
kommendören huru han s siktlinje stod vid affyrningsögonblicket och
ändai
liknar
Den
målet.
träffar
ej
skott
riktadt
rätt
honom att ett ej
mål och nytta kammarskjutning från stillastående plattform mot rörligt
its.
mål, hvilket mål ju är af liknande konstruktion som ofvan beskrifv
ingen
es
finn
här
ty
,
påtaglig
dock
är
ng
rskjutni
Dess fördel framför kamma
sspridning såsom hos kammarskjutningsammunitionen. Olika riktning
uppfattvår
enligt
r
försvåra
sätt och bestämmelser angående affyrning
Amn. af Red.
ning ej >dotterns användning.
*)
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således mera oberäkneliga, hvarjämte det alltid korta ögonblick, hvarunder riktningen är god, ofta inträffar så oförmodaclt och öfverraskancle att elen riktande antingen alldeles icke
hinner besluta sig att affyra skottet, eller ock ej förr än det
är för sent». Att detta likväl är möjligt äfven under måttlig
rullnina hat'va engelsmännen visat och infiir denna auktoritet
torde t~an vä l i viss mån få böja sig. Enli gt vår skjutinstruktion skola däremot skotten affyras i närheten af vändpunkterna
för rnllningen. Örningen bör då utföras så att siktlinjen under höjning möter målet i bägge vändpunkterna. Men för att
fullständiot kunna tillämpa vår skjutinstruktion måste emellertid ap~araten vara anordnad så, att målets rörelsehastighet
kan regleras efter olika fartygstypers dubbla rullniu.gsperioder.
Drifkraften bör vara elektrisk och apparaten för öfngt arbeta
fullständigt automatiskt.
The ordinar·y dotter .
Den s. k. >>ordinary dotter» är en annan riktapparat som
äfven användes inom engelska marinen. Apparatens ändamål
svnes vara att lära kanonkommendören att under rullning och
stampning välja det rätta affyrningsögonblicket, d. v. s. att
icke fyra af skottet hvarken för sent eller för tidigt. Apparaten b~står af en ram å bvilken rör sig en tafla io vertikal led.
Rörelsen utföres medelst en vef och utvexling. A tatlan fästes
ett kort af nedanstående utseende:
prickens d.-m.
6,6 mm .
afstånclet mellan linjema
9,4 m. m.
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Dots to be erased after use.
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Till kauonen fästes en arm medelst ett band . Armen
förenas medelst en utanpå ramen rörlig ställning. Denna är
försedd med en elektromagnetisk anordning i likhet med å
förut beskrifven apparat. Apparaten åverkar en penna, som
slår fram och gör ett märke å kortet i horisontalplanet genom
siktlinjen.
Pennan är rörlig sidovägen så, att för hvarje gång taflan
gjort en rörelse upp eller ned förflyttar sig pennan ett litet
stycke åt höger. Rörelsen åstadkornmes medelst ett lod . Sedan pennan kommit ut till högra kanten af kortet föres den
åter tillbaka åt vänster. Öfningen tillgår på följande sätt:
Kortet fästes på taflan, kikarsiktet inriktas på den öfversta
pricken. Pennan inregleras så att blyertsmärkena ligga på en
horisontel linje genom prickens medelpunkt. Kanonen fastlåses i denna ställning, bvarpå taflan röres upp och ned medelst. vefven. Hastigheten afpassas så, att rörelsen upp och
ned motsvarar ett fartygs dubbla rullningsperiod. För hvarje
gång målet passerar siktlinjen antingen på väg upp eller ned
affyras skottet. Sedan målet passerat siktlinjen lyfter sig en
spärrinrättning och pennan förflyttar sig ett litet steg åt höger.
Sedan den öfversta raden är slut tages den mellersta och därpå den sista. Fordringarna äro att prickarneskola falla innanför de bägge horisontala linjerna. Genom att sedan sammanbinda punkterna erhålles en grafisk bild af siktlinjens rörelse
i lodl ed.

l-Ivad beträffar öfningar med dylika riktöfningsapparater
så måste de för att gifva något resultat pågå under hela året,
såväl vid tjänstgöring ombord som i land . En eller annan
serie med »dotter», t. ex. under skjutskolan torde vara af föga
nytta. Under nuvarande förhållanden kan det icke sägas att
skjutskickligheten i allmänhet går framåt. Skjutskolans å
Hårsfjärden resultat blifva visserligen bättre år från år, men
skjutskolan representerar endast ett fåtal af våra kanonkom-
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hvari vi skulle
mend örer. Skjut ning torde väl vara det enda
m en jämfö relse n
och borde kunn a täf:la m ed storm akter na,
våra l:a klass armed dem tillfre dsstä ller icke ännu . Seda n
n hafva de i
skola
skjut
vid
tiller imatr oser geno mgåt t sin kurs
(icke för
årliga
de
allmä nhet nått maxi mum af färdi ghet; ty
torde
ion
pedit
alla ) skol - och strids skjut ninga rne unde r sjöex
skola n vunn~n
knap pt ens vara i stånd att und erhål la vid skjut
mend örers v1d
färdig het. Det är ju gifve t att våra kano nkom
en stegr as
hvark
t
lighe
skick
svåra och mede lsvår a kano ner skjut
pt skjut a
knap
året
eller und erhål les när de unde r 9 måna der af
måna tre
De
ett skott eller utför a några riktn ingsö fning ar.
torde sålun da
der eller ännu mind re hvaru nder öfnin gar pågå,
de. Beträ ffand e
knap pt bidra ga till skjut skick lighe tens höjan
hafva de ännu
så
ner
kano nkom mend örern a vid svåra kano
myck et försämr e ställt . Skjut ning und er rulln ing är äfven
örer knap past
summ ad, ty däri erhål la äldre kano nkom mend
hasti ga inläg gnågo n öfnin g. Vana och färdi ghet i siktli njens
och sidor iktnin gsnina unde r olika förhå lland en samt höjdvid de årliga
nhet
ratt~rnes hasti ga hand terin g sakna s i allmä
arneu nder
ning
skj utnin garne s börja n. På grund häraf få skjut
söfni ngar, som
sjöex pedit ion icke den karak tär af tilläm pning
i engel smän nens
deras kostn ad så väl motiv erar. Hem lighe ten
icke så myck et
nog
r
ligge
t
enorm t utvec klade skjut skick lighe
och ihärd iga
iska
i tillgå ng på amm unitio n som i deras metod
pågå såväl om?'iktnings- (dotter-) och laddn ingsö fning ar, eom
vid skjut skola n
bord som i land. Vida re r epeti tions kurse r
tillfäl len hvaru nsamt nogg ranna bestä mme lser beträ ffand e de
a draga nytta
kunn
skulle
vi
der hasti g eld får afgifv as. Äfve n
n torde icke
isatio
af deras meto der, ty vår nuva rande organ
~dotter» m. m.
lägga binde r i vägen för riktn ingsö fning ar med
a appa rater ansåväl ombo rd som i land, förut satt att dylik
vara omöj ligt
skaff ades i tillrä cklig mäng d. Det borde icke
afsedela till
äro
som
r,
ntt unde r vinte rn låta de artill erima trose
er, utför a
kanon
a
kano nkom mend örer vid svåra och mede lsvår
n unde r yinte rns
några riktn ingsö fning ar t. ex. en gång i vecka
själf. Ar 1902,
lopp . Enge lsmä nnen s erfar enhe t talar för sig

dess kano nkom då amira l Scott var chef å Terri ble, öfvad es
den ' följan de
Vid
ern».
mend örer med den nyup pfunn a »dott
tat än nåresul
priss kjutn ingen erhöl l Terri ble 20 proc. bättre
e
senar årens regot anl{at farty g i engel ska flottan. De
med riktn ingssulta t '!isa ännu högre stegr ing. Jäms ides
Ladd nings ·
öfnin gar;na borde äfven laddn ingsö fning arna pågå.
att stärk a
da
d
afse
bart
en
n
öfmn gatjne böra icke betra ktas såsot
s på si:ilägga
bör
arm- och ryggm uskle rna utan hufvu dvikt en·
r kondärfö
bör
ker, riktig och snabb laddn ing. Appa raten
grepp kunn a
strue ras; så att alla vid laddn ing förekom9-1 ande
sappa rat så konöfvas. .H varje farty g bör h af va sin laddö fning
garne . 'l'ill
öfnin
r
unde
s
strue rad att däck m. m. icke skada
rojek tiler
ärnsp
gröfr e pjäse r böra anska ffas Llybe lastad e tackj
rfvas så att de
med al~undad spets. Proje ktiler oa böra afsva
e låga, afmn dade
ledig t gå in i loppe t och förses med tvänn
kan man ladda
enom
Härig
.
koppar~örd lar till loppe ts skydd
fning unde r
eldgi
öfva
några skott efter hvara ndra och sålun da
. Blindighet
förh åll anden , som så nära som möjli gt likna verkl
skarp a
som
vikt
patro n ei· till lätta pjäse r böra hafva samm a
patro ner .
vara förde lF9r att uppd rifva eldha stigb eten torde det
omkr ing 3
af
inkel
aktig t ~tt fastst älla en maxi mi rulln ingsv
lära sig
~kall
ör
grade r iinom hvilk en hvarj e kano nkom mend
målet .
~_fgifva ~ basti g eld, unde r det han med kano nen följer
as i öfre vänd Ar rulln ingsg raden större bör eld endno t afgifv
. Ehur u
punktet~ i en ligh et med vår nuva rande skjut instru ktion
tros
erima
artill
e
hvarj
det vore att öka befäl ets arbet e, borde
utfölja
rant
nogg
hafva sin skjnt bok. Härig enom kund e man
på oläm pliga inveckl ingen och allt onöd igt arbet e undv ikas
allmä nhet kund e
divid er.' Skjut skick lighe tens stånd punk t i
äfven liärig enorn bättr e beräk nas.

L. · Stackell.

Tidsk rift i Sj'öväsendet.
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målti tflan, T måltafian, JJ!l mm
måle ts rör else, E ram m ed vagn för
Betecknin g·ar: F fotstä llnin g, f v ef för
kano nen m ecl mark ering sm·
fören
som
roma gnete rna, I( stång
med vagn för elekt roma gn etern a, m elekt
appa raten , L f ästpr opp.
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Årsberättelse i minväsende, elektroteknik
och sprängämne för år 1907.
Af föredra ganden A. Falleni us.

U n der de två år som förflutit, sedan den sista årsber ätnbetelsen inom denna vetens kapskl ass afgafs, har, med erfare
de
inom
ag,
underl
såsom
tema från det rysk-j apansk a kriget
och
torped
på
flesta marin er med rastlös ifver arbeta ts såväl
ma
minvä sendet s utveck ling som på tillgod ogöran det för mariti
olika
ändam ål a.f de storar tade framst egen på elektro teknik ens
härun
krig
detta
från
a
elsern
berätt
områd en. Allt efter som
it
komm
ock
man
har
ghet,
der vunni t i utförli ghet och pålitli
ns
till en klarar e och riktiga re uppsk attnin g af de olika vapne
uppulla
relativ a värde, liksom man ock erhåll it många värdef
böra
lysnin gar om vapne ns verkan och de sätt, hvarp å de
svaghe
och
brister
ka
teknis
många
använ das. Härvi d hafva
ännu
dessa
alla
ehuru
och
,
ter hos materi elen komm it i dagen
it
icke hunni t undan rödjas , har man dock i många fall komm
astas.
underk
till insikt om, hvilka föränd ringar materi elen bör
Den sedan århun drade n gällan de åsikten , att artille riet är
mariflottans hufvu dvape n, synes, åtmins tone hvad de stora
bekrå.f
hafva
kriget
tiska
nerna beträf far, genom det ostasia
ryktrnas
japane
tats. Visser ligen uttalad es omede lbart efter
rs redd
bara torped anfall mot den ryska flottan på Port Artbu
torpeden 8-9 februa ri 1904 på många håll den åsikte n, att
fartypansar
stora
de
att
och
n
den var framti dens hufvu dvape
att
snart,
rtid
emelle
sig
gens dagar voro räknad e. Det visade
stes
stadfä
ng
fortgå
s
denna åsikt var förhas tad, och under kriget
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lse åter
också öfvertygelsen om de stora pansa rfartyg ens betyde
också,
allt mera. De flesta marin ers nybyg gnads progra m visar
deras
att
äfven
utan
antal
ens
rfartyg
icke blott att de stora pansa
otvifvara
ock
torde
Det
ökas.
deplac ement i betydl ig grad
julångsk
med
och
ade
velakt igt, att det stora väl pansa rskydd
komden
tande kanon er bestyc kade slagsk eppet äfven för framti
Med
mer att utgöra kärna n af de stora marin ernas flottor.
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betrakta's såsom ett 'tillfällighetsvapen och såsom ett vapen ;
hvars värde å de stora fartygen kan ifrågasättas, bar dock
detta vapens snabbt fortskridande fullkomning i sådan· grad
vidgat området för vapnets användning och ökat sannolikheten för dess verkan, att detsamma otvifvelaktigt under ett kom mande krig kommer att spela en långt viktigare roll, än fallet
varit under det rysk-japanska.
Redan före detta krig arbetade man inom de mariner,
som med allvar sysselsatte sig med torpedvapnets växande
betydelse, ifrigt på att öka torpedens dåvarande relativ t ringa
fart och skottvidd. För de i kriget använda torpederna torde
skottvidelen emellertid med god bana och cirka 26-28 knops
fart icke hafva uppgått till mer än högst l 000 a 1200 meter
och för en stor del af torpederna kanske till föga mera an
hälften af denna distans. Förutom af otillfredsställande fart
och skottvidd leda torpederna dessutom af de stora olägenheter hvilka äro förbundna med den oerhörda köldutveckling,
' uppstår, då den i luftkärlet inneslutna till hög spänning ,
som
sammantryckta luften under torpedens gång hastigt utvidgar
sig. Dessa bristfälligheter hos torpederna framträdde under
det rysk-japanska kriget med stor tydlighet. De utgjorde tillsammans med personalens otillfredsställande öfning och ringa
kännedom om torpedvapnets rätta användande samt felen hos
krigsledningen den egentli ga grunden till, att de resultat, som
med torpedvapnet under detta krig uppnåddes, icke motsvarade förväntningarna.
Sträfvandena att utan fartförändringar i banan kunna
gifva torpeden största möjliga fart på stora afstånd har först
och främst led t till ökande af luftkärlets volym och höjande af
lufttrycket. Då en förlängning af hela torpeden af hänsyn:till
torpedtuberna och utrymmet ombord var omöjlig, har man
sökt öka luftkärlets volym dels genom att i någon mån öka
luftkärlets längd , dels genom att minska dess godstjocklek,
hvilket möjliggjorts genom användande af starkare material,
och dels genom att gifva luftkärlsbottnarna en mycket kupig
form . Under det att i det rysk-japansl~a kriget knappast nå-
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a

gra torpeder med högre tryck i · luftkärlet . än 90 100 kg. Cti1 ..2
torde hafva användts, anskaffas numera i alla mariner uteslutande torpeder med 150 kg.-cm. 2 tryck, h.~ilket i sig innebär il1öjlighet till en utomordentlig ökning af fart och skottvidd. För
att mot.s tå detta höga tryck, har man numera i alla mariner
öfvergått till användande af nickelstål i luftkärlen. För de
första till svenska flottan levererade torpederna med nickelstålluftkärl uppgick kärlens godstjocklek till .11 mm., men denna
hnr sedermera minskats och de under år 1907 levererade torpedernas luftkärl bafva en godstjocklek af endast 9,3 mm.
H ärigenom har man icke blott uppnått en ökning af luftvolymen, utan man · bar äfven vunnit .en afsevärd viktbesparing
till förmån förnämligast för torpederuas förut allt -för ringa
fl ytkraf t.
·
\
Såsom i den förra årsberättelsen · antydts, förorsakade svårigheten att erhålla homogen nickelhalt i luftkärlsämn ena till
en början stora olägenheter och en viss misstro till sådana
luftkärl, hvilken misstro ännu icke synes vara fullständigt öfvervunnen. Sålunda hafva vid den senaste af firman ·w hitehead & C:o för svenska t:!ottan utförda torpedleveransen, omfattand e 78 torpeder, icke mindre än 18 luftkärl måst kasseras på grund af ojämnheter i materialet. Ämnena till dessa
luftkärl hafva levererats från stålverket Witkowitz i Mähren,
hvilket anses vara ett af de verk, som tillverkar de bästa luftkärlsämnena. Orsaken till ifrågavarande ojämnheter i materialet bar man ännu icke lyckats utröna. Vid svarfning af
sådana luftkärl framträda ljusa däckar, i hvilka ytterst små
håligheter kunna skönjas, och om dessa kvarstå efter kärlens
slipning eller om vid slipnin gen nya framkomma, kasseras kärlen. Leverantören af luftkärlsämnena påstår emellertid , att
materialets hållfasthet icke nedsättes till följd af dessa ojämnheter, och för att bevisa detta påstående ställde han under
förra året ett luftkärl till firman Wbitehead & C:os förfogande
för utförande af sprängningsförsök. Firman emottog erbju·
dandet. efter att dock först hafva förklarat sig icke komma
att godkänna dylika luftkärl, äfven om sprängningen utfölle

-
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gynnsamt. Det för sprängning sfsedda luftkärlet hade en
godstjocklek af 9,5 mm., och vid materialprofning af detsamma hade fö ljande resultat erhållits:
2
95,9 kg.-cm .
Brottgräns . .. .. .. ... .. .. .. . . .. . .. . ... ..
Elasticitetsgräns .. .... ....... .. .. .. .. ... .. 75,6-74,4.
Draghållfasthet ... ... .. . . . . . ... ... .. ... . .. . .. . 89,o-87 ,5.
17 ,o proc.
'fän j barhet..... .. .
Nedanstående figur visar luftkärlets utseende efter spränguingen .

2

Luftkärlet sprängdes först vid ett tryck af 423 kg.-cmt.
1
och det visade sig sålunda motstå öfver 2 / 2 gånger så högt ,
tryck, som det för detsamma afseelda arbetstrycket. Då det.
efter sprängningen visade sig, att ingen af sprickorna gick
genom de såsom felaktiga ansedda ställena å kärlet, och då
brottgränsen icke angifver någon svaghet hos materialet, synes
det som om misstroendet mot nickelstå1luftkärleo skulle vara
tämligen obefogadt. Resultaten af sprängningsförsöket tyda
äfven på att, allt efter som till verkningsmetoderna förbättras ,
en ytterligare minskning af godstjockleken kan vidtagas.
Förutom genom ökning af luftkärlets volym och arbetstryck har man äfven sökt höja torpedens fart, genom att öka
genom~trömningsareorna såväl å lufttilloppskanalerna till maskinen som å luftafloppskanalen i propelleraxeln, bvarjämte
radierna i tilloppskanalernas krökar gjorts större, allt i syfte
att underlätta luftens genomströmning och därigenom minska
mottrycket. Vid företagna försök har det visat sig, att man

genom dessa åtgärder kan vinna en fartökning af öfver 1,5
knop på l 000 meters distans. U oderlättaodet af luftens genomströmning medför emellertid en ökad luftförbrukning, hvilket gör att, om skjutningen utstläckes till 2000 meters distans
eller mera, ingen farttillökning alls vinnes.
Det bästa medel h varigenom en ökning af torpedens fart
och skottvidd kan uppnås är utan tvifvel anordnaodet af en
effektiv uppvärmning af den som drifkraft använda luften .
H ärigenom skulle samtidigt de stora olägenheter, som äro förbu ndna med den oerhörda köldutvecklingen i torpedens maskin kunna undanrödjas. Det oafvisliga behofvet af en sådan
uppvärmningsapparat för den i torpeden använda luften blef,
såsom oivan antydts, först under det rysk-japanska kriget fullt
klart. Under de senaste åren hafva också uppfinname inom
torpedbranschen hufvudsakligen koncentrerat sina ansträngningar på lösandet af detta svåra problem. En luftuppvärmningsapparat af ifrågavarande slag måste för att vara användbar
arbeta under torpedens hela lopp och därunder gifva luften
€n jämn uppvärmning, på det icke plötsliga och stora variationer i trycket må uppstå. Apparaten får dessutom icke allt
för mycket smutsa torpedens maskin , ej häller må den åstadkomma så stark upphettning af luften, att oljeexplosioner med
åtföljande cylindersprängningar eller andra maskinhaverier ri·
.skeras.
Den första luftuppvärmare, som kommit till användning
i någon marin, torde vara den af det amerikanska Blissbolaget uppfunna, hvilken var placerad inuti luftkärlet och uppvärmde luften vid dess utrusande ur detta. Denna luftuppvärmares väsentliga fel var emellertid den med densamma förbundna stora faran för öfverhettoing af hela den i luftkärlet
in neslutna luftmängden, hvarigenom risken af luftkärlexplosio n
var synnerligen stor. På grund häraf har denna uppvärmare
icke kommit till användning i någon annan marin än den
amerikanska. Den i förra årsberättelsen omnämnda af Pebal
·och Fuchs konstruerad e anordningen för luftuppvärmni ng i
t orpeder medelst thermit, med hvilken försök utfördes af fir-
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stegringen, hvilken eljest skulle kunna skada maskinen. Genom dessa anordningar har Gesztesys apparat den fördelen
framför Armstrongs, att densamma kan apteras å hvilken torped som hälst utan utbyte eller förändring af dess maskindelar. Öaktadt det sålunda vill synas, som om Gesztesys varmluftapparat skulle äga vissa företräd en framför den Armstrongska, håller dock firman Wbitebead & C:o på, att den sistnämnda apparaten är den bästa och åtager sig åtminstone för
närvarande icke leveraus af torpeder försedda med Gesztesys
apparat.
På grund af de gynnsamma meddelanden, som ingått
beträffande de med den Armstrongska varmluftappar aten uppnådda resultaten, anmodade kungl. marinförvaltni ngen sistlidne
höst firman Whitehead & C:o att i fyra af de för svenska fiottan under leverans varande 46 cm. torpederna insätta sådana
varmluftappar ater. Meningen var att, sedan dessa torpeder anländ t till Sverige, med dem fullständiga försök under olika
förhållanden skulle utföras, hvarefter på grund af resultaten
från dessa försök skulle afgöras, huruvida fiottans torpeder
hädanefter borde förses med sådana varmluftappar ater. Med
ofvannämnda fyra torpeder hafva under sistlidne december
och januari månader leveransskjutn ingar pågått. Därunder
visade det sig emellertid , att den Armstrongska varm luftapparaten ännu var behäftad med stora brister och olägenheter, att
de med densamma försedda torpederna icke kunde godkännas,
oaktadt de stipulerade leveransprofve n voro synnerligen li ndriga.
Visserligen mötte det i allmänbet ingen svårighet att uppn å
den kontrakterade farten, då varmluftappar aten verkade, men
på grund af den bristfälliga antändningen uteblef tändningen
mycket ofta. Vid sådana tillfällen gick torpeden visserligen
sitt skott med kalluft, men till följd af de förändringar, som
måst vidtagas med torpedens maskin i samband med den Armstrongska varmluftsappa ratens apterande, gick torpeden då med
afsevärdt saktare fart än en vanlig kalluftstorped af samma
modell. Detta var emellertid icke det största felet med ifrågavarande varmluftappar at, utan det visade sig också bland
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annat, att denna mycket ofta förorsakar häftiga oljeexplosioner
i torpedens maskin, hvilka man oaktadt fl erfaldiga koustruktionsändringar icke lyckades . förhindra, samt h vilka trots vidtagna förstärkningar och användande af motståndskraft igare
material dock förorsakade såväl söndersprängn ing af maskincylindrar som andra allvarsamma maskinhaverie r. Med anledning af dessa ogynnsamma resultat afbrötos i januari leveransprofven med de fyra beställda varmlufttorped erna, och firman lämnades en frist till början af mars att med egna torpeder utexperimente ra varmluftsappa raterna, hvarefter leveransprofven skulle återupptagas.
Genom att utan en grundlig omkonstruktio n af torpedens
maskin införa en sådan varmluftsappa rat som den Armstrongska, synes man mig emellertid hafva slagit in på en oriktig
väg, där man alltid kommer att möta den stora risken af oljeexplosioner och därigenom förorsakade svåra maskinhaverie r.
Med höjandet af luftens tem peratur och spänning måste man
nämligen äfven tillse att maskinens utveckling håller jämna
steg. Vida riktigare torde det därför vara att i samband med
varmluftappar atens införande äfven gå in för turbinmaskine n
eller också att söka åstadkomma en för torped en sä rskild konstruerad explosionsmas kin . Endast på någon af dessa vägar
synes mig en fullt tillfredsställand e lösning af denna fråga
kunna uppnås. Enligt i tidskrifter synliga uppgifter skola de
af firman Bliss-Leavitt för den amerikanska marinen senast
byggda torpederna vara försedda med turbinmaskin , och lära
dessa torpeder hafva uppnått en fart af omkring 3ö knop på
3000 meters distans.
Under det att man för ett par år sedan icke kunde räkna
med skjutdistanser för torpeden på mer än 2000 meter, hafva
dessa nu stegrats till 3000 meter, och att döma af senast föreliggande underrättelser torde torpedskjutdis tansen snart komma
att uppgå till 4000 meter. Dessa stora skjutdistanser kunna
emellertid endast komma till användning om dagen, i dagning eller skymning, och då endast vid beskjutning af stillaliggande fartyg eller sjöstyrkor i sluten formering; nattetid
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äro de oanvän dbara, på grund af att ma~1 då icke kan se så
långt. De stora fartygen komma antaglig en endast. att använd a
sina torpede r om dagen, under det att torpedh atarna oftast
torde utföra sina anfall nattetid . Häraf följer att de stora
fartygen i allmänh et korr11IJa att afgifva torpeds kott på stora
afstånd men under förhålla nden, då motstån darens både kurs
och fart kunna tämlige n riktigt uppska ttas och alltså större
träffsan nolikhe t föreligg er. 'l'orped båtarna kunna däremo t icke
om natten med lika säkerhe t uppska tta siktfakt orerna och
måste alltså komma sin a motstån dare närmar e och genom
större fart på torpede n utjämn a felupps kattning en af siktfaktore rna .
Af hvad ofvan anförts framgå r beträffa nde modern a torpeder, att sådana som äro afsedda för sto:a farty~ .. böra inskjutas pli. det största afstånd, som kan ernas med Jamn och
använd bar fart. De torpede r, som afses till de egentlig a torpedfart. ygen, böra däremo t inskjuta s dels m~d den största möjliaa fart på ett kortare afstånd , högst omknn g 1000 meter och
d;ls med reducer ad fart på stort afstånd. Vid utarbet ande af
de nya bestämm elser för inskjutn ing af torpede r, hvilka under
sistlidn e februar i månad af kungl. marinfö rvaltnin gen utfärdat s,
har också hänsyn tagits till ofvan framhå llna synpun kter.
Näst höjande t af torpede ns fart och skottvid d hafva sträfvanden a att i teknisk t och militärt hänseen de fullkom na torpeden gått ut på att öka dess träffsäk erhet och förstöra nde
verkan. För att kunna tillgodo göra sig torpede ns ökade skottvidd och fart, måste de organ, som styra torpede n såväl i
horison tal- som vertikal planet äfven utveckl as och fullkom nas.
Med den ökade skjutdis tansen följer , att tiden, under hvilken
torpede n tillrygg alägger sitt lopp, blir längre . Då gyrosko pets
sväno·h jul vid torpede ns utskjutn ing sättes i gång med stor
omlo;ps hastigh et, hvilken därefter så smånin gom aftager.• blir
verkan af de vertikal a rodren också så smånin gom mmdre.
Vid gyrosko per har det därför gällt, att i möjliga ste mån öka
svängh julets initialh astighet och minska friktion en. H va.d beträffar det Obrysk a gyrosko pet, hvilke.t igångsä ttes med fJäder-
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kraft, synes gränsen för rotation shastigb etens upporif vande
vara uppnåd d, utan att gyrosko pets styrand e kraft dock räcker
till för de numera förekom mande största distanse ma. Firman
Whiteh ead & C:o lär också vara betänkt på att för gyrosko pets igångsä ttande öfvergå till använd ande af kompri merad
Juft och utföra förbere dande försök härför. I en del mariner
lär också arbetas på att omkons truera gyrosko pet på sådant
sätt, att svänghj ulet kan bibehål la sin erforde rliga omlopp sbastigb et oföränd rad under torpede ns hela lopp, och enligt i
facktid skrifter synliga uppgift er skall denna fråga i Amerik a
-r edan hafva lösts. Den amerika nska torpede ns gyrosko p lär
nämlige n medelst en liten med luft drifven turbin bibehål la
en konstan t omlopp shastigh et af cirka 18 000 hvarf i minuten .
För att torpede ns bana i vertikal planet trots den hög[!.
far ten må kunna bibehål las jämn och allt för stora djupsvä ng:
ningar undvika s , har det visat sig nödvän digt att i den mim
farten ökats göra djupreg leringso rganern a känslig are samt öka
roderse rvomoto rns kraft.
Genom dubbla bottnar och förbättr ad bottenk onstruk tion
ha fva såväl slagske pp som kryssar e gjorts mer och mer okänsli ga mot torpede rs och minors sprängv erkan. Förutom genom
ökande af torpede ns fart, skottvid d och träffsäk erbet har man
därför äfven sökt böja torpede ns värde i militär- tekniskt hänseende genom att öka dess förstöre lseverka n i sådan grad, att
en torpedtr äff under alla förhålla nden skulle vara nog för att
fö rsätta ett modern t slagske pp ur stridba rt skick. Detta har
man i en del mariner sökt uppnå genom att öka sprängl addnin gens storlek, under det att man åter i andra öfvergå tt till
använ dande af kraftiga re sprängä mne. Ökande t af laddnin gens storlek har i allmänh et föranled t öfvergå ng till större
torpedk aliber, och numera anskaff as i nästan alla marine r endast 45 cm. torpede r. I den svenska marinen bar man allt
för länge fortgått med anskaff aodet af torpede r af mindre kaliber, men sedan våra under sistlidet år färdigb yggda 2:a klass
torpedb åtar ändtlige n försedts med 45 cm. torpede r, anskaff as
äfven hos oss torpede r utesluta nde af denna kaliber, och har
T'iclslc1·i{t i S,jö.väs.endet.
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synn erlig en vikt iga enhe thäri geno m den läng re efter sträf vade
ans farty g uppn åtts. I
ligh eten i torp edbe styc knin gen å flott
ddni ng än 100 kg. svår 45 cm. torp eder tord e störr e sprä ngla
eder nas flytk raft allt för
ligen kun na uppn ås, utan att torp
mar inen s torp eder , som
myc ket insk ränk es, och i den sven ska
ladd ning ens vikt hitti lls
mås te bala nser as i sött vatte n , har
ÄEven en ladd ning af
icke kun nat uppd rifva s öfve r 90 kg.
mar iner anse tts för ring a.
90 a 100 kg. har eme llert id i en del
nska mar inen börj at anDär för har man t. ex. i den ame rika
ska mar inen lär för de
skaffa 53 cm. torp eder , och i den fran
afTandet af 60 cm. torp enyas te slag skep pen till och med ansk
ökni ng af torp edka libe rn
der vara proj ekte radt . En såda n
a oläg enhe ter, att den
med för eme llert id så mån ga väse ntlig
syne s upp väga olägenhefördel, som därm ed kan vinn as, icke
någo n möjl ighe t att intern a. Då det knap past tord e finnas
cm. å de egen tliga torföra torp eder af stör re kalib er än 45
ern för det först a med pedf arty gen, skulle en steg ring af kalib
i torp edbe styc knin gen
föra den oläg enhe ten, att enhe tligh eten
och därm ed förs våra s torför sam tliga farty g mås te från gås,
högs t bety dligt , !war pede rnas unde rhål l och hand hafv ande
torp eder mell an farty gen
jäm te möjl ighe ten att kun na utby ta
bibe hålla ndet af en enhe tsförs vinn er. Red an af dett a skäl är
t. En ökni ng af torp edkalib er synn arlig en efter sträf vans värd
ökni ng af torp eden s läng d
kalib ern med för säke rlige n äfve n en
vikt ökni ng äfve nsom heoch häri genom upp står en bety dlig
eder och torp edtu ber som
hof af stör re utry mm e för såvä l torp
inga r m. m., hvar jäm te
för tran spor t- och förv arin gsan ordn
ill kom mer, att de reda n
vapn ets betj änan de förs våra s . Härt
edbe styc knin gen betin nu bety dlig a ansk affn ings kost nade r torp
skulle kom ma att i utom gar geno m berö rda kalib erste grin g
knin gar tyda på, att anorde ntlig grad växa . Verk ställ da berä
med skul le mer än förskaf fnin gsko stna den häri genom till och
rin garn a på ökad sprä ngdubb las. P å grun d hära f tord e ford
icke böra sträc kas läng re
ladd ning i torp eden för närv aran de
n ås. Däre mot bör strid sän som i 45 cm . torp eden kan upp
är möjl igt, utan att farkone ns spet s göra s så fyllig som det

" f. Gen om
torp eden s bana i öfriO,_,'t lider d ara
ten. min
k skas eller
lige n dels att ladd ninstnc1s ~oneos fylli gare form vinn es näm
ngce ntru m brin gas .. _
gens voly m kan ökas och dels att sprä
nar
are d"en t ra.. ff a d e f arty gssi dau, h vari geno m sprä ngve rkan ökas.
m
anvä ndes fortf aran de i
_ Sasom sprä ngla ddni ng i torp eder
·
·
a
adt bom ullsk rut , då dett allt]·;-c;,m t vrsar sr g vara
allm änh..et fukt
..
aft före nar de mili tära
det s?ra ngam ne, som med stor sprä ngkr
och pålit ligh et unfurdn~garn.a på ofar ligh et vid anvä ndan det
n b state rnas och
Före
m
der forv~nng .. I någr a mar iuer såso
.. nen
a ·-flpra" ngam
andr
n
Japa1n s lara till torp edla ddni ngar äfve
..
nat
kun
m
gt hvacl häro
~n ..)om ullsk rut hafv a försökts , men enli
k icke vari t synn er1~1ham tas, syna s res u l ta ten af dessa försö
ten af till torp edla ddni nligen gyns amm a. För att höja effek
· g
geno m star·k pres smn
a
gar afsedt bom ullsk rut gifves dett·
ddedla
torp
försök t öka
s~örr e tätl: et, och i Eng land har man
att pres sa hela laddm
geno
,
rkan
n~ng ens. vrl<t och sprä ngve
mng en 1 ett enda stycke.
(Forts.)
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Danmark.

Öfningar. Kryssaren Hejmdal skall nästa vinter utgå
på 4 1 j 2 månaders expedition till aflägsnare farvatten .
Kadettfartyget Hekla skall inst. sommar anträda en 3
månaders expedition till Island.

Meddelanden ft~ån främmande mariner.
(Afslutadt den

6

/•

1908.)

Norge.

Stationsfrågan. Den för utredning af frågan .rörand~
förläagnina af flottans bufvudstatiou tillsatta komnutten har l
b
b
•
sitt betänkande
framhållit 'rromsösund v1d
Aren dlo
a sasom d en
för ändamålet mest lämpliga platsen; i andra rummet upptages
Horten under förutsättning, att den blefve erforderligt befästad .
Kostnaden för förläggning af hufvudstationen till Tromsösund
skulle uppgå till i rundt tal 13 1 / 2 mill. kr., under det att
förläggningen till Horten endast skulle betinga en kostnad af
9 3/ 4 mill. kr.
Materielen . Jagaren Draug löpte den 18 mars af stapeln
på varfvet i Horten. Längd 69 m ., bredd 7 , ~- m., djupg. 2,1
m . och depl. 650 ton . Med utvecklande af 7o00 h.-kr. _skola
maskinerna gifva fartyget en fart af 27 kn . Bestyckmngen
utgöres af 6 st. 76 mm:s kanoner och 3 torpedtuber.
- - Systerfartyget 'rroll skall nu stapelläggas.
Monitorema Mjölner och Skorpionen skola. utrangeras
som krigsfartyg. Deras bestyckning ~kall öfverflyttas till 2:a
kl. kanonbåtar.
Diverse. Försvarsdepartementet har för stortinget framlagt förslag om nedläggandet af befästningarna vid Vardölms.

Materielen. Kontrakt lär ha upprättats med Germaniavarfvet i Kiel om byggandet af den nya undervattensbåten.

Tyskland.

Budget. Nybyggnadsprogrammet innevarande år omfattar följande fartyg: 3 slagskepp af Dreadnought-typ, l pansarkryssare af Invincible-typ, 2 mindre, opansrade kryssare,
12 ]·aaare
och ett obestämdt antal undervattensbåtar. Hvad
• b
slagskepp, kryssare och jagare beträffar, är sarruna nybyggnadsprogram fastställd t äfven för de tre följande åren 1909-11.
H äraf äro alla 4 pansarkryssame och ett af 1911 års slagskeppfartyg, som öka f:lottans storlek, under det att de öfriga slagskeppen äro sådana , som byggas i stället för de föråldrade
fartyg, som efter hand utrangeras.
För utvidgning och
fördjupning af Kieler-kanalen upptager budgeten c:a 20 mill. kr.
Fartygsfördelning.
slagskeppet N assau bar tilldelats
Nordsjöstationen. Som en följd häraf komma åtminstone de
tre fartygen Ersatz Sachsen, Ersatz vViirtemberg och ErsRtz
Baden att äfven tilldelas samma station .
De nya pansarkryssarne Sc~arnhorst och Gneisenau hafva tilldelats l:a
kryssardivisionen, under det att Yorck öfverförts till 2:a divisionen . I stället · för 3 komma således hädauefter 4 pansarkryssare att ingå i hvarje kryssardivision.
Personalen. Chefen för amiralsta ben, amiral Biichsel,
so m nu i närmare 6 år innehaft denna befattning, har afgått
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tyget Gneisenau, h vars färdi~byggande hufv~dsakli.~en .. _på
grund af arbetarsvårigheter pa Weservarfvet na~ot fordro]ts,
utförde den 13 februari sina leveransprof med utmarkt resultat.
Bergningsångaren för undervattensbåtar ~V ulkan » utförde
den 22 februari likaså med godt resultat en proftur under
flera timmar. Vulkans propellrar drifvas med elektrisk kraft.
Jagaren V 155 löpte den ~8 februari af stapeln på Vul-

'fil! hans efterträdare har utnämnts amiral

JJiaterielen. S lagskeppet Ersatz Bayern sjösattes den 7
sistlidne mars på kejserliga varfvet i Wilhelm'3haven . Fartyget
erhöll vid stapellöpningen namnet N as sa u. Detta är det första
af de tyska fartyg, som äro afsedda att utgöra en motsvarighet
till Englands fartyg af Dreadnought-typ. Dess dimensioner
och öfriga uppgifter hafva strängt hemlighållits. Officiellt uppgifves dock, att deplacementet uppgår till 18000 ton. Ur tillförlitlig källa framgår dessutom, att maskinerua skola indikera
25000 h.-kr. , hvarmecl. fartyget skall erhåll a en fart af 19 kn.
D ess längd uppgår till 144 m., bredd till 25 m. och djupg.
till 7,9 m. Bestyckningen torde komma att utgöras af 12 st.
50 kaliber långa 28 cm:s kanoner, 12 st. 17 cm:s och 8 st. 8,8
cm:s kanoner samt 6 torpedtuber af 50 rnm:s kaliber. Det
förljudes äfven, att den svåra bestyckningen skulle utgöras af
16 st. 28 cm:s kanoner. Totalkostnaden för fartyget uppgår
till nära 33 mill. kr. och pr ton till i det närmaste samma
Tyskland
summa som Dreadnought, nämligen 1,820 kr. lär redan vara betänkt på att höja tontalet på de slagskepp,
sotn skola byggas efter »Ersatz Bayern»-klassen, d. v. s.
»Ersatz Siegfried, Oldenburg och Beowulf», h vilka lära skola
få ett deplacement af 22000 ton och en bestyckning af 12 st.
30,5 crn:s kanoner.
Pansarkryssaren E., byggd på varfvet i Kiel, knmmer
inom den närmaste framt1den att sjösättas. Fartygets deplacement uppgår till 16000 ton och den kontrakterade farten till
23 knop. Den svåra bestyckningen skall utgöras af 28 cm:s
kanoner; uppgifter rörande deras antal variera mellan 8 och
12; totalkostnaden 24 3/ 4 mil!. kr. Kryssaren F däremot lär
komma att erhålla en bestyckning af 10 s_t. 30,5 cm:s kanoner.
Pansarkryssaren Scharnhorst, som i midten af januari
grundstötte utanför Kiel, har efter 5 veckors energiskt arbete
afslutat sina reparationsarbeten och skall uu jämte kryssaren
SysterfarStuttgart åtfölja Hohenzollern till Medelhafvet. -

kans varf i Stettin.
Af el. e 12 jagarne, som innevarande år kom ma att stapelläggas, skola 5 byggas på Germaniavarfvet, 4 p~ Schic~1au
och 3 på V ulka n varfvet. Alla 12 båtarna erhålla turbmmaskmer.

Olyckshändelse. Torpedbåten S 12 pårändes den 13 mars
af en tysk ångare vid mynningen af Elbe. Besättn in gen på
torpedbåten, som endast mätte 85 ton och sjösatte~ för c:a 20
år sedan , räddades med undantag af uppbördsmask1msten, som
följd e med fartyget i djupet.

-'

En del anmärkningsvärda kolningsKoln'ingsresultat.
resultat hafva nyligen uppnåtts, i det att slagskeppen Wettin
och Elsass om bordtagit i medeltal resp . 425 och 428 ton i
timm eu och pansarkryssaren Yorck 419 ton.

Handelsflottan. Tyska handelsflottans storlek uppgick i
börj an af år 1906 till 4320 fartyg med sammanlagdt 2 ~69 292
netto-reo-isterton eller 3 725 456 brutto-registerton samt v1d samma tid o 1907 till 4430 fartyg med motsvarande siffror 2 629 093
och 4002 896.

Ryssland.
Materielen. Följande nya fartyg träda under år 1908 i
tjänst i Östersjöflottan: pansarkryssame »Rjurib och »Admiral
Makaroff» , minfartygen »Jennisej:.-> och »Volga» jemte 7 underAf under reparation varande fartyg väntas
vattensbåtar.

-
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kryssame »Oleg» och »Diana» samt skolfartyget »Pjåtr Veliki»
kunna inträda i tjänstgöring, hvaremot kryssaren »Rossijas»
reparatiou ej under året torde medhinnas.
Vid inspektion af baltiska e~kaderns torpedafdelning
i närheten af Libau den 26 mars inträffade ett svårare missöde. Under evolutioner med l 7 knops fart råkade vid en 180° gir
eskaderjagaren »Dobrovolets» ramma eskaderjagaren »Moskvi·
tjanin» akterut. Båda fartygen erhöllo härvid allvarliga skador
och infördes till Libau för att reparera.
-- Rammen kommer enligt uppgift i Kroustadttidningen
»KoUiJJ» att bortfalla på alla nya ryska fartyg, istället komma
de att förs es med isbrytarstäf.
- En mängd olika däcksbeläggningar hafva pröfvats på
öfre däck såväl på torpedfartyg som på »Admiral Makaroff»,
»Gromoboj», >>Pjåtr Velik i>> m. fl . större farty g, men med föga
gynsamt resultat, hvarför tillsvidare liksom förut trä kommer
att användas på öfre och linoleum å de undre däcken.

värde äro dessa fartyg fördelade på följand e sätt: de allra'
nyaste äro tilldelade Hemflottans Noredivisiou, de därefter
Kanal- och Atlantereskadrarna och slutligen de mindre moderna och mindre kraftiga Medelhafseskadern. D enna sista
eskader, som förr • i tiden var d en mest betydande, har nu
reducerats år från år med hänsyn till att Englands förhållande
till .Medelhafsmakterna blifvit allt mer och mer vänskapligt,.
och man skulle nästan kunna förutse, att denna eskader liksom den i de kine~iska farvattnen stw rt komm er att bestå af
endast en kryssareskader.
2. Fartyg bemannade med en nyckelbesättning, bestående af artillerimatroser och öfriga specialister. Dessa fartyg,
som äro något älclre än l :a gruppens, kunna mobiliseras på
ytterst kort tid, 4-6 timmar efter erh:'tllen order.
3. Fartyg i reserv med reducerade förråd; dessa i allil1änhet äldre fartyg tyckas ej äga något särdeles stort stridsvärd e, i det de äfven gå under namnet »gammalt järnskrot>>.
4. Sista kategorien består af fartyg, som äro afsedela
att försä lj as och följaktligen endast nödtorftligen und erhållas.

England.

Flottprogram, m. m. En jämförelse med öfriga lämlers
nybyggnadsprogram utvisar, att uneler perioden 1900-08 England byggt eller beviljat medel till byggande af sammanlagdt
23 slagskepp, Förenta Staterna 20 och Tyskland 19. Englands
öfverlägsen het gentemot en enda makt är således ej särdeles·
stor, att döma af ofvanstående siffror; dess styrka ligger däremot i de 25 slagskepp, som byggdes uneler perioden 1893-99.
Vid slutet af 1\109 komma nedanstående länder att förfoga
öfver fö ljand e antal slagskepp af Dreadnought-typ eller härmed
j ämnställda fartyg:
Engl and.. .. .. .. .
... ... . ...... ....... .. ................ .. ... . ....... . ...... lO
Tyskland .................. .. ......... ... _.-.... .. .........
... .. .. .. .. 3
Förenta Staterna .. . ... ... .. . .. .. .. ... ... ...... .. .. .. .. .
.. .. .. . .... .... ..... . 2
Frar1krike .. ... ... .. . . ........................... ... ...... .......... .............. . o
Vid slutet af år 1910:
England .......................... .......... . .......... .. .... -.. ..... .. .. ..
14

Budget. Marinbudgeten för 1908-09 uppgår till sammanlagdt 32,319,500 p:d sterl. mot 31,419,500 p:d sterl. under
innevarand e budgetsår. Af anslaget till fartygsbyggnad sb.ll
6, 795,202 p:d s te r l. användfis till fullbordande af redan u n der
byggnad varande fartyg och 750,000 p:d sterl. till påbörjande
af l slagskepp af förbättrad Dreadnought-typ, l större pansarkryssare, 6 mindre kryssare, 16 jagare samt ett antal undervattensbåtar för sammanlagat 500,000 p:d sterl.
Flottans uppdelning. Engelska flottan är för närvarande
fördelad i 4 olika kategorier, af hvilka två bestå af rustade
fartyg och två af fartyg i reserv:
l. De modernaste fartygen äro ständigt rustade och försedda med fullständiga förråd. Efter sin ålder och sitt strids-
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Tyskland .. .. .. .. ... .. .. .. .. . ... ... ... ... .. . ... . .. ... . .. .. .. . . . ... .. .. . .. .. .... .. 6
Före11ta Staterna.. ................ ............. .. ..... ...... ...... ..... .... ..... .. 4
Frankrike .. . ... .. .... .. . .. .. . . .. ... .. . .... .. .. .. ... ... ... .. . .. .... ..
2
Vid slutet af år 1911:
England ......... .. .. . ... .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . ... .. .. .. .. .. . .. ... .. .... .. .. .. .
14
de fartyg, som ingå i 1909 års nybyggnadsprogram under förutsättning, att de påbörjas före
sista december 1909 och färdigbyggas under 2 år.
T yskland .. ... .. . .. ... ...... ...... .... .. ..
.. ........ .10 eller möjligen 14
Förenta Staterna .. . .. .. ...
.. .. . .. .. .... .... .. .. .. .. ... 6
Frankrike.. ...... .... .. ...... ... .. .. ... .. ...... .. .. ... .. .. ...... ... .. .. .... ... 2
Om England skall hålla fast vid sitt flottprogram att
bygga två Dreadnought'ar för hvarje sådant fartyg, Tyskland
bygger, och om de tyska fartygen byggas med den hastighet,
som för närvarande beräknas, måste England som maren 1912
äga 28 Dreadnought' ar. Alldenstund byggandet af en Dreadnought tager 2 år i anspråk, förutsätter Jetta påbörjandet af
14 sådana fartyg under tiden april 1909-juli 1910 eller med
andra ord under 15 månader lika många sådana fartyg, som
England påbörjat noder de sista 5 åren.
En jämförelse mellan Englands och Tysklands pansarkryssare af Invincible-typ utfaller för England ogynnsamt,
enär <letta land äger endast 4 sådana fartyg, under det Tyskland förfogar öfver 3, i begge fallen äfven de under byggnad medräknade.
B vad Englands jagare beträffar utvisar deras nybyggnad
en aftagande ökning, i det att under de sista 10 åren England
påbörjat färre jagare än Ryssland, Tyskland eller Frankrike
hvar för sig. AJven härvidlag tycks England således ha från gått sitt »Two Power»-system. I engelska tidskrifter framhålles,
att under det Tyskland regelbundet bygger 12 jagare pr år,
har England ännu ej gått in för något liknande systematiskt
byggnadssätt.
Följande två tabeller utvisa de större flottornas styrka i
mars 1908 samt antalet slagskepp och pansarkryssare, som
vid samma tid är under byggnad eller beviljade, hvilka

+
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således, hopsummerade med de redan färdiga, angifva styrkan
af de olika flottorna omkring april 1910 :
Förteckning öfver färdigbyggda slagskepp, pansarkryssare
och moderna torpedfartyg inom nedanstående länder i mars 1908:
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1'0

:::p.

Slagskepp, Dreadnought' ar ......
klass I ...... ... .........
II ···············
III .. .. .. ... ... ...
Pansarkryssare ·· ·· ·· ···············
Jagare, sjösatta inom de senaste
10 åren ...... ... .. ..... ...... .... . ..
Torpedbåtar d:o d: o ............ ...
Undervattensbåtar ............ ..... .
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Slagskepp, klass I:
King Edward och liknande fartyg.
II : Majestic, Formidable m. fl .
III : Föråldrade.

År 1908 beviljade eller under byggnad varande slagskepp och pansarkryssare:
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Dessutom påbörjade England under 1905 12 st. l:a kl.
torpedbåtar på 230-280 ton samt ytterligare 12 under lwardera af åren 1906 och 1907. -- I tyska marinen u p p går
jagarnes aktiva lifslängd till 12 år. Ufvanstående siffror angifva således enligt denna beräkningsgru nd antalet under år
1910 stridsdugliga jagare.
Nedanstående summor angifva utgifterna för nybyggnad
inom å ena sidan Englands å andra sidan Tysklanels och
Fö renta Staternas flottor ocb utvisa således, i huru hög grad
»Two Power»-system et följts af England:
1897- 8
1898- 9
1899- 1900
1900- 1
1901-2
1902-3
1903- 4
1904- 5
1905-6
1906-7
1907-8
1908-9
Summa

England
p:d sterl.
5,050,000
6,730,000
7,510.000
8,950,000
8,860,000
8,530,000
11,110,000
11,260,000
9,920,000
9,280,000
8,100,000
7,545,000

102,845,000

Tyskland o.FörentaSt. England + eller p:d sterl.
p:d sterl.
5,200,000
- 150,000
6,900,000
- 170,000
4,990,000
+ 2,520,000
7,700,000
+ 1,250,000
10,100,000
- 1,240,000
9,700,000
- 1,170,000
10,200,000
+ 910,000
11,620,000
-· 360,000
16,300,000
- 6,380,000
12,200,000
-- 2,920,000
10,000,000
- 1,900,000
11,000,000
- 3,455,000
115,910,000
- 13,0ö5,000

Personalen. Amiral Bosanquet, som uppnått pensionsålder nedhalade den 23 mars om bord å Vietory sitt befälstecken i egenskap af Commander-in -Chief i Portsmouth.
Materielen . Det under byggnad varande tredje fartyget
af S:t Vincentklassen kommer att erhålla namnet Vanguard
och icke som förut uppgifvits Rodney. Kölen till detta slagskepp sträcktes den 2 april på Vickers, Sons och Maxims
varf i Barrow-in-Fur ness. Fartyget väntas löpa af stapeln
instundande november och vara färdigbyggdt om två år.
Deplacementet , som först bestämdes till 19250 ton , kornmer
på grund af en del betydande förändringar att ökas med några
hundra ton.
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Förut icke meddelade uppgifter rörande S:t Vincentklassens fartyg äro: maskinkraft 25000 h.-kr. och fart 21 knop,
en bestyckning af 10 st. 30,5 cm:s och 20 st. 10,2 cm:s
kanoner samt 5 undervattensto rpedtuber. Vidare erhåll a fartygen 4 propellrar och 2 roder.
Bellerophonkla ssens fartyg skola förses med två st. trefotade lika höga master. Under det således dessa fartyg få
ett större antal master än deras föregångare, Dreadnought,
påstås det, att S:t Vinceutklassen s fartyg endast skola erhålla
en helt liten signalmast.
Namnen på de fem nya jagare, om hvilkas byggande
amiralitetet upprättat kontrakt äro Nubian, Crusader, Maori,·
Zulu och Vikiug.
De fem 57 mm:s kanonerna på jagarne Dee, Erne, Ettrick,
Exe, Ness, Nith, Cherwell, Swale, Ure och vVear bafva ersatts
med 3 st. 75 mm:s kanoner, hvadan dessa fartygs arti ll ribestyckning nu utgöres af 4 st. 75 mm:s kanoner. Efter hand
skola alla Riverklassens fartyg erhålla denna bestyckuing.

Mobilisering. En mobilisering af liknande slag som de
i föreg. häfte omnämnda med Devonport- och Portsmouth-div isionerna har nu äfven utförts af Hemflottans 3:e division, förlagd
till Chatbam-Shee rness (Nore-divisionen). I mobiliseringen deltogo sammanlagdt 3 kryssare, l scout, 3 torped kanonbåtar, 23
jagare och 12 torpedbåtar och lär denna liksom de båda öfriga
hafva utförts till full belåtenhet.
Eldledning. Amiralitetet har provisoriskt låtit installera
moderna eldledning~anordningar på Royal Sovereign-klas sens
fartyg samt slagskeppen Centurion, Barfteur och Renown.
Inn an apparaterna installeras för godt, skall nämligen resultatet af de om bord å slagskeppet Vengeance och kryssaren
Ariadne pågående försöken med d.en nya materielen afvakt.as.
Om dessa försök gifva vid handen, att eldleduing från märsarna ej skulle vara erforderlig komma sannolikt de grofva
masterna på slagskeppen och kryssame att ersättas med lätta
signalmaster.

-
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Artilleri. Enligt Times har firman Beardmor e & C:o i
Glasgow erhållit i uppdrag att till engelska marinen leverera
dess bitills svåraste kanoner. »Standard » upplyser att det rör
sig om 34,3 cm:s kanoner, som skola afprofvas af artilleriskolan på \Vhale Island.
SkJutresultat. •H.esult of Battle Practice in his Majesty's
Fleet, 1907 », som nyligen utgafs af amiralitet et är föregånge t
af ett uttalande af följande lydelse:
Amiralite tet uttrycker sin stora ti ll fredsställe lse med årets
skjutresul tat, hvilka, jämförda med föregåend e års, utvisa en
afgjord förbättring , trots det att fordringar na b lifvit betydligt
skärpta.
Dockor. Antalet användba ra dockor för fartyg af Dreadnought-ty p tyckes för närvarand e vara ganska ringa .
Endast två sådana äro ännu färdigbyg gda nämligan en
vid Newcastle och en vid Chatham, hvilken senare dock ej är
så bred, att den kan rymma S:t Vincentkl assens fart,yg. Dessutom äro tvenne projektera de, en i Rosyth och eu vid Grimsby.
Tyskland däremot ä 0crer redan tre sådana dockor färdicra uämb'
!igen Wilhelms haven n:r 4, Bremerha fven Kaiser Dock och
Hamburg B. und Voss n :r 3; 4 under byggnad, nämligen
Wilhelms haven n:r 5 och n:r 6, Hamburg n:r 6 och Hamburg
Vulkan, den sistnämnd a dock oviss, samt slutligen en docka
projektera d i Brunshittt eL
De tre dockorna i Gibraltar togos i bruk 1906 af 35
fartyg under sammanla gdt 463 dagar, 1907 af 23 fartyg under
526 dagar.
Profturer . För att erhålla en bättre jämförelse af resultaten vid torpedbåt arnas profturer har amiralitet et för afsikt
att framgent låta alla dessa båtar utföra sina fartprof på samma sträcka, antagligen vid .Maple Sands.
Tigerolyclcan . Utöfver de i tidningspr essen synliga beskrifninga rua öfver den nyligen inträffade kollisionen mellan

•'

kryssaren Berwick och jagaren Tiger, bvarvid 35 af den till
57 man uppgåend e besättning en delade fartygets öde, kan
följande vara af intresse:
.
En del af Hemflotta ns Nore-divis ion afgick den 2 apnl
på e . m. på en kortare öfning. Styrkan besto~ af slagske~pet
Pri nce George (flaggskep p) samt kryssame Essex, B~rwiCk,
Aruonaut Forte och Gladiator. En division på 12 Jagare,
be;annad e med s. k. nyckelbes ättningar, hade erhållit order
att utföra ett nattligt anfall mot dessa fartyg, hvarför de på
e. m . lämnade Spithead för att i Kanalen uppsöka och anfalla
nämnda styrka. Kort efter n1idnatt erhöll :.the Command erin-Chief» i Portsmou th medelst gnistteleg rafering meddelan de
från flaggskepp et, att en olycka hade inträffat. Tiger och
Recruit, som opererade gemensam t, hade just. upptäckt kryssarn e i närheten af S:t Catherine , hvarpå de gmgo rundt och
närmade sig för att utföra anfallet. Alla fartygen hade lanternor och öfricra ljus släckta.
Af något; hittills okänd anledning girade Tiger plöts~igt
in mot kryssame och kom då framför stäfven på Berwt?k,
hvarvid den bokstaftig en skars itu. Förskeppe t tycktes haf~a
ställt sig vertikalt och så godt som ögonblickli~en gått ttll
botten, akterskep pet åter förblef flytande några .mmuter, hvat~
under personalen i eld- och maskinrum men m~nno upp pa
däck. Försök gjordes att sätta ut en båt, hvtlket dock eJ
medhanns och .h var och en måste, så godt han kunde, hfilla
sig fast vid åror eller annat flytgods i väntan på att blifva
upptagen af någon af båtarna från Berwick eller G:adi~~or,
hvilken senare omedelba rt efter katastrofe n afsändes t1ll h]alp.

Diverse. Dreadnou ghts t~rpedn~t lär sammaula gdt vä~a
80 ton samt vara anväudba rt annu v1d en fart af lO knop (. ).
Det kan ut- eller insättas på 2 a 3 minuter.
Efter afslutade försök bar beslutats, att kompasss kålarna
invändicrt i stället för hvita skola målas svarta, enär den hvita
b
..
färgen visat sig blända och onödigtvis anstränga rorgangar ens
ögon.

-
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- Då på grund af den trådlösa telegraferingens införande
brefdufvestationerna blifvit öfverflödiga, skola dessa med undantag af den på Malta slopas.
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Torpedväsendet. På torpedbåten n:r 171 bar med godt
1·esultat afprofvats en apparat för reglering af torpedernas gång
å vattenytan. Dessa skulle sålunda kunna tjänstgöra som försvarsvapen gentemot fientliga jagare och torpedbåtar.
- 'l'orpederna för franska marinen, som hitintills kon·
struerats på varfvet i Toulon, skola hädanefter levereras äfven
af firman Creusot.

Frankrike.
Jena-olyckan. Den parlamentariska undersökningskom,mitteens rapport öfver J ena-olyckan föreligger nu fullständigt.
Under det en del af kommittens medlemmar hålla före som
sin orubbliga öfvertygelse, att B-krutet var grundorsaken till
-den ödesdigra explosionen, är kommittens majoritet icke af
samma åsikt. Dess betänkande lyder:
l. Kommitten anser det på grund af sina undersökningar icke bevisadt, att B-krutet var den ursprungliga anledningen till explosio nen.
2. Utan att närmare iugå på de olika antaganden, som
uppställts öfver de möjliga orsakerna till katastrofen, uttalar
kom mitten enhälligt följande fordringar:
att svartkrutet definitivt utgår ur fartygens ammunitionsförråd, samt
att den fabriksmässiga framställningen af B-krutet förbättras för att förebygga förändringar i dess samman<Jättning
och för att erhålla en mera jämn kraftutveckling vid skjutmng.
Materielen. Kölen till slagskeppet » Danton » sträcktes i
Brest under första veckau i februari.
- Den 4 mars löpte pansarkryssaren \Valdeck-Rousseau
af stapeln på varfvet i Lorient.
- Slagskeppen Formidable, Baudin, Terrible, Courbet och
Devastation hafva utrangerats som krigsfartyg.
-- Jagaren Sabn,tache löpte den 12 februari af stapeln
>i Nantes och jagaren Hache den 15 i samma månad i Toulon.

Undervattensbåtsöfningar. Den 16 januari ägde vid Cherbourg anfallsöfningar rum med undervatteusbåtarna Aigrette,
'Triton, Narva l, Espadon, Franyais och X mot kustpansarfartyget Requin, som utförde en 2-i-timmars proftur. Härvid användes stukbara koner på torpederna. Båtarna, som på morgonen intogo sina anvisade platser, gingo till anfall vid middagstiden, hvarvid de tre först nämnda båtarna erhöllo träff.
Deras torpeder, som gingo med 30 knops fart, blefvo på grund
af felaktig konstruktion af konerna betydligt skadade.
Haveri. På pansarkryssaren .T eanne d' Are sprang i början af februari ett ångrör, hvarvid 14 personer skadades, af
hvilka 3 sedermera atledo.
- På slagskeppet Deseartes blefvo genom en liknande
olyckshändelse den 18 februari 5 personer dödade af den utrusande ångan.
- Jagaren Eclair har under en öfniug strandat vid Rode
d'Agay i närheten af 'foulon. Besättningen räddades.
- Undervattensbåten Ventöse, som helt nyligen för första
gången inträdde i tjänstgöring och redan, som i föregående
häfte omnämndBs, varit utsatt för en olyckshändelse, råkade i
slutet af mars på 10 m:s djup stöta emot en klippa, hvarvid
den erhöll betydande skador. Efter en kortvarig panik bland
besättningen lyckades befälhafvaren föra båten upp till ytan.
Reparationen torde taga en längre tid i anspråk.
Diverse. Efter afslutade försök på pansarkryssaren Pothuan har bestämts att måla alla fartyg med undantag af torTiäsh·ift i S.iöväsenäet.

17

-236-

pedfartygen med en gråblå färg. En del af dessa senare far tyg hafva äfven erhållit samma gråblå färg, under det andra
i likhet med undervattensb åtarna målats mörkt gröna. Utan
tvifvel ä m nar man under den förestående mobiliseringen an ställa jämförelser för att utröna, hvilken af de två färgerna
som bäst lämpar sig vid navigering i franska farvatten .

Italien.
Budget. Regeringen har beslutat att höja marinbudgeten för 1908-09 från den ursprungligen afsedela summ an af
138893000 lire till 152193000 lire. Af denna ök nin g på
13300000 lire skall 10 mil!. användas till nybyggnad af bl. a.
ett slagskepp af Mirabello-typ och en mindre kryssare samt 3,s
milJ. till ökning af personalstyrka n.
Materielen. Slagskeppet A., som troligen kommer att stapelläggas vid Gastellamare inom den närmaste framtiden, skall
erhålla ett deplacement af 19 000 tons, en längd af 154 och
bredd af 21,3 m. , med 30000 h.-kr., en fart af 24 knop och
lär komma att kosta 60 milJ. lire. Dess bestyckning skall troligen utgöras af l~ stycken 30,5 cm:s och en del lätta kanoner, men ej något medelsvårt artilleri, enär man kommit till
den slutsatsen, att den största möjliga enhetskaliber är den
riktigaste bestyckningen pa ett slagskepp.
-- crorpedkryssar en Partenope har i Spezia ombyggts till
strömineringsf artyg och har försetts med anordningar för naftaeldning. I februari afgick fartyget till Venezia, dit hennes två
likaså till strömineringsf artyg ombyggda systerfartyg Tripoli
och Montebella äro förlagda.
Proft·ur. Slagskeppet Vittorio Emanuele utförde den 15
februari ett fullkraftsprof, h varvid följande resultat uppnåddes:

-
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19300 ind. h.-kr., 21,5 knop och 0,76 kg:s kolförbrukning per
h.-kr. och timme. Fartyget skall i september ingå i eskadern.
Öfningar. I stället för flottmani\vrer skola innevarand e
år landstigningsö fningar i samband med armen äga rum på
liguri ska kusten för att pröfva denna kusts försvarsmöjlig heter .
Ledare af öfningarna skall blifva chefen för amiralstaben, vid
hvars sida skull stå en generalsperson i egeEskap af stabschef.
F örsvaret af kusten konnner att ledas af en general. Programmet för öfningarna, som skola taga sin början i augusti och
pågå under cirka 25 dagar, är redan fastställdt.
Skjutförsök. På skjutplatsen vid Muggiano företogas i
början af februari skjutningar mot ett af ingeniör Baratta i
Spezia framställdt pansar af 350 mm:s tjock betong. En 20,3
cm:s stålgranat genomträngde visserligen det bakom en tunn
stålplåt uppställda betongpansaret , men kom mitten för pröfnin g af krigsmateri el och de vid försöket närvar ande Sjöofficerarne lära emellertid vara nöjda med resultatet.
- I början af t<Jars ägde en liknande profskjutning rum
emot en af ingenjör d' Ad da konstruerad betongplatta af 4 fots
1
tjo cklek, innesluten i ett omhölje af cirka 1 j 2 cm:s tjock järnplåt. Blocket ställdes vertikalt och stöttades med ekbjälkar.
Skjutningen utfördes med en 30,5 cm:s kanon , hvars granat
träffade blocket cirka 60 cm. från dess öfre kant med det resultat, Htt plåtarna delvis bortsletas och betongblocket föll ur
Ritt omhölje. En annan uppgift meddelar att granaten fullkomligt genomträngde och bräckte sönder betongen. Ingenjör
d'Adda uttryckte sin missbelåtenhet med de ofullständiga förberedelserna och ansåg det icke vara »fair play» att beskjuta
betongen så nära dess öfverkant. --Den af d 'Adda framställda
betongen, som består af en blandning af olika stenarter, bvaribland märkes porfyr och basalt, har en specifik vikt af ungefär 2,25 mot kruppansarets 8,10. Den är hård som granit, men
genom härdning har yttre ytan gifvits en särskild motståndsförmåga. Betongens inre är genom metalliska förbindningar ytter-
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Jigare förstärkt. Med hänsyn till slagskeppens nuvarande storlek borde en tjocklek af 1 1/ 2 m. i vattenlinjen kunna användas.
Kostnaden för detta pausar skulle uppgå till blott 60-60 lire per
ton, därigenom medgifvande en kostnadsbesparing af cirka 7
,mill. lire per fartyg .

stark operationsbas för flottan, hvilket allt mer och mer börjar
att anses som ett oeftergifiigt villkor för upprätthållande af
Förenta staternas maktställning i Stilla oceanen. En ligt senast
synliga uppgifter lär nu anläggandet af en flottstation därstädes vara definitivt fastställdt. Kostnaderna för denna station ,
däri inbegripet byggande af en större torrdocka, komma att
belöpa sig på 2 tnill. dollars, hvaraf 1/ 2 mil!. skall begäras
nästa år.

Österrike- Ungern.

Budget. Innevarande års budgetsförslag slutar på en
·summa af cirka 41 mill. kronor; däraf afses till ordinarie utgifter 38 1/ 2 mill. och till extra ordinarie 2 1 / 2 mill. kronor. Det
»särskilda kreditivet» för nybyggnader, som existerat sedan
1904, är med detta år förbrukadt. En summa af 12 mill. kr.
.är anslagen till slagskeppen af klassen »Ersatz Tegetthoff>> och
till kryssaren »Ersatz Zara»; 3/ , mil l. kronor är af sedd till
byggaude af större torpedbåtar.
Materielen . De nya slagskeppen skola förses meq)nordningar för petroleumeldning.
- Två 24-knops motorbåtar på 10 tons hafva nyligen
för Österrike-Ungems räkning färdigbyggts i England.

Förenta staterna.

Budget. I strid mot president Rosevelts och marindepartementets förslag har marinkommitten i representanternas hus
föreslagit medel till byggandet af endast två i stället för fyra
slagskepp af DP-laware-typ samt till 10 jagare och 8 undervattensbåtar i stället för begärda resp. 10 och 4.
Flottstation. I representanternas hus dryftas för närvarande lifl.igt frågan om utvidgning af Pearl Harbour till en

Befästningar. Filippinernas säkerhet tyckes ligga Förenta
staterna särskildt varmt om hjärtat . Man har nu ändtligen
enats om platsen för en befästad bas, hvilken beslutats anläggas vid Manilla-bukten . Försvaret af denna bukt underlättas
dessutom i hög grad därigenom , att kustbatteriets kanoner
ku nna uppställas på en höjd af cirka 160 meter öfver hafvet.
För anläggandet af detta fästningsverk kräfves en summa på
6,500,000 dollars.
Slutligen lär vid Chesapeake-viken ett nytt fort komma
att anläggas, hvilket motiveras därmed, att utan befintligheten
af ett sådant skulle en fientlig flotta kunna nå fram till Washington utan att komma inom skotthåll för fort Monroe's kanoner. Kostnaden beräknas uppgå till 10 mill. dollars.
Profturer. Pansarkryssaren California har utfört sina
profturer till belåtenhet och uppnått den kontrakterade farten
af 22 knop. Däremot har pansarkrysgaren N ord-Carolina ej
lyckats fullt så väl, i det att den under ett fullkraftsprof på
4 timmar uppnått endast 21 ,92 knops fart samt under ett uthålligh etsprof på 24 timmar 20,96 knop. Enligt senast synliga
uppgifter lär fartyget emellertid hafva uppnått en fart af
22,48 knop.
Undervattensbåtväsendet. Rörande den enligt kontrakt
med Lake Torpedaboat Comp. till byggnad beslutna und ervattensbåten omnämndes i föregående häfte, att dess fart kommer
att uppgå till 16 knop och aktionsradie till 3000 minuter.

-
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Den skall vidare få en längd af 4-9 meter och i nedsänk t läa-e
hafva ett deplacem ent af 500 ton. Under vattenyt an skall den
kunna vara uneler gång 70 timmar och göra en fart af 9,5
knop. Båten, som skall blifva färdigby gd till elen 1 maj 1910,
kommer att förses med alla för Lake-typ ens båtar egendom liga anordnin gar. Den skall slutligen erhålla 6 torpedtu ber och
kunna föra 10 torpeder. En ligt kontrakt et skall båten levereras för ett pris af 4i:i0,000 dollars.
- Senaten har uttalat en önskan att låta bygga underSound
o
vattensb åtar, speciellt afsedela för försvare t af Puaet
skull
den
för
har
nisteriet
Marinmi
n.
och kusten vid ·washingto
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et
•
framlagt ett Jörslag till bvao·and
Joo
på 340 tons deplacem ent, men uttalar sig dock på det bestämdaste mot att bygga båtar uteslutan de med tanke på att användas på vissa bestämd a platser. Däremo t har man beslutat
att på kolångar en Cmsar, som ii.r afseeld för Stilla Hafsflott an,
till västkust en afsända de två äldre underva ttensbåta rna Porpoise och Plunger. Det uppgifve s till och med, att båtarna
skola stationer as i San Francisc o, dock tror man, att de senare
skola afsändas till Manila Jör att där använda s till försvar af
Corregid or-kanale n, hvarest använda ndet af minor på grund af
starka strömför hållande n är betydligt försvårad t.
- Det är tal om att samman föra de två nyss nämnda
båtarna (en annan uppgift nämner Shark i stället för Plunger)
och de två i Mare Island redan befintliga gamla undervat tensbåtarna Gramper s och Pike till en flottilj , som försöksvis skulle
använda s under de föreståen de flottman övrerna.

Skjtdfö? ·sök. Monitorc n Florida skall tji:instgöra som mål
vid beskjutn ing med 30,5 cm:s kanoner. Öfningen , som skall
äga rum i Chesapeake-vikeu, afser hufvudsa kligen att utröna
verkan af beskjutn ing mot eldlednin gsanordn ingarna. Försöket tyckes alltså hafva samma ändamål som beskjutn ingen af
engelska slagskep pet Hero.

Artilleri. J marinde partemen tet är beslutad t, att så långt
viktförhå llanden och utrymme det medgifv er ersätta alla far-
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fartygen s 37 och 57 mm:s kanoner med 50 kaliber långa 7,6
Dm:s kanoner. Man anser denna ändring betingad af nödvändi gbeten af att på grund af torpeden s alltmer ökade skottvidd
kunna skydda sig mot torped båtsan fall, enär skottvidd en hos
dessa mindre kalibrar är allt för liten, under det att skjuthastighe ten hos li:i,3 och 17,s cm:s kanoner na däremot ej är
tillräckli gt stor.
- Percy Maxim, son till uppfinna ren af masking eväret
ilar tagit patent på ett nytt skjutvap en, hvilket tack vare en
vid mynning en anbragt sinnrik apparat vid skjutnin g knappas t
utveckla r någon rök alls. Denna rökdämp are åstadkom mer
dessutom , att vid skottloss ningen i stället för knall endast ett
svagt hväsand e ljud förnimm es. Knallen uppstår ju som bekant därigeno m, att gasen hastigt rusar ut, bvarefte r luften
ögonblic kligen inrusar för att utfylla tomrumm et. Maxim har
därför vid mynning en an brakt en lucka, som omedelb art efter
skottloss ningen automat iskt tillsluter loppet, så att icke gasen
kan uttränga . För att bereda aflopp för densamm a finnes vid
mynning en en rulle med öppning ar, genom hvilka gasen så
småning om uttränge r. För att göra vapnet klart för 11ästa
skott föres lu ckan automati skt åt sidan, sedan gasen upphört
att utöfva något tryck, och kan först då skott affyras. Maxim
bar erbjudit amerikan ske krigsmin istern att inköpa patentet .
- - I sitt nuvaran de skick anses geväret. väl lämpa sig till jaktgevär men ej till militärva peu.
- Äfven ett annat masking evär lär på sista tiden hafva
uppfunn its af en ingenjör Eaugerte s i Brooklyn. Pjäsen, som
vid skottloss ningen hvarken åstadkom mer någon rök, blixt eller
knall, kan uppnå en skjuthas tigbet af ända till 500 skott i sekund en eller med utveckla nde af största möjliga kraft 2 milJ.
Uppfinn aren anser 1 mil!. pund sterling
skott i timmen. vara en rimlig summa, som han för sin uppfinni ng bör kunna
begära af hvilken regering som bälst, och bar nu erbjudit sitt
patent till Förenta staterna.

Dockor. Två flytdoekor af stål, användb ara äfven för de
största fartyg, och af hvilka den ena afses till användn ing vid
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ostkusten, den andra vid västkusten , skola enligt beslut
presentan ternas hus nybyggas .
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Materi elen . Kryssaren Toue löpte slutet af år 1907 af
stapeln i Sasebo.
- Kryssaren Soya kommer att användas till öfningsfartyg för maskiniste r.

re-

Gnisttelegrafering. Marinakad emiens gniststatio n i Annapolis står i direkt förbindels e med Colon (Panama), ett afstånd
af mer än 2000 minuter.

Proftur. Pansarkry ssaren Ikoma uppnådde under ett fnll krafssproE i genomsni tt 20,43 knop . Högsta uppnådda fart var
24 knop. Fartygets bestyckni ng var dock ännu ej om bord tagen.

Diverse. Efter en nyligen utfärdad bestämme lse kunna
command ers nu äfven kommend eras såsom sekonder på slagskepp och pansarkry ssare samt såsom chefer för torpedbåt sflottiljer och såsom stabsingen jörer.
- Krigsdepa rtementet har för afsikt att låta bearbeta kolfälten vid Bataam (Lugon). Försök med dessa kol hafva gifvit vid handen, att de äro bättre än de kol, som införas från
Japan och Australien . De lämpa sig för användnin g såväl på
land som ombord å fartyg och utgöra dessutom ett värdefullt
reservförr åd för flottan.
- Flaggan till den amerikans ka fregatten Cbesapeak e,
som år 1813 eröfrades af engelska fregatten Shannon, har på
auktion i London återköpts af Förenta staterna för en summa
af 850 puncl sterling.

Öfningar. Af i japanska pressen synliga uppgifter framgår, att omfattand e manövrer äro afseelda att äga rum i 0ktober eller november innevaran de år, och i hvilka skulle deltaga
öfver 160 fartyg, nämligen lO slagskepp , l 2 pansarkry ssare,
10 kryssare, 5 kustpansa rfartyg, 7 avisofarty g, 2 torpeddep åfartyg, öO jagare, 60 torpedbåt ar och 7 undervatt ensbåtar, således nästan samtliga Japant> sjöstridsk rafter. Dessutom skola
ytterligare de f. d. ryska fartygen Tango, Suwo, rrsugari och
Suzuya liksom äfven de nya fartygen Aki och Kurarna deltaga
i öfningarn a, för så vidt arbetena med dem till dess hunnit
afslutas.
Olyckshändelse. Under bogsering råkade på kryssaren
Akaschi en pollare springa, hvarvid 3 underoffic erare dödades
och 2 officerare skadades.
Haveri. Torpedbå ten 44 lär enligt ett meddelan de från
Tokio hafva förolyckat s.

Japan.

Budget. Marinbud geten för 1908-09 omfattar:
ordinarie utgifter till ............... ............... ........... 34811000 yen,
extra ordinarie utgifter till ......... ......... .............. 46138 000 »
Summa 80949000 yen.
En jämförelse med förra årets budget utvisar, att de ordinarie utgifterna ökats med cirka 1 1 /~ milJ., de extra ordinarie
åter minskats med 3 milJ. yen.
Personalen. Till chef för amiralstab en skall efter amira]
rrogo, som kommer att befordras till storamiral , utnämnas viceamiral Ijuin .

·,
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Litteratur.
Svenska sjöhjältar. V. Klas Fleming, Karl Gustaf Wrangel,
Martin Thijsen Anckarhjelm. Danska kriget 1643-1645 af Arnold Munthe. Senare delen. l.
I här föreliggande del af serien: Svenska sjöhjältar, har
kommendörkapten Munthe följt samma förtjänstfulla plan vid
skildringen af sina hjältars bedrifter, som han påböriade i första delen af arbetet med orvanstående titel.
Det är icke den om rådighet och mannamod vittnande
enstaka vapeubragden till sjöss, som för författaren längre
är det väsentliga i hans på samvetsgranna forskningar
s tödda skildringar af episoder från Sveriges sjökrigshistoria .
Psilanders strid på Öland mot den engelska öfvermakten eller
Ehrenskölds envig med själfvaste zaren -- det vac, som bekant, först efter Ehrenskölds tillfångatagande, som zar Peter
ansåg sig förtjänt af viceamiralsgraden -- dessa och liknande
bragdrika händelser till sjöss - hur fängslande för sinnet de
än kunna vara - förmå likväl ej längre skymma författarens
blick för sjökrigets betydelse och inflytande på utgången af
kriget i sin helhet.
Att denna förändrade planläggning af ämnets behandling skall hälsas med glädje af den sjökrigshistoriske forskarenläsaren ligger i uppenbar dager. Men huruvida författaren
själf därpå skördar annan vinst än tillfredsställelsen att bafva
gagnat den historiska vetenskapen kan man med skäl draga i
tvifvelsmål. Ty för den stora allmänheten är det utan tvifvel
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mer lockande att höra en utförlig kåserande skildring af sjöhjälten Klas Flemings död genom den enda fientliga kula, som
:åstadkom någon eom hälst skada på den svenska fiotta, öfver
bvilken han förde befälet, än få kännedom om, att samrna
svenska flotta på indirekt väg beredde möjlighet för en svensk
fältherre att tåga ned ända mot Donau för att göra halt först
vid kejsarstadens portar och för svenska hären att ett år senare förlägga sitt högkvarter vid Bodensjöns stränder i hjärtat
af Europa.
Att för denna tidskrifts läsare närmare redogöra för bokens innehåll torde vara öfverflödigt. Den hör nämligen till
det slags litteratur, som icke läses, utan som bör studeras.
För att emellertid ägna författaren en skyldig tacksamhetsuärd ' ehuru rinua
mot den möda han efter två-årigt arbete
.b
b
nedlagt sedan första delen af nämnda arbete såg dagen, kan
den, som skriiver dessa rader icke underlåta att särskildt fästa
uppmärksamheten på skildringen af sjöslaget vid Femern den
13 oktober 1644.
Efter denna skildring äger skaldens ord om slaget vid
.Svensksund, »den svenska flottans största glans», icke längre
sitt berättigande. Ur kapitlet: »Förlusterna i slaget. Herraväldet till sjöss öfvergår till svenskarna>>, låna vi följande
brottstyäen.
»Själfva striden varade från kl. 10 f. m. till skymningen.
Danska flottan var då i grund slagen. Af dess 17 fartyg hade
svenskarna och holländame eröfrat 10 skepp och uppbrännt 2;
2 fartyg hade satts på land och 3 undkommit. De tagna skeppen voro (af dem, som deltogo i striden) de bästa i dnnska
flottan. Ingen af de fyra amiralerna (danska) undkom. Högste befälhafvaren, Bros Mund, hade, sedan ban själf deltagit i
handgemänget, stupat. Hans närmaste man, amiral Grabow,
blef fången. Viceamiral Ulfeld fick ena låret afskjutet; han
dog tre dagar efter slaget. Viceamiral von Jasmund blef ock'3å fången . Af officerare, underofficerare och manskap blefvo
omkring 1,000 man tagna till fånga. Minst lika många torde
hafva stupat,.

-
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Intet svenskt skepp sköts i sank och ingen af skeppscheferna eller det högre befälet hade stupat.
»Den direkta följden af detta slag», säger författaren, »var,
att herraväldet till sjöss, som någon tid varit i danskarnas händer obestridt öfvergick till svenskarna. Svenskarne kunde härigenom ostörda fortsätta med transporterna af trupper och krigsmateriel till Tyskland, där ju kriget alltjämt pågick. Modlösheten (i Danmark) började taga öfverhand. Konungen förlorade
snart hoppet att med vapenmakt clrifva fienden ur landet.
I det följande skola vi se, hur denna sjöseger inverkade på
kriget till lands».
Man skulle kunna misstänka den landsman till segrarna
i slaget, som varit den förste att ägna sin forskarifver åt slagets skildring, att han lätt gjort sig skyldig till öfverdrift i
framställningen af svenskarnas framgång. Så är dock ingalunda fallet. Och just på grund häraf bibringas läsaren den
uppfattningen, att så som slaget skildras här, måtte det ha gått
till. Att sveuska fiottans ärofull aste drabbning blifvit, om än
ej »upptäckb, så dock ägnad skyldig uppmärksamhet på historiens blad, det är måhända en af de förtjänster, som Munthe
med utgifvande af ifrågavarande arbete kan på historieforskningens område räkna som en af sina främsta.
En enda anmärkning under frågeforml H varför har icke,
förutom amiral Häggs belysande teckning af slaget, Jämväl införts en reproduktion af i örlogsmannasällskapets ägo befintlig
oljemålning af en episod (Meermans anfall på Lindm·men ?)'
från detta sjöslag? Finnas måhända icke jämväl andra dylika.
i enskilda samlingar? De borde utan tvifvel haft sin plats 1.
verk som dettal
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