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Brefdufvan och dess betydelse för krigsbruk.
Fi'•redag

li~ll0l

infiir Sj;·,uffi(:orssclllsknpet i Stnr-ldwlm af ];ommcJHliirka]Jten Otto h:lliot.

(Forts. och slut fr. sid. 301.)
Sammanfattar man de slutsatser rörand e brefclufväsendets
lwbrdolse
i milittLrt häns eende och dess användninoför krio-s,;
b
. b
Lrn t::, h vartill så v~Ll dessa i socialt som vetenskapligt häns eende framstJtendo engelska gentlemen, bi.nnare och ifriga amatiiror af brefclufvor och brefdufsport som ock fackm~ln at andra
nationer tyckas hafva kommit, framgår deraf följande att
Le akta.
l:o) Brefclnfvor knnna i a1lmf.iultPt med största förd el anvämlas för militära ~lndamål såsom kurirer, till lands och till
sj ös, i fred som i krig.
~:o)
Brefclufvor kunna i S!J1lltr:rllld 1: krigstid, och silrsl;:i ldt
vid kritiska tillfällen, då alla andra kommunil;::ationer npphört
eller af en fiende afbrntits, och de sålnnda afg·öra cle enda tillgilngliga fiirmedlingsbanclen - exempelvis mellan en belägrad
ort och en annan, eller yttre verlclen i allmänhet - glira sitt
land ovärderliga ~jenster.
För att illustrera detta påstående med ett par exempel, behöfver jag enelast erinra om Paris cernering och· elen
utomordentlig::t nytta dess bevingade ilbnct - hvilh:a und er
densamma i postalt hänseende på en gång r epresenterade både
jernvägar och diligenser, telegrafer och telefoner, ja, allt hvacl
postväsemle heter, bt~visacle stadt~n och de många politiska såväl som privata intressen, hvilka med densammas vara eller
icke vam voro förenade - eller det ännu mera slående vittnesbördet från L eycl ens belägring af spanjorerna und er Fransesen de V alclez 157 4- 1FJ75.
Flere depescher me(l löften om und sättning had e uneler
loppet at belilgringfm red::tn genom brefdufvor anhlndt till den
olyekliga staden oeh åternppJifvat det sjuulma modet hos dt~ss
Tidskr. i Sjöv. ISD:J.
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alit hitintill::; tålmodiga och lojal a befolknin g, utan att do ch:
\Vil-h elm af Oranien ännu lyckat~ infria sina förbindelser i detta
hänseend e. Hungersnöd oeh pest böJjade emellerticl att ~allt.
hiiftigare grassera; oeh stegrades så småningom ända till yttersta m åttet af mensldig förm åga att umbära och lid a. Den h äraf decimerade och decouragerade befolkningen bragtes till förtviflau och uppror; samt vill e slutligen ka~ta sig i sin borgmästares, el en orädde och högsinte van der \V erff, väg, f\ir
att med våld tvinga honom att uppgifva staden.
''BröCl, mina vännm·''; hirer då el en r~lttrådige, märklige mann en gifvit dem till svar, "bröd har jag ej att gifva E cler, men
kan min döcl gagna Ecler och min kropp mätta Ed er , så sliten
min kropp i stycken och delen den. :Min pligt ämnar jag
göra till det yttersta och staelen uppgifver jag icke".
Men, äfven van cler vVerffs orubbliga sjelfförtröstan bör.i ad e omsider und er alla dessa grymma pröfningar att svigta
- allt tycktes förloraclt; och man had e l'edan öppnat portarne
fiir Filips af Spanien pockande underhandlare, då i sista afgiiännu en clufva anländ er, medförande en derancle öo·onblioket
o
pesoh , som på en gång tystar all jemm er och byter den arma
befolJmingens förtviftan i gränslö~t jubel.
Amiral Boissot hade med elen ytterst vålcl ::;amt blåsande
stormens til1hj el p lyckats spränga dammarue för ~has och
Yssel, flod en svämmade med bn1sand e fart genom och öfver
fiirclimningarn e och giorcl e det möjligt för gnesernas med lif-:;mcclel lastade båtflottilj att ila stael en till undsättning. Oraniern vore sj elf i annalkande för att hels a och b elöna sin trofasta stad. - Så uugefär lydd e innehållet af depesch en.
Hurusom allt detta realiserades och had e till omedelbar
fcllj el de spanska härold ernas snöpliga afvisand e och b elägringt'ns npphäfvancle den 4 Oktober 1575; samt hnrnlecles vVilhr lm
af Oranien, vid sin >mart derp å sk eende ankomst till L eydcn,
]i\nado sina trogna me(lborgares uthållig het mecl ett- oförlikn Pli gt seg•wmonnme.nt, L eydens hi\gskola, är a llom b ekant; men
kanske icl:e, att cle.n mot sina brefdufv or tacksamma befoll~-
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ningen, på van rler W erHs initiativ, beslöt att dessa till minne
af och lön för de ovärderliga tj enster de b evisat staden uneler
r]enna dess för all tid minnesvärda b elä,g ring, hädanefter skulle
unel erhållas på stallens bekostnad samt efter död en bal sameras
och förvaras på r ådhuset.
3:o) Sin mest praktiska , viclstdckta och vackra användning torde rlo ck m ed all sannolikhet brefdufvan få till sjös,
eL v. s. invid och utanför ett lands kuster - såsom förmedlare af unel errättelser från haf till land och land till haf.
D er är hon - märk väl ·-- också ensam om sin vackra
uppgift, unrler nästan all a förhållanden. Der upphöra jernvägar och elektriska förbind els er; och rl e enda som kunna göra
henne platsen och äran stridi g, de optiska signalPrna: flaggan ,
lanternan m. H., äro fasta eller åtminstone relativt fasta, uneler
det att clufvan förflyttar sig, flyger långa distanser nwcl otrolig
snabbhet, alltjemt m edförand e och skydelande med sin egen
kropp elen måhända från und ergång r~iclclancl e signalen. Solrök
och r egn~jocka, mi::.t och mörker skymma Cl en opt,iska telegrafen, men du±vorna, åtminstone en eller två af cl e uppsläppta,,
kii.mpa sig ofta igenom alla svårigh eter , storm och oväder sn.mt
nå, om ock någon gång förs enade, mecl sin depesch det aAägsna
målet.
Ett skepp i nöd; ett fyrfartyg clrifvet från sin ankarsättnmg; en fyr- ell er lotsstation nte vid hafsbrynet i 1 ehof at undsättning; ett aviso±artyg, som upptäcker en luranel e fiende; en
kryssare, hvilken vill meddela sig m ed sin eskader i en vigtig
angelägenhet -- alla hafva de i dufvan en präktig, trofast och
iag vill hoppas, snart oumbärlig bundsförvandt .
lVIånga r örande berättelser skull e kunna anföras, hurusom
fartyg och menniskolif bergats n.f en clufvas snabba vingpar
och genom hennes kärleksfnll a bngtan efter hemmot och fami ljen, om ticl en det medgåfve. - De -R esta äro ocb:å sälwrligen
frn· litet hvar väl bekanta, men neka mig nöj et kan j ag dock
ej att. relatera en dylik episod. som har den clnbbla förtj ensten ,
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att .dels ~j vara allmänt känd, dels omtalad af en pE-rson, som
s.iE'lf upplefvat densamma.
Då fregatten /3(/llimorr' , i sin för vårt land 11å en g.lng
sorgliga och ~irofnll a mi ssion, gästade hnfvudstaden. bo·J· orcl e 'J. ao·
!'J1
som de flesta andre, ett bes i1k ombord .
L tingst fiirnt p;t backen observerade jag då en muhtt., i
halfliggancl e ställning, syssPisatt med att mata ett par dnh' or,
hvilka tycktes vara yt.terst tama och honom s~irdel es tillgifna.
D en ena hacl e till och med slrt.git sig n r cl på hans briist., oeh
hackad e lystet efter en sockerbit som lum höll mellan hipprtxJw.
D å jag förmodad e, att foglarne voro brefclnfvor, närmacle
jag_ mig kamraten, och inl edde ett samtal med honom. ~ ''L ettE'r pigeons?" ~ sporde jag. ~ Mannens förut trumpna an letsdrag lyste upp vid dessa ord, hans ögon formligen strålad e af
fi)rnuj else; munnE'n shippte ugonblickligen sitt tag om sockerbiten och iippuacle. sig till ett bredt grin. - "Y es! L etter-pigcons, Sir" -- brast han ut - "Savod my life"; - och han kysste
i"imt sin favorit på n ~ibbfm. Min nyfikenhet var vä cld ~ oeh
mulatten vrt.r ick e sen att. b er~ltta.
Skada emellertid , att jag icke mäktar återgifva el en if\'er,
ja htinförels e, hvarmed han förd e sin "dolly's" talan, lika litet
som det genoml;:omiska i h elft hans nppträcl ande, hans vå ldsamma gester och ytterst hitrliga mimik, hans smacknin gar
med läpparnc och rnlland e med hvitugonen, allt uneler det
han oafbrutet piruetterad e af och an på back en -- alltsammans tydligen gåend e nt på att förhärliga fftvoriten och öfvertyga intervi owier 'n om hennes dråpliga merit0r. Mannen var
synbarligen i extas och af elen ström af kostlig nio·o·erslano·.
hb
som fl öclarle nr honom, furstod ,jag qj hiilften: men dock så
pass, att jag htlr kan återgifva hufvndinn eh åll et af clE'n spällnande episod , hvari Dolly spelat hnfvndrollen som elen räddande engeln.
En afton , då Buitimnre låg furankrad vid Now-Orl eans (vill
,jag minnas han sade) had e Jim och en ''clmm" t ill honom fått
låna "diugy'n" fijr att vittj a nttgra fiskedon, som de utlagt mell
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lan fartyget och stranclen. Vädret var vackert, när rle bårla
matre:;erna satte af fdn bord; och rlnfvorna voru som vanligt
på dyllim turer :;in vän fö~ aktiga. Herlan hade de gttt upp
sin fångst och voro just i fä.rcl med att upp taga r edskap en, då
de med ens märkte att en tät ~jocka, som de i sin ifvor hittills icke observerat, höll på att fånga dem sjelfva som fiskar
i sitt förrä cli ska garn.
Hastigt grepo de till årorna och rodd e all t hvacl tygena
förmådde mot fregatten, som nästan höll på att försvinna för
deras blickar. Men , innan de hunnit halfvägs, had e redan
dimman som en säck omslutit dem p ~t alla sidor; -- de rodd e
på måfå en half timmes tid , hojtad e och skreko ~ allt förgäfves.
Plötsligen föllo Jims blickar på dnfvorna; ~ Ah! - dem
had e han glömt, der de, oroliga och häpna liksom (~eras h erre ,
krupit ihup under aktertoften. Att rifva ett par blad m annotations boken, skrifva några ord derpå med bön om hj elp ur
nöden och fästa dem under dufvornas vingar var ett ögonblicks
verk
"Go my clolly ! - Fly my darling!'1 hviskar mulatten i urat
på sin favorit och ----;- liksom insåge denna g enas t till · fullo
vigten af sitt uppdrag, lyfter hon omedelb art sina. vingar till
flygt och k amraten följ er, ehuru motvilligt, inom några sekunder hennes exemp el. --- rrjockan, famnar dem genast i si.tt försåtliga sköt' och man hörer enelast de försvinnande ljud en af
el eras snabb a vingslag.
En h alf timme had e förflutit und er stigande ånges t: -~j ockan fortfor, mörkret föll på och vind on tilltog i kraft ~
då hastigt ljudet af Baltimares mistsin'm nådde do betryckta
matros ernas öron. Lo tsade af det vägledand e lj u det, som
oupphörligen upprepades, nådde de omsid er efter on god stunds
ifi·ig rodd sitt fartyg -- och voro r~icldade.
Ombord hade man, ej tänkt på matros erna ell er deu
fara de löpte p å elen väldiga floden. ~ Först då Dolly återkorn ensw n (elen andra dufvan letade sig följ ande morgon i
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daggryningen åter ombord) väckte detta b estörtning och, som
ånga fanns att Lillgå, hit man sin'·uen ljuda- med den lyckliga
påföljd , som reclttll nämnt~.
J ag lu.r ingen anledning att förmoda, det Jim~ ber~ltLel::;e
var uppdiktad. I mannens hela perso-nlighet och sätt att fijra
~in Lalan låg uägot trohjertadt, som på deL kraftigaste proLest~
rade mot ett s~tdant antagande.
ALt du± van, trots den iutensi va ~j oekan, inom så. kort tid
återfauu fregatten, förklaras pil så sätt, a.tt dimmau blott Hig
1;tLmed eller obetydligt öfver ;;jd±'va vaLLeuytau, sEt aLt fogeln
uM hon steg upp i hcij den, snart nog åtmiustoue torde hafva
ob;;erverat fartygets masttoppar sticka upp öfver den;;amma.
4:o) En regering kan ej bohöfva, och uör till och med
icke, i fi.·åga om etablorandet af brefclufstatiuner samt anskaffuiug oeh utbildning af brefclufvor, lita till oeh nteslutauclo göra
;;ig beroende af egna sådana, utau gör klokt i att, genom subsiclicr och priser, medalj er och diplom er vid kappflygningar
rn. m., understödja och bidraga till uppblomstrandet af enskilda
Lrefcl ufföreningar, h varigenom hon vid krigstillfällen s~lttes i
st~md, att, enligt förut trMfade öfverenskommelser kuuua disponera öfver ett betydligt antuf, utaf verkliga kännare och intressenter uppdragna och tränerade, dufvor.
För att detta privatsystem - så att säga - må kunna
blifva fullt effektivt, fordras dock derjemto, att cle uuclerstöclda
föreniugarne uppmuntras och förbinda sig till att öfva sina
clufvor på och vänj a dem vid vissa af de militära auktoritetorne utstakade linier och inom bestämda, af dem uppdragna
sektorer, på det att man må kunua vara förvissad om att, då
behufvet ~å påkallar, hafva n~1mnda linier och sektorer redan
en längre tid befarna af vid dem orienterade clufvor.
Nästan alla europeisl'a staters militärförvaltningar råda
icke blott öfver egna brefclufvor utcm r epliera de1jemte, .i h~lu·
clelse af krig, på de enskilda föreningarnes.
Så t. ex. liafva alltsedan år 1883 i Januari de allra flesta
tyskEJ, sådana enats till · en korporation, som kallas "V erband
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deutscher BriPJtanber-Liebhaber-V erein'': och ö±ver h vilken
kejsaren ntöfvar pmLoktorat.
l\Iorl detta. samfund har u u krigsmiu i;;teri eL Lr~tffat besLämrla Mvenmskommels er, enligt hvilka, bland nunaL, ~amtliga clufvor, h var inom si t t område, utbildas i öfverenssLämmelse med
sorgfälligt utarb etade militära föreskrifter. Genom samfund et
föruunade transport- ko~tmtels-1 iuclring~tr och ±1:aktneclsäLtllingar
ä ~amLliga. tyska j eruvägar har clotsmnma utv uckbt sig me el förvå·
na.nde suaG b bet. D~t samfundet stiftades, r~ikmtcle det 1\J fi li aler;
å1· 1t>Sö 75 dylika merl 30,2()4 clttfvor; 1S87 103 ii.l ialer oeh 60,537
el ufvor; 18S\J 152 med 70,000 d nfvor, oeh i uärvarand e s Lund
kau s~lkerligen deu kejserliga regeriugeu i farans ;;t und el i~;po
nora ö± ver 100,000 pr i vat-clufvor, tillhörande omkring 200 filialer af det gemensamma samfundet, till hvilket också Ba.y ~rn
;;edan 1SS7 slutit ;;ig mod circa 30 ;;~lrski lda föreningar. Arli gen uuderstöder krigsmiuisteriet elen stora. korporationen
med 4!),000 mark samt har intill 1t>\:.l0 förhinett elensamma 17
guld-, u11ge±är 500 silf\rer- och lika m~,uga brous-sbt;;meclalj er
.i emte cliplomer. Ensamt i skuttpengar ·för hök betalar ministeriet ~trligen 1,000 mark.
5:o) stationerna i ett lands brefclufnät böra vara så m~btga,
att såväl elistanserna dem emell an, som längelen af hvmj e särsl::iJcl flyglini e emell an stationena oeh d es.~ r esp ektive depf)ter,
qj behöfva öfver;;tiga 200 km. - eller det abtåncl, hv ~truLöfvor
en dufva;; flygförmåga, till säkerhet för elen henne anförtroelda
depeschen ej gerna bör frestas.
Brefduj'oäseudets iifr1ndpu'llkt i olika /iiJl(lC'r.

Efter fi.·ansk-tyska krigets slut, och mod de glänsande
exempel på brefclufvors användbarhet, som der statuerades, hm·
brofclufväseudet tagit ett bl'tydancle upp sving i militärt h ~lu
seoncle och, om man undantager 'l'urkiet och Norge, finnos ~j
n~tgot land i Europa, som icke med mer eller mindre omsorg
egnat tid och penningar, sympatier och intresse cleråt.
Enskilde; såväl som föreningar, civila ooh militära myn-
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digheter, alla 11itälska att föra denna sak framåt: oeh klart är
ju oek för en hvar att, då all a stater tvingas att, så go dt som
ständigt förblifva i harnesk mot hvarandra, oeh deras respektive regeringar, som en följd häraf måste söka upptäeka och
fullkomna alla hjelpmedel, som kunna trygga oeh förkofra krigsdugligheten, brefdufväsenclet, lika litet som några andra, fär
ringaktas oeh forsummas.
'l'ysklaucl, och i främsta rummet Preussen, bö1j ad e, me el
öppen oeh uppöfvacl blick för hvacl till nya krigsbehof hörcr,
vid nyssnämncia tidpunkt a.tt främst af all a länder energiskL
egna sig åt denna angelägenhet.
En blick på kartan visar oss, hvilken ofantlig utv eekling
elensamma derstädes tagit. Berlin, Köln, Mainz, 1\ietz, Strassburg, \Vi'trzburg, Stettin, Danzig, Königsberg, 'l'horn, Posen·
Breslau, 'l'horgau ingå alla i det stora tys ka dufnätet, såsom
oek T önning på Schleswig-Holstein s vestkust, hvilk en sistuämci e station äfven korresponderar med i närheten stationerade
fyrskepp oeh lotsplatser. Vidare har kejserliga Amiralitetet
upprättat maritima brefdufstationer i ViTilhelmshafen och K iel.
och antagligen komma än fl era elylika att snart kransa kusterna·
Berlin och Köln bilda een tr alpunkterna för hela organisation en, som står und er kontroll af inspektören för militärtelegraferna.
H varj e enskild duf~tation h andh afves af resp ektive f~l:;t
uingsfortifikation och subordinerar uneler dess ko mmenclant
En unelerofficer har närmaste befäl oeh tillsyn öfver clufslaget
oeh uucl er honom lyda åter flere till ~jenstgöriug kommenderade soldater. Vid krigstillfällen förd ub b las ~j en:;tepersonalon
och ledningen anfortro:; åt en officer.
H vm·j e dufva gifves ett nummer och rullföres under do tsamma på det uogaste så till yttre, som inre meriter; det :;cnare allt fort±~•rancle, i elen mån uya förv~i.rfvas. På stationerna h erska elen största ordni ng och mest minutiösa punktlighet vid 11tföra11clet af olika tj enstefuuktion.er. 8 lagen iirQ
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inreclrla och väl ventilerade, ljusa, ytterst reuliga och
l'ymliga; många kunua hysa. ~incla ti ll 1,000 clnfvor.
Rörande detaljer vicl skötsel, clufvornas öfningar, förvaltmng m. m. finnas emellertid inga officiela meddelanden aLt
tillgå.
U::;tr-rrike har, ehuru långt senare, följ t sin allieracles exempel och uppför, om ock med minch·e ifver, alltj emt nya militärbrefdufstationer på olika punkter af den vidsträckta monarkien
efter preussiskt mönster.
D et tyckes väl, som hade Frankrikr- merl stöd af lärdomar
och erfarenheter från sitt olyckliga krig, främst af alla länder
bort vinlägga sig om ett ordnadt rnilitärbrefdufväsende; meu
så blef dock icke händelsen. Först sedan 'l'ysklmul, med sin
vanliga beslutsamhet och sega uthållighet, i flera år redan arbetat på och för ett sådant, kände fransmännen sig manade
och snart sagdt pressade att följa ex~mplet. År 1878 upprättades, på initiativ af krigsministern, ett brefdufslag i Pari~;
och kort derpå byggdes ännu ett annat på Mon t-V aleri en.
:::ledan dess har saken relativt gått framåt med jättesteg. Kartan visar oss ej mindre än 19 clufstationor med centralpunkter
i Paris, Langres och Lyon, till hvilka i statsbidrag årligen utgå 100,000 francs j emte priser, medalj er m. rn. Äfven i Frankr ike har man stält sig i förbindelse med de privata clufklubbarne och söker att genom subsidier ooh premier väcka intresse för br efdufsporten, på samma gång man förvissar sig om
deras hj elp vid trängande behof.
Nästan samtliga europeiska stater göra sina uppköp af brefclufvor i Belgien, brefdu±odlingens vagga och härd; m on detta
land tager, trots el e öfrigas ifriga anstr~Lngningar, sj elft föga notis
om det militära brefclufv~isendet, myc;ket förmod ligen som ou
följ d af sin neutralitetsställning , men väl hufvucls al;:ligen på gruucl
af de ofantliga resurser af privata clufvor, h varti ll det km trygga
sig i händelse af behof. Allt sedau 188-± har regeringen , genom öfverenskommelser med de enskilda föreningarue öfver
hela L:~,ndet (som uppgå till ett antal ej unelerstigande 1,000),

vrakti~:;kt
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kunnat disponera öfver mer än en half million rlufvor - och
clet är vackert så.
ilalien ~lr emellertid ~t±gjorclt det laucl, der miliL~rbr efdnt~
systemet inom kortaste tid slagit sin lifskraftigaste rot och u tveckat sig till uågot verkligt stort. Den första statiouen nppl·~ttncl es 187ö i Uerrova och el en andra li:l79 i Bologna; men
erfarenheten fr~n de stora milit~lr-nmnövrerua, särskilclt vid
Foliguo 1882, dit dufvorna använd es och uppshlpptes äfven
unel er de sv~~mste v~iclerleksförhållanclen (regn, storm o. s. v.)
- -c- uästau alltid med go da resultat, gaf krigsstyrelsen anledning att organisera el,t helt 11 ~Lt af mil it~lr-brefcluf'3tationer fur
' armeen såväl som fur Hottan, bland ~mrlra de n1ärklig::t sardinska stationermt, lVIadclalena och Oagliari, hvarom vi n yss talat:
och dessas korrespondens etablissement i Rom och Neapel (440
km.). - L edningen af sam tliga milit~ir-b refdu±station er koncentrerar sig i Rom under ingeu iörkårens öfverstyrels e.
Särskilett mariilen egnar sig flitigt åt dufvorm~s dre.ssyr
och öfning. D en eger 12 stationer, af h vilka hv ar och en b('sitter lika m:'mga g rupp er foglar, som de orter, hvarmecl de
genom clnfvorna stå i förbind else.
l Ryss l~tncl tog generalstaben år 187 4 initiativet till grundandet af föreningar för brefdufvors uppdragning och upprättade d01jemte en ogen fUrsöksstation i \Varschau, hvilkcm besattes med belgiska clnfvor, samt militära stati oner i Petersburg, Krasnojeselo, lVIoskwa, Kijew och Nowogeorgjewsk. Men
de irämmancl e foglarne dukade under för det sträfva klimatet;
och uppfödandet af inhemska dufvor lemnade äfven mycket
öfrigt att önska, då dessa visade sig oanvändbara för längre
distanser. - H ela systemet, på h vilket b etydande summor
blifvit nedlagda, gälcle derför länge som förfelaclt. Emellertid
öfverlemnacles återupplif vanclet häraf ttt en kommission af ingeniöroflicerare, hvilka anlagt nya stationer i Brest-Lituwsk och
l wangorocl , h vmj emte en del af de äldre desslikes bib e h~~llits.
Trots Spa niens karakter af bergland och de praktiska svårigheter, soxn derigenom uppreste sig m.ot ett regulim·t ordn adt

militärbrefclufsystem , h ar man <lerstäcles uppnått särdAles gynnsamma r c:mltat. Ar 187~ upprättados vid krigsskolan i Gnadalajara en törsuksstation och derpå eu centralstation i Maclricl,
som besattes med belgiska clufvor, äfvensom militära brefdu±~
etablissement i Oarliz och San Sebastian. - Vidare erhöll efter
haucl hvarj e fästning s itt eget dufhus, och stå uumera samtliga desset at elen s. k. ''yttre zonen'' i ömsesidig förbinclel:;e
med, s~wäl angränsande f~Lstningar af samma zon, som el en
n~irmast bel~lgmt inom elen "inre zon eu". Alla korrespondera
de dessutom rnecl l\Iadricl , allt genom clufvopost. 1å 7(j upprättades brefclufstatio nor ptt kusterna, hvilka kurrespourlom del:;
sinsemellan, dels med kustbevakningsorterna fur att förhindra
smuggliug; och äro de förra naturligtvis äfven att p::'t räkna för
militärbehof.
Huruleeles l'urlU!Jill, r elativt till arealen, ~tr genomkorsad t
af brcfduflinier till ett förvånan svärd t stort antal, ~tfvensom
att t:lchweiz icke h eller är lottlöst härutinnan, fmmg~~r tydligt
nog af kartan. För de fles ta lär det också vara bekant att
hrefclufvor användas i Afrika af tyskarue och af Congostaten samt
att Nord-Arnerikas J1' örenta tltater icke heller försumma att begagna sig af dem -- allt ett bevis på, hvilka eminenta förclelai· samtliga r egeringar vänta sig utaf anläggandet af militära brefclufstationer.
Vända vi oss nu till Slwndinuoicu och granska den ufver
detsamma upprättade kartan·:·:·), slår oss genast med h äpnad den
betydande utveckling, som det ensh:ilcla brefclnfväsenclet, hvilket ock p å samma gång är intimt förenacH med det militära,
uppnått i vårt naboland , det lilla Drrm1uwk·. Linier utstråla
der, som vi se, fr ån de större trafik- och hand elscentra åt alla
h åll, och n å utom landet (öfver vatten) i sö der till \Varnemtmcle, i uorr ända upp till Ohristiania. Orsaken h~i1'till torde väl
i första h and få sökas i elen sympati, hvarmecl såväl saken
som clufvorna sjelfva, allt från första b egynnelsen omfattats
af stat och folk, hög som låg, och särskilc1t af marinen ; men
*) Vid föredraget utställ!.
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dels ock i de stats- eller enskilda understöd, som till bety(l1iga
belopp komma cleu stora "Hovecl±oreningen Kjobenhavn" OGh,
genom densamma, dess många filialer öfvcr h ela landet till del.
Några jemförancle siffror skola antyda, huru snabbt frågan
avancerat och hvilken lifaktighet måste hafva utvecklats, för
att ernå de minst sagdt lysande resultaten af allena de sex
senaste årens verksamhet.
188li eller det första år, h varom nöjaktiga upplysningar
finuas att tillgå, höllos 14 kappflygningar; sistlidne sommar e:;j
mindre än 41; 1886 tillryggalade samtliga dufvor en sammanlagd väglängd af 142 mil, förra sommaren 603; 188() belöpte
sig den längsta kappflygningsbanan till 25 mil, förliclen sommar till 41, ja, om man tager flygningen Christiania--Köpenhamn med i räkningen, till 65 mil.
Då en dansk mil ~ix ungefär 7,,; km. och litet till, eller
uågot mer än 4 engelska minuter, representera sålunda l:i5
danska mil: 240 engelska, eller nära 500 km., 50 nymil, el. v. s.
afståndet mellan Stoekholm-Umeå i norr och StockholmCarlskrona och mer i söder, - me el undantag af Cagliari--N apolirouten, den längsta hittills befarna kappAygningsbana rifoer ltaf,
så vid t j ag vet.
Sistnämnda flygniug är dmj emte ganska märklig med
hänseende dels till elen korta tid, som den förberedande trä·
uiugen för densamma upptog och dels till de ovanligt l~mga,
tr~Lningsdistanserna. -- Träningen tog sin bö1j an den 14 Maj;
flen 23 s. m. var man redan i Helsing borg; elen 2 Juni uppsläpptes dufvorna i Halmstad, 70 km. från Helsingborg; den
11 Juni i Göteborg ytterligare 130 km. etc.; -- då deremot i
allmänhet elistanser emellan tvmme träningspunkter sällan öf~
verstiga 10, 20 a 30 km.
Af 8 clufvor, som uppsläpptes i Uhristiania den 20 Juli, ~Lter
kommo visserligen euclast tvenne, men, tager man i betraktande hvad nyss anförts ouh clmjemte att flygningen hela vägcu
skedde öfoer ltaf, utgör den i sanning ett glänsande vittnesbörd

för, hvad i vårt lilla grannland vedervågas och offras i denna
angelägenhet.
I fråga om n~Lrmaste dctal.ier såväl vid denna märkliga
flygning som_ fjolår ets öfriga da11slm, får jag hänvisa t.ill sista
häftet för 1892 af "Svenska Brefdufvan", h vilken åter hemtat
sina nppgifter härutinnan nr det dam;ka fackorganet "Brevclnen11 •
Det bästa till sist, vårt eget land! Subjektivt, i våra
1\iertan vi::;serligen dd Mista af alla - men objektivt för våra
ögon -- ? J a, pl't denna karta åtminstone, i fiirev>J,rancle fråga,
är tyvärr långt ifrtm så förhålland et.
Ett stort land till skapnad och natur, vidt och breclt omg;j ordad t af en skärgård me el tr;mga leeler och klippor af granit, i sig sjelft ett halft försvar, m en hvill;:et dock naturligen
måste ytter ligare stärkas till skyeld för en lurande motståndares öfverrumpling, till värn mot en bramlskattancle, fientlig
'Hottas sköflingar.
Och härtill förmår märkligt nog en flod;: brefdufvnr, med
all dess fysiska svaghet för öfrigt, clnck ve.rksamt bidraga; ja en
enda sådan "liten en 71 kan en gång törhiirda blifva detta stora
lanels räddare äro dA ej då värda ett erkännande dessa
märkliga foglar, bijra vi ej sblnka dem husrum och hjerternm ,
1111rsfe vi icke intressera oss och arbeta för fttt brefclufväsencld,
fär säkert rotfåsto och utvecklar sig till något stort äfven
hos oss(
Vid Kongl. Krigsvetenskaps-Akademiens sammftnträcle i
Mars 1886 redogjorde föredraganelen i befästningskonst, major
A. Bi!Jmanson för den stora, utveckling, denna angelägenhet
utomlanels tagit samt för cless betydelse för vårt eget lands
D>rsvarsväsende.
D et anförda väckte intresse, och ett första militär-brefcluf~
slag anlades på Carlsborg af Kougl. Fortifikationen, nncler leclnmg af en ntaf dess officerare, liijtnant L. Berggren, en pl't
detta. område förfaren och nitälsl;:a.ml e mftn. P å sommaren 1&'3()
had e man r edan hunnit tr~ina Uarlsborgs-dnfvor ut till myn-
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till sitt slag, 135 km., på den korta tirlen af 2 1 , ~ timme; men
på senare tid har clenna station ej kun;1at utveckla någon
större verksamhet, af brist på medel dertill allenast, ty mycken förmåga och god vilja har - det känner jag fullvi:iJ visserligen aldrig saknats. Syclvart hän har man emellertid
kommit så långt som till Alingsås och norelvart till L erbäcks station på lVIotala- lVIjölby-banan.
I November 1889 bildades, på initiativ och under ordförandeskap af major Billmanson, en kraftig förkämpe för brefcluffrågan, det en;;;blda sällskapet "Sveriges Brefrlnfförening", för
hvilket H. M. Konungen lofvat att vara skyddsherre och som
har till n p p gift att dels sj elf i första hand: dels genom filialer
öfver h ela riket, göra bre±dufväsendet kändt och erkänclt samt
arbeta för dess förkofran inom landet.
Att här skildra denna förenings ganska omfattande verksamhet med bildandet af filialer, anslmftancle af brefclufvor, dessas utbildning m. m., är emellertid ej behöfligt, då föreningens
eget organ "Brefdu±vttn" utförligt sysselsätter sig clermed; men
omnämna må jag dock, att en del af dess dufvor tränats söder
ut till Landsort och en annan del norelvart hän öfver Grisslehamn ända upp till Gefle (15() km.), hvarifrån en clufva återkom på 5 t. 24 m.
Energiskt arbetar oafbrutet vår nitiske ordförande i och
för denna fråga; ganska mye;ken anslutning till elensamma b land
rmn/ens officerare har ock vunnits; en del filialer hafva åstadkommits (såsom t. ex. Linköpings, Kalmars m. fL ); och andra
äro uneler anläggning (Gefle m. fl. ); men äfven här fattas
medel, penningar denna despotiska allmakt, hvilken vi
städse tvingas att dyrka, emedan den mer och mer i sig inbPg riper vilkoret för all existens, allt framåtskridande.
Att flottans officerare genom att mangrant ingå som modlemmar i Sveriges Bretdufförening skulle kunna lemna densamma
en lika välbehö-Rig som v~llför~jent och tillbör lig h andräckning
o uh uppmuntran -- till åt·, er .i ag mig htirmed viirclsamt erinra.
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Ofverstlöjtnant Billmansson har äfven tagit initi<1.tivet och
kraftigt bidragit till anl ~iggningen af flottans brefdnf.-;tation
härstädes, hvilken efter ritning af löjtnant Berggren, uneler
loppet af tvenne månader byggtles och besattes med clufvor,
våren 1t>90.
Dess första stapplande fjät ouh klena meriter finnas likaledes omnämnda i 11 Brefclufvan'1 hvarföre j ag här inskri:i.nker
mig till att omtala, att öfningame varit nngefär likartade med
och bedrifvits i samma t ri:i.ni ngs-lini er som brefdnf-föreningens,
mell und antag af att man nonlvart hän ej hunnit l ~ingre bort
än i höjd med Arholma men cle1jemte öster nt så långt som
ti ll sjös utanför Söclerann. För närvarande finnas 120 dnfvor,
cleraf ungefär hälften äro tränade på omnämnda linier.
Men som jag redan låtit förstå, Carlsborgs, Sveriges Brefduf-förenings och flottans i 8tockholm brefclufstationer äro
emell ertid långt ifrån tillfyllest. Det är ett systematiskt organiseradt helt, som måste utgöra önskningsmålet, och är hvad
vi I!CftDj'va.
Med tanken fästad härpå har jag utarb etat och p:l en
mindre karta·):·) framshnt ett proj eld till ett första svenskt brefdnfnät, omfattande dels 7 militära (Stockholm, Carlskrona,
Carlsborg, Göteborg, Visby, Hernösand och Östersund), dels
18 enskilda bre±dufstationer: de ±örra betecknade med röda, de
senare med blå rundlar, hvarifi:·ån utgå radierande flyglinier
i liknande färger till de vigtigasto utmed och utanför kusterna
Lolägna utkikspunkter (lots- och fyrstationer) eller korrespondensp latser inuti lancl et, hvilka med stationerna Li1ra ega ordnad brefdnfförbindelse; och som jag i det följand e b eni:i.mner
deputer.
Vid öfnings-, krigs- eller andra kritiska tillfällen afs~incla s
från hufvnclstationen, för en tid af hD:;st en mäw11l i send er,
oi.t tiotal dntvm· till de cloputer, hvilka för tillftl.lll't anses vara
liimpli gft s~.som observations- ell er korrespondenspnn ldAr.
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I och ±ör a:flösning erfordras ytterligare ett tiotal dufv01';
samt för fartygstjenst 5 sådana för hva1je till kustorterna löpand e Jinie. Dt't samtliga föreslagna linier belöpa sig till ] 20,
hvaraf ungefär 100 mynna ut vie~ kusterna, uppgår hela behöfligR. antalet dufvor till 2,400
500 st. eller i runclt tal
3,000, af hvilka dock circa 500 r edan böra finnas att ti ll gå.
Anskaffningskostnaden (efter 0 kr. p er st.) blifver sålund a
fi\r 2,500 clufvor = 7,500 kronor, hvi lken snmma dock ingår
i fr,ljande k:1lkyl för dels stationernas nybyggnad dels deras
rlrift. och nncl erhåll.
Af de. wilifiim st.ationerna tLro tvenne (Stockholm och
Carlsuorg) rE>dan anlagda; de öfriga 5 boräknfl.s kunna nppfiiras fiir en kostnad af ti llsammans lika många tusen kronor.
De 7winrtfrt, ~innn onppfi.:.rda (16 st.), antfl.gas, hvar och en,
behiifva i nybyggnaclshjclp ett st.fl.tsnnderstörl af 2 a 300 honor,
hvarfi·n·e hela anlägguingskostnaclen för samtliga ännn onppf;·,rcla militära som privata stationer, kan uppskattas till omkring H,OOO kronor i statsmedel.
Dcr ~ilmas viclfl.re årlig drift och unel erhåll : för de milit.~i.ra
i medelt.al till 1,000 kronor och för de privata (i statssubsidier)
till 2 it 300 kronor fiir hvmj e, uppgår h ela detta be lopp ti ll
ungef;i.r 11,000 kronor, hvartill komma ytterli gare 1,000 honor
till priser, m. m. vid kappflygningar, snmma snmmarum 12,000
kronor.
I i emförclse me(1 de utgifter andra Hind er för samma ~in
clamål unelerkasta sig, tyckes denna summa ~i i någon betydli gare mån skola li etunga statsbudgeten r elativt till elen nytta
och trygghet, som dernwcl åsyftas och säkerligen också ernås.
Att man å ]war och en af de betydand e orter, som äro
fiireslagna att inom sig hysa privata stationer, skall träffa ptt
någon eller några individer, hvilka af intresse för sjelfva ~mken
smnt. ortens egen s~i.korhet kunna förmås att, s~ircleles med ti ll lJ,j e.lp fl.f statsunclerst.iicl, ansl,aifa, fostra oeh öfva det behötliga
an tRI et dnf\'Or; el Nom hyser j ag ej m'\gnt tvifvel.

+
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Ett par ord änuu, innan jag afslutar det hela. Många af
Eder, mina Herrar, skola tvifvelsutan taga mig för en enthusiast. römnde denna fråga! Vid några af mina uppgifter kan
jag ju ock möjligen hafva gjort mig skyldig till öfverdrifter,
fiirledd dertill af nitälskan för elen sak, jag gjort till min egen;
och ett och annat torde nog äfven med fog vara att anmä1;ka
särskildt vid mina projekter till anläggning och unelerhåll af
l>refdufstationer m. m.; men att saken är god lärer väl ingen,
s~lrcleles med andra länders exempel för ögonen, vi li a bestrida
- .ia; så god till och med, att det vore oförsvarligt att lägga
den ad acta eller låta henne bero vid det obetydliga, som hittills åvägabragts; och -- uneler sådana omständigheter, må det
j n ei anses förmätet att uttala den förhoppningen, att en och
annan af Eder hädanefter sknlle jemte mig vilja föra våra
skyddslingars talan - visserligen, med än mera kraft och
~Ln kraftigare verkan än Föreståndaren för flottans brefdufstation mältat vid detta tillfälle åstadkomma.
Rtockholm elen 17 Mars 18~13.

Otto Elliot.

Om detaljsjömätningen vid våra kuster.
Antöraurle i Kun gl. Ö rl ogs nt ~nna s:ill sbprt· af komntPn<liirk:Jptetlf'll J. Hägg-.

(Forts. och slut fr. sid. 231.)

Loflning.
Unclel' det att inskärningen pågår uppspänner man på ett
lätt och händigt br~lde (ett s. k. loclningsbräde) det papper på
hvilke!-, koncept- eller lodningskartan skall upprättas.
När inskäruingen är afslutacl, bortskrufvas korset från mätbrädet. Med en skarp knif bortskäres nu papperet från brädet
Tidskr. i Sjöv. 1893.
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och lägges omedelbart på lodnings brädet, der det fästes med
några fina häftstift, h varpå alla punkterna afstickas äfvensom
nordstrecket. Baspunkterna omgifvas hvardera at tre stick,
utmärkande en liksidig triangel. Afsticlmingen bör ske genast,
ty papperet krymper mer och mer, ju längre det får ligga.
Hur noggrant man än må lägga ut punkterna å lodningsbrädet, lmmma. -till fi!ljd af ];:;·ympningen, ändock alltid punktenn att få et,t, kortare afstånd från hvarandra, än det de innehade på mtitbrädet, ehnrn deras relativa lägen i a llmänhet
blifva desamma. Krympningsfelen rättas dock å sjölmrteYerket vid konceptkartornas öfverföring på origin.:tlplanscherna,
der baspunkterna med all mi~jlig noggrannhet äro utlagda.
Öfverföringsinstrumentet, den s. k pantografen , kan ställas så
att felen försvinna, hvaraf man ser att det ej är alldeles nödvändigt att känna absolnta af::;tåndet emellan de baspunkter,
från hvilka ett distrikt inskäres, blott man vet att dessa baspunkter finnas på origiualplanscherna.
När alla punkter äro afstnclma, uppritas de emellan signalerna liggand e kuststräckorna, hvilka under signaleringen
blifvit inritade. Härpå uppdragas lodningslini erna ell er kurserna parallelt med hvarandra. Afstånclet. enwllan dem är beroende på allmänna djupt>t, hvilket finnes utsatt på de ä ldre
originaler, efter hvilka rekognoseringskartorna äro kopierade
Å inomskärselistrikt torde i skalan l : 20,000 ett afstånd af 130
till 150 meter vara lagom på de större djupen el. v. s. sådana
djup, som vexla mellan 30 och 4i) meter. Å kartor i större
skalor , der noggrannheten äfven måste vara större, minskas
naturligtvis äfven afstånden mellan kundinierna , så att t.
ex. i skalan l : 10,000 ett afstånd af 75 till 80 meter torde
vara l ~lmp ligt. På grundare ställen i vikar, vid långa strandgrundningar och större, fritt liggande grundflack läggas kurslinier
emellan de långa,- tvärs lifver disb·iktet gåPnde kurserna.
Des<;a såkallad e mellanknrser dragas ej hlngre, iin att de
räeka ut till det område, der de större rl,inpen böJja, lG till
20 meter, beroende på bottens beskaffenhet och jemnhet. Om

man af äldre kartor ~l får någon upplysning om det allmänna
djnp~t, l;::an man lägga nt knrslinierna under sjelfva lodningen,
ty el.1 es blir man kanske tvungen att ändra de en gång uppdr!)>gna linierna.
Det är ej likgiltigt, hur knrslinierna ligga. Som allmän
regel gäll er, att lägga kurslinierna ungefärligen i rättvisande
Nord och Syd , i synnerhet i de inre skärgårdarne. Orsaken
härtill är, att man då har lättare att se styrmärkPna 1md er
lodningen; ty då mätningarna i allm änhet pågå uneler den årstid, då solen står så högt und er micldagsticlen, att man mycket
väl kan se föremålen rätt nncl t>r elen, så har man den stora
fördelen att hela dagen, ntan att särskil clt behöfva ansb·~inga
ö?onen, knnna se styrmärkena. Knstbildningen kan natnrligtvts göra afvikelser från denna rPgel nöclvtlndiga.
Vid lodningar ut anför haf.'Sbandet brnkar man i allmänhet
lägga kurs erna vinkelrätt. mot kusten, om denna har en nåc
gorluncla bestämd sträckning, ty man kan då möjligen få styrmärken under lodningen.
För protokollet nnder lodningPn iordningställes en liten
hok genom ar,t häfta tillsammans 2 eller 3 ark blålinieradt
papper i oktavformat, hvarigenom man får respektive 32 och
48 sidor .
På första sidan skrifves titeln:
J,ndm:n_qsprntoko/1 N:o nn.
(Distriktets bas) t. ex. Gubbö knpa---Häradskärs fyr
(Månad och år)
Juli 18!12.
(Namn)
N. N.
På de öfriga sidorna ntom den sista, som lemnas blank,
uppdrages en marginal at omkring 3,;; cm. bredd. För lodning i roddbåt behöfves e;j något vidare, men fi1r lodning i
ångslup eller ångfartyg finnas dessutom Stlrskilcla kolumn er
för antal slag i ma:-:;kin, djup, boHem; beskaffenlwt samt vinklar. En tnnn träskifva af något sturrP format-. än boken användes som stöd för denna, som fa~thålles till skifvan med ett
kautchukbancl. Fördelen med skifvan är äfven, att elen håller

-:no bokeu flytande, i händelse denna skulle blåsa i ::;j ön. Lodning::;brädet såväl som rekognoseringsbrädet förvaras i täta vax.
dukskapelL
Under det att lodningsbräclet, protokoll och instrument
klargöras, sjöredas vålar, lodlinor och lod; slagtäljaren till ångsluparna fastsättes, lodningskläder iorclningsst~illas m. m.
Vålarna äro af särskild modell. Ballaststenarna å desamma
böra vara noga afpassadE', så att vålarna få lagom styfhet:
vållinorna böra vara fina och lätta, men starka., vålki:Lpparna
lätta och tillråddigt långa., så att flaggorna ~i vid frisk bris
doppas i vattnet. Käpparna mr.d sina flaggor böra förvaras
i ett särskildt kapell och få aldrig sitta qvar i vålen, sedan
denna är upptagen i båten. Lodtalgen förvaras i en liten trälåda och får icke ligga lös.
De instrument . som vid lodningen erfordras ~Lro lodningsqvintant, vinkeltransportör (stationpointer), af h vilka finnas två
storlekar, transportpassare jemte några nålar för vinklars atsättande m. m.
Instrumenten äro så allmänt k~Lnda, att beskrifning af dem
är öfverflödig.
Vid båtens utrustning iakttages, att inga tyngder placeunder baeken, ~i hell er andra saker såsom löståg m.
förnt
ras
m. D et enda, som der får fmnas 1 är en eller två pytsar för
båtens länsning i hän\~else af behof. Af vålarna medtagas
und er kurslodningen endast två, som hafva så långa linor, att
de kunna utläggas på de större dj up en, om så erfordras . ViJ
derPmot har man i allmänhet, minst 5
O'rundunders;)knino·en
- - e
n
ell er 6 vålar. Två handlod och två lodlinor medtagas. Lodlinorna, som äro uppstuckna i likhet med hvacl för flottan är
reglem enteraJt, med el en skilnad att hvmje meter i stället för
hvarannan är utmiirkt, böra ~i hafva större längd, än hvad
djupet fordrar, e,meclan de eliestaga för stort rum. Vålarna med
sina ankarlinor och , stenar hLgga.s under eller i nlLrheten af aktersta toften. emedan vid lodning i sjögång båtens för måste
vara så lätt, som möjligt. Är båten en ångs lup , hvilket nu-
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mera alltid ar fall et, består besättningen , föruto!n mätningsförrät-taren , af en loch1re, två roddare, en eldare och en maskini::;L. Vid vissa tillfällcu, ::;åsorn då loclniHgen pågåtL en längre
ticl och besättningen turvis måste erhålla en dags hvila, kan
man nöja sig med en roddare. De vid sjömätningarna använda ångslnparne äro ej större, än att und er lodningen åror
med fördel kunna anv~ludas för att åstadkomma hastigare eller
mera modererad manöver all t efter omständigheterua. Med
någon vana kunna årorna mycket väl skötas af en man, emedan man vid manöver i allmänhet ~j behöfver använda mer
än eu ~tra i sender. Arorna äro ntlagd::J, i rodelluckorna förom
ma::;kinen. 1\Iast och segel böra på längre farder allLid medtagas, fur den h~lnclelse någon skada uppkommer i maskinen
eller pannan.
H vad stufningen af materielen beträffar, gäller för roddbåt
detsamma som för ångslup. Lämpniugen af tyngderua i båten
får aldrig lemnas ur sigte. Finnes dragg eller båtankare, bör
detta alltid med sitt draggtåg stufvas akterligt.
Lodningen kau ind elas i Lre bestämd t åtskilda slag Jlämligen /.:urslodnill!J, ::;lmudLodniii,IJ och yruwlulldersu!.:niii!J .
Kurslodningen utföres antingen med mindre farkoster, såsom rodelbåtar eller ~mgslupar, eller med de större ångbåtarna,
de s. k. sjömätningsfartygen. D en lodning, som utföres med
de sistuämnda fartygen, brukar man i dagligt tal benämna
ångbåtslodning. Strandlodningen verkställes naturligtvis alltid i roddbåt eller ångslup, äfvenså grundunclersölmingen, ehuru
man en och annan gång äfven utför loclningar på djupare
grund och baukar till sjös med de större far tygen.
Kursloclniugen uch grundundersölmingeu utföras ::;amtidigt,
så vida ej väderleksförhållanden nödvändiggöra, att dessa arbeten åtskilj as .
Vid fullkomlig stiltje t. ex. år det bäst att endast sysselsätta ::;ig med kur::;loduiugen, deb af det skäl aLL man då har
lättare att få kurserna raka och vinklingen tar mindre tid,
dels af det ::;käl, aLt 1111:1,11 då ej har god sigt i vattnet anna,t
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än rätt under båten och strandlodninge n ej lemnar så godt
resultat.
Vid lodniugen liksom vid alla andra tillfällen bör man
alltid ::;jelf sköta rodret. Instrumenten forvaras på lämpligt
::;ätt i hacken.
Har man ovana roddare och arbetet skall utföras i roddbåt, bör man, innan lodningen bö1jar, inöfva dem, ::;å att man
får en j emn och säker takt. Artagen r~Llmas af rodd arne i tur
och orduing till 100, hvarpä åter bö1jas med l , 2, 3 etc. Artagets nummer utropas just när åran ::;läpper vattnet, och rättning sker som vanligt på aktersta man , som bör vara en god
roddare.
J{urslodniu_q tillgår på följande sätt. Man ror till utgångspunkten af den kurs som till följ d af väderleksförhå llandeu,
sj ögångens beskaflenhet m. m. anses vara lämpligast att bi.:nj a
m ed.
Ligger utgångspunkte n vid en strand, bör man, då man
närmar ::;ig denna, resa sig upp i båten för att se hur strandgrundningen kan vara beskaffad, om stranden är ren eller stenig samt om uppritningen af ::;trandkonturc rna närmast dc vid
kursen liggande signalerna M riktig. Nödig rättelse å ritningen göre::;. Några lodskott tagas i närheten af stranden och
man be::;tämmer på grund af cles::;a och den granskning man
förut gjort å den äldre kartan hur många årtag böra göras
emellan hva1:j e lodskott. Har mau ångslup, bestämmes slagantalet.
I lodning::;bokeu in::;krifves kursens uamn till veu::;ter om
marginalen.
Bäten lägges in i kursen och så nära land som möjligt,
på det att man med ::;äkerhet må kunna bestämma sitt lägP.
Ar a±st~mdet ±i:·ån land sä stort, att man ej kan best~Lmma läget
efter ögonmått, måste in vi 11kling au vändas. Härpå, och sedan
man med ledning af kartan ::;om ::;tyrmärke bestämt eu punkt
på motsatta stranden, eller om sådan ej finnes , en punkt på
::;tranden akterut, vä~jer rnau ett lämpligt föremål, som ti.ll::;am-
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mans med styrmärket kan tjena som öfverensmärke för kursen. Att detta föremål helst bör ligga på långt afstånd från
styrmärket är naturligt.
Nu kommenderas "N. N. ärtag, hal ut!"
Rodel arne bö1ja genast ro med jemn och stadig takt, samt
kraftiga årtag. Just när det för lodskottet bestämda årtaget
utropas , kastas lodet foröfver så långt, att linan kommer upp
och necl med lodet i botten, när båten stannats derigenom att
årorna kraftigt satts i vattnet omedelbart efter det bestämda
årtagets fullbordan. Huruvida årorna för öfrigt skola sättas i
vattnet eller ej, beror naturligtvis både på brisen och djupet.
Lodaren afläser djupet och utropar detsamma, hvarefter han
så gvicld som möjligt halar hem lodet och dervid låter linan
f~dla i :'!ina naturliga bugter på backen. Först när lodet är
uppe, kransar han upp så många bugter som erfordras för lodets utkastand e. Lodet, som är af jern och stålaett i nedre
ändan, der h~tl for lodtalgen finnes, samt forsed t med stropp, i
hvilken lodlinans öga smyges, hålles ej på samma sätt som
vid lodning iL stora fartyg, utan så att tummen och pekfingret
komma närmast lodet; fattningen sker vid stroppen.
Djupet och bottenlaget, om detta kunnat utrönas, antecknas . enligt det vid sjömätningarn a brukliga formuläret och i
enlighet med de beteckningar som finnas på de svenska ~jö
korten. N~ir anteckningen är gjord, kommenderas nhal ut" äfven om lodet ännu ej är uppe, utom vid ::;tora djup, då man
låter lodaren först hala in en del af linan. Uppmärksamh eten
är under tideu f~Lst på styrm~lrket och bör man pas::;a på, att
innan det afläg::;na förernälet försvinner eller af en eller annau
anledning blifver otydligt, taga ett nytt i samma linie beläget
närmare eller f.Jermare formnål som öfverensmärke .
Vill man förvissa ::;ig om att man befinner sig i kurslinien,
m~t::;te man på vissa a±stånd bestämma ::;itt läge genom vinkJing. Hur ofta man bör vinkla beror naturligtvis på märkenas beskaffenhet, djupet, vind och sjö m. m. Har man en
säker ntgång::;punkt och ::;äkra märken, såsom t. ex. då kurs-
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linien går från en signal till en annan, bör man alltid kunna
befinna sig i linien; men clct är ej nog aLt veta detta. Genom
ojemnhet i rodden, till- ell er attagande blåst och sjögång,
ojemnt djup m. m. förorsakas en försl\iutning i lodskotten
framåt eller bakåt i linien, hvarigenom Joelskotten i verkligheten E;j fa samma afstånd sinsemellan som årtagens nummer.
Derför måste man taga som regel att vinkla så ofta som de å
lodskottens fiirskj utning in verkande faktorer förändras.
Huru de föremål böra väljas, mellan hvilka vinklarna tagas
skall längre fram afhandlas. l\1å det tills vidare vara nog att
veta det man alltid bör försöka att få vinklar, som äro större
än 60 ° eller mindre än 1~0 och att elen meller~ta signalen i
allmänhet bör ligga på närmare håll än de båda andra. Redan
innan man bö1jar en kurs, bör mau bestämma de signaler,
mellan hvilka vinklarna ~kola tagas. Att uneler dPt båten ligger med lodet i botten leta efter lämpliga signaler tager bort
tid och båten måste då läggas vindrätt, om det är någon bris,
på det att elen E;j må dritva ur kursen. Kan man taga vinklarna hastigt, har man cleraf en stor vin:;t, men fortfärdigheten får ej ske på bekostnad af noggrannheten, och man kan
aldrig vara nog uppmärksam på vinklarnes aHä:ming. De stora
afläsningsfelen märkas nog vid afsättningen, det är farligare
med de små.
Finner man t. ex. att vinklingen kommer att göras på
140 årtaget, reser man sig upp i båten vid det 13S:e årtaget
eller så omkring, för de båda högersignalerna i hop i qvintantens horisontspegel, så att, när båten efter 140:e årta.get stannat och lodet är i botten och linan upp och ned, denua vinkel då må vara tagen och riktigt ailäst. Vinkeln atläses högt
och repeteras af aktersta man, som skall hafva den i minnet
för elen händelse att man vid vinklarnas inställning å transportören skulle glömma elen. Andra vinkeln tages omedelbart
derpå, afläses och inställes å transporLören; clerpå inställes elen
första vinkeln och transportören placeras på lodningsbräd et,
der vinkeln afsättes och cl.iupsitfran skrifves rniclt öfver :;ticket.

Skulle det nu inträffa, att man kommit på sidan om kurslinien ,
ror man in i denna, kontrollerar sitt läge genom vinkling och
fort:;ätter kursen, beclan m'1n l_)å grund af felet tagit nytt öfverensstyrmä.rke i land.
I allmänhet tages den högra vinkeln först; dock kan det
mången gång inträffa, att man måste frångå denna regel , såsom
då deu venstra :;ignalen eller mellansignalen synes dåligt, och
s;Uedes venstra vinkeln tar lång tid. I båt torde det i alla
händelser vara bäst att taga högra vinkeln först, emedan man
här kan ligga stilla så länge man behagar, hvaremot vid ångbåt:;lodniugeu man alltid måste taga den vinkeln först, som är sv :lrast. Vid ångbåtslodningen vinldas i allmänhet på h var f:jerde lod ning. l\Ian behöfver ej der sj elf sköta rodret utan endast göra el e
rätteber i styrningen som vinklames utslag gifva anledning
till, och man har sälecle:; tid att efter afsättningen ä kartan
följ a de förem;Ll :;om man vinklar på. Mellan treclj e oeh tj er de
lodningen för man då ihop de af föremålen, som ~tro svårast
att urskilja och man bör då vara klar att kunna aHäsa vink eln, när fartygets fart efter badmingen upphört; elen andra
viukelu tages derpä. Äro föremålen myeket ~våra att se och
man sålecle::; httt tappar bort den reflekterade bilden vid föremålens sammanföring, kan man på förhand på kartan taga ut
den sannolika viukeln, ställa in denna på qvintanten, då man
i allmänhet får den refiekteracle bilelen så nära elen direkt r:;edcla
att man kan föret dem ihop. För att få det sämst synliga föremålet sedt direkt, måste man ibland vända upp oeh ned på
qvintanten. Vid grundundersökning i båt långt till sjös måste
man någon gång anlita denna utväg.
t:låsom man af föregående beskrifning kan sluta, är clet ej
nog med att under lodningen föra protokoll; alla vinklingar
på kurslinien skola uoga afsättas på den plats vinklarna bestämma.
Ofta inträffar att kurser ~;lut EL i öppna sj öu eller åtminstone e.i hafva några iuom distriktet liggande styrmärken.
I förra fallet kan man, om några föremål finnas i kursens
kontrast;reck skaffa sig akterstyrmärke. Man ror till utgångs-
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punkten af kursen och båtens läge bestämmes noga genom invinkling. Transportören lägges med centrum i afsi1ttningspnnkten och bågens nollpunkt på kontrastreeket till kurslinien.
Härpå ser man efter hur stor vinkeln är mellan kursliniens
kontrastreck och en afiägsen helst tvärs ut från kursen liggancle signal. Antag att denna vinkel blir 81" 10' till höger.
:::iätt alidaden p4 denna vinkel och se efter, med hvilket föremål i land elen reflekterade bilden af signalen då kommer i
kontakt. Det föremålet blir då, hållet ens med ett annat i
samma räta linie liggande föremål, styrmärke akterut.
Slutar kursen deremot på en öppen fjärd, men i kursens
förlängning finnas några holmar utanför distriktet, kan man på
dessa holmar skaffa sig styrmärken på följ ande sätt. lVIan
invinh:lar sitt läge i kursens begynnelsepunkt, lägger transportörens centrum i afsi1ttningspunkten och bågens nollpunkt i
kurslinien. Härpå efterser man hvad vinkeln blir mellan kurslinien på kartan och en afiägsen helst tvärs nt från kurslinien
liggande signal. Genom att flytta vinkelbenet till denna signal finuer mau t . ex. att denna vinkel blifver 100" 30' till
venster. Ställ alicladen på nämnde vinkel och rikta tuben på
signalen. Det föremål på någon af holmarna, som då kommer
i kontakt med signalen blifver då styrmärke för kursen.
Det ~Lr t. ex. en stor sten på stranden af en af holmarna och
denna sten, hållen rätt under en trädtopp eller annat längre
bort liggande förem~tl blir nu öfverensmärke.
Det är förut omnämndt, att man vid val af föremål vid
vinklingen bör se till, att man om möjligt får mellansignalen
på nära håll i förhållande till siclosignalerna.. Denna r egel är
bra a.tt hålla i minnet, men man behöfver ~i alltid hålla på
den så strängt, såsom man af det följande kan se. För att undersöka förhålland et i detta afseende kan man upprita en cirkel, (se fig. 2; plansehcn vid sid. 164) på hvars periferi man
utsätter 3 punkter, föreställande signalerna A, B och C samt punkterna D och E, föreställande två olika lägen af båten. Vid
vinkling ser man nu att s~L länge båten befinner sig på den
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cirkelperiferi, som genomgår signalerna, blifva de respektive
vinklarna desamma och man får genom dem ej veta mera än
att båten befinner sig någonstädes på bågen ADC. Således
inträffar hii.r ett ±all, der båtens läge ej kan bestämmas och ju
närmare man är detta läge i förhållande till signalerna ju osäkrare är bestämningen. Ligger man med båten vid F kornmer
afsättningen att falla någonstäd es mellan de yttersta af de fem
punkterna; ligger båten vid G faller afsättningen inom eil betydligt mindre gräns och noggrannheten ökas ju n~Lrmare b~
ten kommer upp mot signalen B ii.ncla tills vinklarna blifva
så stora att de ~j kunna tagas på <]_vintanten.
Antager man att båten ligger i D och man vinklar på
signalerna I, B och H, finner man att, ehuru mellansignalen
är aflägsen, afsi1ttr1ingen blifver ganska säker.
Detta torde vara nog för att bilda sig ett begrepp om hur
vinklingsföremålen böra vä~j as.
Vid vinklarnas af.'Sicittning bör man ej använda nålar i signalerna, då vinklarna i1ro mycket små, emedan afsättningen då
kommer för långt från signalerna, utan bör man passa in vinklarna genom att se till att kanterna af vinkelbenen komma
miclt öfver de stick, som utmärka signalerna. Vid afs~Lttning
i b~Lt använder man i allmi:tnhet enelast en nål vid elen sidan
der vinkeln är störst. Vid ångbåtslodning deremot, använder
man i allmi:tnhet så länge som möjligt samma sidosignaler
och då står vanligen en nål i hvar och en af dessa och man
har då enelast att vid afsättuingen låta sidovinkelbeuen löpa
utefter nålarna tills mellansigualen kommer uneler nollstrecket.
Då brisen är hi~;k oeh sjön så pass svår att man ej, då
man har vinelen rätt akterin eller från sidan, kan hålla b~Lten
i kursen uneler vinklingen måste elen svii.ngas rätt mot vinelen
och detta åstadkommes i allmänhet bäst genom att kraftigt
sätta årorua i vattnet på deu ~ida, hvaråt båten skall svi1ngas,
under det att motsatta sidans åror ligga; när farten nästan
upphört strykes naturligtvis på elen förra siclan och halas ut
på elen senare efter behof. Man ser till Rtt lodet f}i llet' i det
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märke man haft under kursen. Lodaren bör inläras a.tt hålla
båten i märke eller så att linan visar upp och ned uneler vinklingen. Han kommenderar derför ärorna under denna operation. Då vinklarna afsättas på lodningskartan måste papperet
skydelas för sol och regnstänk genom ett paraply som skötes
af aktersta man.
Om vid lodning hvarken för- eller aktermärken kunna erhållas, hvilket ofta förekommer i hafsbandet, måste man styra
efter kompass och då vinkla alltsomoftast för att ej komma ur
lirtien.
I iingslup sker lodningen antingen efter klocka eller slagtälj are. De vid sj ömi:itningarna använda iingsluparna hafva
alla sla.gtälj are liksom sjömätningsfartygen. Har man ~j -slagtäljare oc:h klocka måste användas, sätter man upp denna på
sådan plats i båten att elen som sköter maskinen kan se den.
Har man ej annat än ett fickur att tillgå är det bäst att sjelf
kommendera lodningen med klockan bredvid ~ig. t:ledan man
på vanligt sätt bestämt utgångspunkten för kursen, kommenderas fi·amåt på något sekuncltal, slutande på 5 oc:h O, då maskinen sätte~ i gång under förut bestämett tryck och lämpligt
antal slag. Efter 15, 20, 25 eller 30 etc. sekunders gång, beroende på omständigheterna, kommenderas "stopp och back''
lodskott tages och tiden for stopp antecknas. Protokollet har
följ ande utseende:
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Vid lodning med slagtälj are ::;ättes visaren på den siffra
som angifver slagantalet mellan hvar:je lodning eller ock kan
elen skifva eller nrtafla hvarpå sii-Irorna finnas, vara ställbar
så att siffran som utvisar slagantalet kommer rätt under }dockan, i hvilket fall visaren sättes på noll.
När nt,gångspunkten tör lodningskursen är bestämd, sättes
siUecles visaren på anbefaldt ställe, "framåt" lmmmenderas och
när distansen är gjord slår klockan ett slag; maskinen stoppas
och lodskott tages. Protokollet har följand e utseende:
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Under kurslodningen kan ibland ];:omma i fråga att utlägga vålar, såsom då man af en eller annan anledning afbryter en kurs och vill ntmärlm det ställe der lodningen slutade
eller då man vill lägga ut ett styrmärke.
Strandlndnin,qe n, som bör utföras i sammanhang med kurslodningen, tillgår sålunda.
När första kurslinien är lodad, och m::~n kommit in mot
den strand der kursen slutar, reser man sig upp i båten och
ror bort åt det ställe der elen tredj e kursen går ut, ser noga
i vattnet och låter lodet gå utan uppehåll, hvarigenom man
kommer uneler funcl med hvar 3 meters konturen går, vänder,
när man kommer till det ställe der den 3:e kurslini en är dragen och ror tillbaka åt första kursen, men på längre afstånd
från stranden unel er onpphörligt lodande. Dels genom lodningen, dels genom sigt i vattnet får man då reda på läget af
U meters kontmen allt under förutsättning af att strandgrundningen ej sträcker sig långt ut. Är strandgrundni ngen af stor
utsträckning, kan strancllodninge n ej utföras på nyssnämnda
sätt, utan lägger man då knrslinier emellan de långa knrserna
och lod ar så långt nt ett betryggn.ncle djup ernås.
Då strandgrun dningen är så smal , att man ej, utan att
konturerna trilngas ut, kan fä rum med siffror inom dessa ut-

'

sättes ej der några siffror; men deremot sättes alltid on "säker"
sifha utanför G meters kontnren och mellan de lån o·a kurs"' för G
lini erna. Hufvudsaken är at,t få en säker begr~insning
meters djupet, ty det vatten som ligger innanför denna kontur anses i allmänhet ej som navigabelt. I hamnar, vid bryggor eller i kanaler blir förhållandet annorlunda, ty der måste
siffrorna gälla till sitt fulla v~irde, clå de deremot inom strandgrundningarna visserligen visa att dm" har lodats, men att de
ej kunna gifva full trygghet.. Det är derför nödvändigt att
uoga gifva akt på stenar och klippaJsatser, som kunna synas,
p~L det at.t man må blifva i stånd att gifva kontnrerna ett riktigt läge. Vid strandlodninge n utsätter man bränningar som
upptäckas, lifvervattensste nar m. m., men man bör naturligtvis
e:i äflas att s~i.tta på kart.an alla lodskott, ntan enelast de siffror som knnna gifva det sannaste uttryoket åt djupet. För
många siftror glira kartan oredig.
Lodskottens afsättande på kartan görns omedelbart efter
hemkomsten till mätningsstatio nen eller uneler tillfälliga upp ehåll i lodningen, förorsctkacle af väderleksförhå llanden m. m.
Afsättningen verkshllles med en transportpassa re. Denna är
sit nppstnd::eu, att man omedelbart kan af.sätt.a halfva delar
ända till tiondedelar af en viss längd och följaktligen med stor
lätthet dela en viss längd i 12, 14, 15: 16, 18 ooh 20 m. fl.
delar. Slmll man åter afsi:Ltta 11, 13, 17 eller 1Q delar, blir
det mycket besvärligt FLtt med matematisk noggrannhet utföra
detta, h varför man ni.ij er sig med att göra det på ett visserli gen oegentligt, men vigt och fullt tillräckligt noggraunt sätt.
Skall från en utgångspnnld 11 Joelskott afsättas, ställer man
transportpassa ren på en tiondedel. Med passarens långa ben tager
man afståndet från knrsens utgång;;punkt till slntpunkten eLler
deu invinklade siffran; det mått som då upptages af de korta
benen ell er spetsarna utgör då en tiondedel af afståmlet. Om
detta mått, afsiit.Lt':> kll<l]lpt ifr<ln nt.gångspnnkte n: så lmn man
anse det lika med en elftedel. D et återstående stycket delas
uu :1f passaren i 10 delar oeh då har man de 11 delarna som
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öntlkattl. Vill mau hafva 13 delar , afsättes först en knapp
tolftedel, 17 delar en knapp sextondedel, Hl delar en knapp
adertondedel o. s. v. Sällan torde delarnas antal nppgå till
20 och derför kan denna afsättning göras mycket fort. och lä t t.
Transportörens spetsar böra aktas för stötar, ty vid minsta
rnbbning af dem, måste ny indelning aJ märken a p å passaren
göras, såvida ej §petsarna äro ställb ara.
När kurslodningen är afslutad och pJla kurserna utlagda,
b ör _q1·undundersökniugen göras. Detta arbete, som fordrar
stor omsorg, upptager i sådana tlkärgårclar som StockhoJms
neh Östergötlands minst lika· lång tid som kurslodningen, särdeles i yttre delarna af skärgårdarna. På somliga trakter
tager detta arbete mera tid, än den som åtgår för signalering,
inskärning och kurslodning tillsammantagna, för s~t vidt n ågorlunda säkerhet skall vinnas.
Skälet hvarför grundundersökning en bör ske efter kurslodningens afslutande är, att man då med full klarhet ser lwar
grund en skola sökas. Slmlle man uneler sj elfva knrslodningen göra denna undersökning, vet man aldrig hvar gränsen
är för grunden; man sväfvar alltid i ovisshet om grundets
riktning, kan ~i närmelsevis bertikna hvad tid som kan åtgå
för arb etet, och lodningarna måste alltid sträcka sig längre ut
omkring grundet, än hvad som vore fallet, om man hade kurslinier som visade djupet på sidorna om detsamma. Häri ligger
tidsförlusten. Undantag från regeln kunna finna s; t. ex. på
stora, rena fjärdar, der man ej har anledning att p åtr~Lffa n ågra
grund, är det naturligtvi s en tidsvinst att under kurslodningen undersöka och afsluta ett grund, som ligger långt ifrån
mätningsstationen; men man bör dock h afva upplodat de
kurslinier som gå närmast intill grundet, innan man bö1jar
undersökningen. Man afsätter då omedelbart i båten de delar
af kurserna som gränsa intill grundot och bö1j ar derp å und ersökningen.
J nnan detta arbete bö1jar, granskas alla kurser , och de
siffi·or som knnua gifva anledning till grund omgifvas af en

löst tecknad ring som märke. På kursernas täthet, djupets
storlek och bottens beskaHEmhet heror valet af de tvifvelaktiga siffrorna. Har man t. ex. ett allmtint djnp at 18 eller 20
meter och emell an dessa ndj up are" siffror kommer t. ex. 15
meter, så är detta, en anledning, som ej bör lemnas obeaktad;
j a, på stiirro djup kunna mången gång 20 till 22 meter an ses
som anl edningar och af sådana hafva ofta farliga grund framgått, oaktadt lodningslinierna e;j h aft större än vanligt afstånd
fr:'tn hvarandra. Vid medelmåttiga djup på lO till 12 meter
och ojemn, stenig botten har man anledning att vänta grund
hv ar som h elst, och på somliga ställ en kan man cnda!'it g enom
nnd ersölming mecl r am vinna, full trygghet. D et htlnd er ibland ,
att. man vid utgåend e från land får fl era lodskott med sa mma
djup af medelmåttig storlek t. ex. fl till lO meter, und er det
att på sidotna kurserna visa större clj np. H är fiireligger således äfveH en anledning, som måst.e und ersökas. Vanligen
kan man af stränd ernas utseond e di)ma till bottens beskaffenh et och djup i närhete.n. Är stranden låg och betäckt med
stora kull erstenar, kan man vara nästan säker på att va,ttnet
utanför H.r temligen grnndt och botten betäckt med stora stenar;
är stranden brant och klipporna släta. är vattnet vanligen djupt
utanför. Man bör dock akta sig för att li ta på elylika sln tleclningar, ty på många ställ en ega alldeles motsatta fiirhålland en
mm. Framför allt bör man ej lita på att man ntanfl'>r brant
:;tnpand e berg alltid biir finna djupt vatten; ty ligga grnnd
utanfiir sådana stränder, bestå de ofta af från berget afsönurado
klippstycken omgifna, af stort c0up oeh äro således af den allra
farligaste beskaffenhet.
Innan arbetet med und ersökningarna, a.f grnndanledningarna börjar, förses båten med tiJ ir ~icldigt antal vålar.
Grnndundersö lmingen gLir es p å två sätt.
Det ena, äldre sättet, kallas i allmänhet stjernlodni ng; det
andra har ej n ågot b estämdt namn, men torde knnna kallas
]J ar alie!lodni ng.
D et äldre sättet ,kan i allmänhet ej med fördel användas

- ;i4!1 annat än på mindre grund, på hvilka man med säkerhet genast
ser hvar det grundaste lodskottet finnes. Af djupen på de
omgifvande kurslinierna ser man, hnruvicla grundet har stor
eller liten utsträckning. Synes grundet blifva litet och botten
syneP., väljer man sf;jern1odninr;en. Uppkorpmen på grundet,
lägger man en våle, der vattnet synes grundast. Vålens läge
invinklas. Unc}er oupphörligt lodande ror man härpå med
sakta ' fart ut t. ex. i ostlig riktning och när djupet blifvit så
stort att anledning ej finnes att grundet kan sträcka sig vidare, stannar man och vinklar i händelse afståndet är större,
än att det med ögonmått säkert kan bedömas; eljes sätter
man en slutsiffra på det afstånd som ögat bestämmer och i
den riktning från vålen, som man af dess läge i förhållande
till synliga signaler kan bestämma. Båten vändes styrbord
hän, emedan lodaren, som i allmänhet kaRtar lodet på styrbordssidan, då alltid får linan f\~i från båten, och man ror nu
inåt vålen uneler oupphörligt lodande. Som farteu är ringa
stannas ej båten under lodningen. Man ror tätt förbi vålen
och fortsätter i samma riktning åt motsatta sidan, tills man
kommer på sådant djup att man åter kan vända åt vålen. På
så sätt fortsättes tills man lodat rundt grundet. Har man redan vid vålens ntläggning fått reda på det grundaste stället,
behöfver man ej låta lodet gå, då man passerar detta ställe,
ty det är hufvuclsaken att, sAclim det grnndaRto fnnnits, få reda
på grundets utsträckning; och det vore endast att onödigtvis
anstränga lodaren att j emt loda på samma ställe.
Ser man att grundets utsträckning blir stor, kan man ej
använda s~j ernlodningen,
Prtrallelloduin.r;en måste då användas.
Man ror till den grundanledning som skall undersökas ,
lägger sig någonstäd es i lä om anledningen, tager ett lodskott,
lägger ut en våle och invinklar denna; ror derpå rä.tt mot vinden upp mot an led11ingen under sakta fart och oupphörlig lodning, tills man funnit ett måttligt d.iup, dA en våle utlägges och
dess läge invinklas. Derpå ror man vidare med sakta fart i

samma riktning. På kanten af kartan antecknas löst loclsi;:otten och när man kommit ut på tillräckligt afstånd, lägges en
våle som invinklas. ·
Lodningarna afsättas på kartan , men ej alla siffror, kanske
endast en tiondedel af dem, och särskildt de siffror som äl'O
grundast. De två vålarna vid knrsliniernas ändpunkter gifvr,.
stöd åt hela undersökningen. Härpå flyttar man sig en eller
två båtlängder åt sidan, beroende på hnr djupen visat sig nuder elen nu afslutade kursen. Till fij]jd af att förflyttningen
åt siclan varit liten, behöfver man ej invinkla. utgångspuqkten
för den nya kursen, i hvilken man nu lodar, tills .man åter
kommit på djupt vatten på andra sidan grundet . . Skulle man
under lodningen få någon siffra som angifver nppgrunclning,
lägges genast en våle och dess läge invinklas. Kursens slutpunkt kan bestämmas genom att bedöma afståndet från och
riktningen till den först nt.satta vålen, som man antagligen
l;:ommer ganska nilra. Härpå flyttar man sig på nytt åt sidan,
invinklar sitt läge och ror parallelt med förra kursen bilbaka
iifver anledningen. Sintpunkten invinklas och förflyttning göres ånyo åt sidan. När man lodat så många kurser åt
sidan, att man hunnit nt på djupt vatten ror man till någon af de med våle utmärkta ändpunkterna och fortsätter med kurslodningen på andra siclan om den första kursen, tills man åter kommit ut på djupt vatten. Under lodningen har man, såsom redan blifvit sagdt, lagt ut och invinklat vålar, på alla de ställen, son1 varit misstänkta. Genom
denna systematiska 'lodning har man nu fått ett allmänt begrepp om grundets beskaffenhet och utsträckning. De med
vålar betecknade anledningarna på grundet skola nn närmare
undersökas och man ror således till närmaste våle, der man
lägger båten vindrätt. Genom att sakta ro framåt eller låta
båten sacka, hvarunder små parellelkurser beskrifvas, och lodet oupphörligt och så CFickt som möjligt går, får . man snart
grundare vatten och en våle, som håll es i beredskap, ntlägges.
Står den först utlagda. \·ålen på j emförelsevis djupt vatten så
att någon vidare und ersökning der ej behöfver göras, uppta-
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ges densamma för att ligga till hands. Bredvid den sist utlagda vålen unelersökes nu djnpet mycket noga., derigenom att
man låter lodet släpa pa botten med linan så mycket miijligt
är upp och ned och uneler det båten beskrifver små tätt bredvid
hvaranclra liggancle banor, eller som man säger "sågar''.
En van lodare känner nu med lod et hur sluttningarna på
botten ligga och utvisar åt livad håll sHtfven bör föras för att
man må få det grundaste. För nncl ersölming med lodet i botten brukar man använda mycket fina linor och ett litet blylod på det att lodet lättare må följ a med lodarens rl',relser.
Synes botten, så har man häraf stor lAdning. När man fått
det grundaste stället, invinklas dess läge, v:'ilarna upptagas oeh
man går till nästa anledning. På så sätt fm'tsättes tills grundet är färdigt. Ser man uneler lmrsloclningen öfver grundet
att många vålar komma att begagnas, kan man afsluta. ena
siclan af grundet, innan man går till elen andra. Vålarna vid
första kursens ändpunkter kunna alltid upptagas vid nämnda
kurslodnings af.~lutancle.
Kurserna öfver grundanledningar läggas alltid rätt mot
vinden, t.y då kan man arbeta mycket längre när det går sjö,
och får ej så mycket vatten i båten.
Vid vålarnas utläggning biir man iakttaga mycken Yarsamhet. Det händer ofta att ankarst.enen kommer att ligga
på en brant sluttning, så att, då vålen en stund till följd af
sjögången legat och ryckt i linan, ankarstenen småningom åker
ut.frjr sluttningen och drager vålen med sig ned i cljnpet. Att
förekomma detta bör man alltid vid vålens utläggande och då
stenen är i botten, några gånger lätta i linan för att se huruvida stenen har benägenhet att åka ntför. Man biir dessutom
aldrig lägga ankarstenen på toppen af grnndet, ntan hellre i
någon fordjnpning i närheten. När ett grund är afslutadt
kommer dess utseende knappast att visa hvilket arbete på detsamma är nedlagdt, ty pRrallelloclningen, snm enelast är ett
medel att ernå ett goclt resultat, komnwr ej att efter grundets
afslutning synas på kartan . annat än -vid utkanten af g1 undet.
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På sådana grund som äro särskildt vigtiga och i vissa farleder, sund m. m. unelersökes äfven djupet med ram. Beskrifningen af detta arbete måste dock för korthetens skull
här utelemnas.
H vad den såkallade ångbåtslodningen beträffar, är redan
ett oc!1 annat vidrördt. Det återstår endast att angifva grunden for denna lodning, äfvensom några detalj er.
På stora fjärdar t. ex. Kanholms~järclen, Jungfruf.)ärde111
Mysings~]ärden, Baggeu m. fl., hvilka ej äro uppfylda af grund
och å hvilka djupet är stort, äfvensom utanför hafsbanclet, anv~Lndes denna lodning, dels för tidsvinst och dels för att min:;ka den risk och möda, som lodningen i båt eller ångslup ofta
medför särskilclt utanför hafsbanclet.
'l'idsvinsten ligger hufvuclsakligen deruti att c\juplod och
eu stirskilclt fint slagen lina begagnas. Denna lina, som löper
genom ett å en cläfvert ell er bom fastsatt räkneblock, äfvensom ett ledareblock, är upprullad å en af en liten ångmaskin
drifven vals eller såkallad lodningsvinsch. Räkneblocket är
försed t med tvenne urtaflor, den ena visande akterut, elen andra
åt vinschen, hvilka taflor angifva hur mycket lina löper ut.
'l'ill räkneblocket höra tvenne urverk, af hvilka det ena apteras till blocket, då urtaf1an skall angifva c1jupet i meter, det
andra då djupet :;kall angifvas i famnar. När lod et hänger
vid fartygssidan npp och ned med linan sträckt från vinschen,
och just taugerar vattenytan, sättes urtaflans visare på noll.
Den man som sköter lod et, bringar detta förö±ver så långt
som det antagna djupet fordrar uneler det att man uppgår i
vinschen. Häruneler röra sig urtafiornas visare och angifva
hur mycket lina lodaren tagit med o;ig förö±ver. När lodet
blifvit kastad t och linan börjar löpa ut ytterligare, komma vi·
sarne åter i rörelse tills de, då lodet ta.git botten och vinschen
sto_]Jpas, stanua och utvisa hur mycket lina utlupit. Linan invindas nu villigt, tills nägra meter åten;tä, då vinscheu saktas
och slutligen o;toppas, då lodet är i vattenytan. På det att
vid invinclningen ej olyckshändelse må inträffa derigenom att
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lodet kommer inrusand e på däck , är linan försedd med ett förelöparemärke, omkring 5 till G meter från lodet, hvilket märke
i tid varnar den vid v.inscheu stående mannen, som dessutom
bör följa visaren på urta:flan och således kan reglera vinschens
fart.
Då lodningen skall bö1ja~ invinklas fartyget i kun;liniens
begyunebepunkt _och lägges i kursen, hvarefter, serlan ett lod::;kott blifvit taget, och maskinisten underrättat:; om slagantalet
under förut bestämdt ångtryck, kommenderas "framåt till lodning". Då kloeka11 på slagtälj aren slår, :;toppas och backas.
Huruvida farten skall alldeles upphöra eller blott min::;kas, beror uaturligtvis på, djupet och rleu fart, hvanned lodet s, junker. Manövern bör skötas så att linan är upp och ned, då
lodet tagit botten. På mycket ojemna djup, sådana som i allmänhet finnas utanför haf.'lbandet i Stockholms och Östergötlands skärgårdar, är det ej möjligt att alltid få linan upp och
ned då lodet är i botten på annat sätt, än att farten alldeles
stoppas och lodet kastas temligen sent och ej vid backningens
bö1j an. Har man t. ex. vid ett lodskott tåt t 30 meter med
linan upp och ned genom att farten blott minskats och
man vid nästa lodskott med samma manöver och fart kommer på ett djup af 40 mAter, så får man naturligtvis ej
linan upp och ned, då lod et nått botten, utan den kommer då
aLt vis<t akteröfver, hvarigenom uret kommer att angifva större
djup än det verkliga. Då man emellertid ta.ger i Letraktande
den omständigheten att på dessa ojmmm cljnp, af hvilka den
sjöfarande ~j har minsta ledning för att b estämma ett fartygs
läge, det i grund en ~lr lihgiltigt, om man skrifver 14 famnar
eller lö famnar på e~t lodskott, af det skäl att en siffra på. kartan i ::;kalan l : ~0 ,000 täcker en yta af åtminstone \:JOO r]_V.-m.
iuom hvilken djupet varierar mer eller mindre, inses lätt att
det ~lr af ringa vigt om ett fel af en famn i afläsningen p~t
linan skulle uppstå. <Jenom unelersökning kan man i alla fall
med stor noggrannhet bestämma hur stort .afdrag bör göras
för lir~ans l-qtning 1 d~~ ma11 kä-nner slagantalet och på lodnings-
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blocket ser hur mycket lina utlupit, under förutsättning af att
manövern skötes på :;amma s~itt under hela lodningslmrsen.
Detta slag af lodning som mycket anväudts och vid grundundersökning kontrollerat:; medför den fördelen att fartyget: som
ej helt och hållet behöfver stoppa sin fart vid hvarj e lodskot t,
bättre kan hållas i lini.en och att lodningen går fortare utan
att förlora något nämnvärdt i tillförlitlighet. Det allmänna
djupet ~i±vensom grundanledningarna framkomma i alla hän-seenden.
Då man deremot lodar på sådant område, der lodskotten
kunna lemna godledning för navigeringen såsom utanför Ölands
östra kust, der siffrorna må::;te gälla till sitt fulla v~lrde, må.ste
alltid manövern afpassas så att linan visar upp och ned då
lodet är i botten.
Då lodet tagit botten, utropas djupet af lodaren, hvarpå
maskinen åter sättes i gång utan särskildt kommando. Im1an
man kommer till det lodskott, vid hvilket fartygets läge skall
bestämmas, således i allmänhet mellan 3:e och 4:e l odskottet~
varskos maskinisten att vinkling kommer att göras, på det att
farten då må alldeles stoppas. När vinkeln är tagen och at~
satt, kommendera:; "framåt" och maskinen sköte:; nu utan särskilett kommando ända tills nästa gång vinkling skall göras,
om ~j för särskilda fall annorlunda förordnas. Lodet kastas 1
allmänhet när maskinen tagit back.
~å snart en lodningskurs är slutad, går man med lämplig
gir in i en ny kurs, vinklar in sig och fortsätter lodningen i
enlighet med det föregående.
Vid denna lodning, som krMver säkerhet och vana i ångbåt::;manöver, måste städse god utkik hållas, ty man kan när
~om helst råka ut för missödet att kiJmma på grund, om ej
största Yaksamhet och uppmärksamhet iaHtages med afseende
på ::;åväl djupets vexlingar som vattnets utseende. Ju mer
man kan förlägga detta arbete till den tidigare delen af sommaren, ju fördelaktigare är det, ty grunden synas då bättre,
emeda,n de under den årstiden ~;tro fi'ia från alger och :;,i ögräs,
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Då grofis legat i hafsbandet under vintern och skrapat grunden alldeles rena, synas grund om ända till 10 a 1~ fot på
ganska låugt h äll. ~om man vid lodning utanför haf~bandet
ofta måste, för att komm~t till lodningsområclet, passera öfver
stora sträckor, som ej hunnit nymätas och således ~Lro otillförlitliga, bör man alltid skaffa sig en best~imcl väg ut och in
med goda mitrkep.
På elen karta, på hvilken lodningarna afsättas, utmitrkes
med ledning af de i11drc originalkartorna det område som skall
upvlodao; på nyss a±handlacle sätt. De af grund U}Jp±,ylda omräden }Jå samma karta lodas naturligtvis i båt ell er ångslup.
Kartan som ofta är af betydliga dimensioner är fästad på
ett störr e ritbräde som uneler lodningen vanligtvis har sin plats
på ett för ändamålet af1Ja::>sad t bord, uppstäldt på däck och
::;kyddaclt af ett tält.
Augbåtslodningen i ha±s bandet s träeker sig så långt till
sjös som sigten meclgifver och vinklarna tillåta. Ibl and måste
man långt till sjös utsätta svåra remmare, hvi lka inskäras f1·ån
land ot.:h ::;åluncla tjena till signaler för vinklin gen.
L itget af dessa remmare kan Mven genom enslinier ot.:h
vinkling noggrant bestämmas.
H vad kartans uppritning beträffar iakttages f'ö~j ande:
~trandkonturerna ritas med tusch och laveras åt landssidan med ljus tuseh for att gifva större tydlighet. ö meters
lwuturcn ritas med bla färg och det område cleu omfattar bveras med ljusbl å färg; Li meters konturen kau vara antiugen
röd eller blå. Fritt liggand e grund lavera::; äfven i ulått.
All a siffror skrifvas med tusch, och cljupeu utsiLttas i allmi.inhet e j noggrannare än p ~l <JVarts- och halfmetor och uär de
uppgå till tl meter uts~itGas qj vidare halfva meter.
Laveringen bör helst göras innan konturerna nppritas med
tusch eller f~irg.
Beteckning för ~yrar, båkar och stänger, ±:yrskepp, bojar,
prickar och bränningar ~Lr den samma som på de nya svenska
1-i.j ökorten,
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Ett beteckningssätt som torde böra tilläggas och hvilket
fordom mycket anvi.indes är,(+ ) som betecknar undervattenssten,
å hvilken vattnet aldrig bryter, men som ~Lr farlig för navigeringen i sund och vikar, hvarest denna beteclmiug endast
kan hafva användning. Det är en mycket lämplig beteckning
i ett sund t. ex., der vatt.en finnas för passage, men der undervattensstenar här oeh der finnas, hvilka böra nppmiirksammas.
~kulle man i stället för denna beteckning sätta det vattendjup som finnes ofvanpå dessa stenar, t: ex. ett djup af 0,5
meter, så skulle man ofta tro att eld ej funnes mer än det
djupet i sundet, och detta, som för öfrigt kan hafva djupt och
tarbart vatten, blefve då obegagnaclt.
Alla djup böra vara reducerade till li:i,gsta vattenstånd.
~ådan

är i korhet elen arbetsmetod, som användes vid uppmätningen och upplodningen af våra kuster. Att den är ~Lu
damålsenlig kan ingen förneka. Då det emellertid inträffat att
äfven under de senaste åren och på de nymätta distrikten ett
och annat grund vid noggranna unelersökningar påtriiffats, uppstår holt naturligt den fi·~lgan : äro sj ökarteverkets arbeten ti!l±i:ecbställande? För att med full rättvisa kunna besvara denna
fråga, bör man i första rummet taga i betraktande såväl vär
::; kärgårds beskaffenhet, ;;om det kr af den allm~Lnna sjöfarten
st~iller på detta embetsverk och i andra rnmmet anslaget till
sjömätningarnas beclrifvande. Den som en län gre tid sysselsatt sig med sjömätningar vet, att våra skärgårdar i afseende
på vatteucljupet äro ::;å beskaffade: att mau encla::;t genom det
mest minutiösa och ticlsöc!aucle arbete kan vinntt full :::~Lk erhet.
~kulle ett s[tclant arbete nedlagts på våra loclningar, hade med
säkerhet Stockholm::; sbirg<ird, som påbö1jacles ar 18(j2, ännu
Hela Östergötlands skärgård ,
ej efter 30 år varit. afs lutacl
en del af Norrlands skäroch
1\'Gdareu
skärg~trd,
Öregrunds
gård hade ännu befunnit sig i det bedröfli ga tilbtåncl, som
existerade före de nya m~Ltningarna. Om det nu, år 1892,
vore så. stäldt, att ~tuckholms skärgård visserligen vore i alla
afseeur:eu fullt säkert upp lodad , men hela den ö±i·iga delen af
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Sveriges kust ännu befunne sig i ofvannäm nda bedröfliga tillstånd, så frågas, om detta med skäl hade kunnat försvaras.
Ett obetingad t w;j blir svaret på denna fråga. Hade ~jökar
teverket ett. sådant anslag, som vore önskligt, så kunde nog
resultatet af ledningar na blifva bättre, emedan arbetsstyr kan
kunde ökas; men sådana förhålland ena nu äro, då äfven den
ringaste tillökning i anslaget vägras af en om våra skärgårds förhålland en okunnig oeh ointresser ad majoritet inom riksdagen ,
har det visat sig att sj ökartever ket forstått att med afseende
på förhålland ena finna medelväge n. De kartor, som under de
senaste 20 till 25 åren utarbetats i den brukliga mätningss kalan, l: 20,000, skilja sig från de gamla de1·uti, att de äro rätt
ritade och lodningar na rätt utlagda till den utsträckni ng de
bedr.ifvits! hvarjemte elen s. k. paraHello dningen vid de nya mätningarna åstadkom mit ett ojemförlig t säkrare resultat, än den
gamla oregelbun dna lodningen , der lodskotten s förskjutni ng
ofta kan mätas i kabelläng der. Grundund ersökning en bedrif·
ves också på ett helt annat och bät.tre sätt än förr. De nya
kartorna hafva äfven framför de gamla den stora fordelen, att
man på dem kan ytterligar e fullkomna lodningen der så erfordras, hvilken egenskap de gamla kartorna i anseende till
den ofullständ iga uppritning en saknar.
Men det är ~j allenast genom utgifvand e af sjökort som
s jökartever ket har en stor betydelse; det har dessutom for en
stor del af ±lottans officerskå r utgjort en skola, som kunnat erbjud a en nyttig öfning i många fårdighete r inom sjöofficerens
yrke; öfningar till en utsträckni ng långt utöfver den, som vid
vapnAt inom samma område kan stå till buds. I ångbåtsma növer, båtars handteran de und er alla tänkbara förhålland en,
kust- och skärgårds navigerin g med dertill hörande detaljer har
man vid sjömätnin gar uneler ett par år större öfning, än hvad
någonsin e~jes en offieer vid ±lottan under hela sin lefnacl erhåller. tljömätnin gsarbetet har för öfi:-igt ett välgörand e inilytande på individen, genom det intresse det ingifver, hvilket
bevisas af elen ihärdighe t som i allmänhet utmärker sjömäta-
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ren. Hågen för resultatgif vancle verksamh et väckes, och man
lär sig betrakta arbetet som ett nöje, hva1j emte man snart
förstår att för en god sak med gladL mod underkast a sig mödor och besvärligh eter. Önskligt vore, att anslaget till sjökarteverk et vore så stort, att alla officerare, åtminston e inom
löjtnantsg raden, i tur och ordning kunde få tillfälle att ~jenst
göra vid sjömätnin garna, eller om inom flottans stab fnnne::;
en hydrograf isk afdelning, dit ett större antal officerare kommenderad es, för att hvarje år under en viss tid på sommaren
utföra regelbund na sjömätnin gar efter den metod som vid sjökarteverk et användes. Arbetsfält salmas ej. Nyttan af dessa
kommend eringar skulle snart visa sig genom en lifaktighe t och
säkerhet i skärgårds navigerin gen och skärgådsk unskap, som
skulle komma hela personale n till godo. De kala skären, klipporna och grunden, mellan hvilka vi ännu röra oss med en
känsla af oro och osäkerhet, skulle vi då komma att betrakta
::;om goda hundsförv andter vid försvaret af ett älskadt fosterland.
J. Hliyy.

Några ord om lots- och sjökarteverken.
Anfurando i K. (Jrlu;;;; rni!Jlll tl>i~i l bknpd, Mars löU3, af 1\aptencn P. Dahlgren.

l

1

Af Kongl. Örlogsma nnasällska pet utsedd till föredraga nde
inom dess ±j erde veteuskap sklass, hvilken bland andra ämnen
omfattar äfven "Kart- och Lotsverk'' , anhåller jag att för en
kort stund få leda h errarnes uppmärks amhet till dessa verk,
med hvilka jag under ett par senurars arbeten kommit i någon
beröring.
Vi ha äunu i friskt minne huruledes Kongl. ~iai:t i prop~sition till li:l92-års lagtima riksdag under påvisande af otill-
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räckligheten af det dittillsvarande anslaget till Sj ökarteverket,
hvilket alltsedan 1870 utgått med tiO,OOO kronor, hem::;tällde
om ribelagens bifall till detta anslags förhöjning med 10,000
kronor. ~tigande utgifter för stenkol och proviant m. m. hade
orsakat en brist, som för år 188\:1 uppgick till 509 kronor, för
år lt;90 till \:1,433 krouor och för år 18m beräknades till ti,233
kronor, oaktadt _mätningsförrätt arne::; antal min::;kats fi:·~m åtta
till sju; oeh för att å::;taclkomma balans i anslaget fanns ingen
auuan utväg, än att höja detta, såvida ieke mätningsförrät tarnes. antal skulle behöfva reduceras med ytterli gare två, eller
till fem. Vi erinra oss oekså, att rikselagens majoritet kände
sig mest tilltalad af den senare utvägen, oeh afslog den äskade
anslagsförhöj ningen.
Hvar och en som har någon kännedom om det skiek,
hvaruti ou del at våra på äldre mätningar grundade s jökort
verkligen befinner ::;ig, må;;te beklaga, att den begärda, rillga
anl:llagstillölmi ngou icke vann riksdageus bifall. Det t>yne::;
som om andra nationer med fog borde kunna ::;tälla elen fordran
pä ett i kultur l:lå låugt fi:aJmkriclot folk som det svenska, aLL
det ieke lemnar skärg~trdsfarleder och hanminlopp bel:lv~irade
af undervattensg rund, om hvillm de ofliciela :;j ökorton i:l<Lkna
upplysning. Ett folk, :;om genom underlåtenhet; gör sig meclaul:l varigt till missöden :;å dana som det, då engel::;ka l:llagskeppet Jlu wc förlicleu höst stötte på förut okänclt gnmcl vid inloppet ti ll F errol, kan ieke gi.ira <mspråk på en ±i:-amskjuton
platl:l bland eivi liseracle nationer. Oeh hvad ii.nna vi i detta
afseende på vår egeu merit)i::;ta( För 10 å.r l:lcclau stötte en
af våra pansarbåtar på förut obinclt grnud i ::;kärgårdsbrled
på egen kust ouh för ö ~tr sedan var rlct uära att ett systerfartyg till Jfotcc had e mötts af ett liknande missöde vid iuloppet till or/r fön1~imsta örlogsharrm. Det ::;ynes derför, som
om vi meLl all makt Lorde taga itu med våra ku::;tkartor::; korrigori11g, p~t det att möjligheten af ett upprepande af dy lika
händelser - föranledda af :;amma orsak - måtte blifva i högl:lta måtto begr~insad. Det må här i förbigående nämnas, att

oaktadt det engelska '1Hyclrographic Department'' icke rimligtvis kunnat anses ha någon Rkuld till Jlnll"1'8 grnndstötning, så
har dock denna gifvit, anledning till Pn i England allmän önskan, att detta dc.partements stab af mätningsförrät tare måtte
komma, att med det snaraste. väsentligt förstärkas.
Vår rikscla,g har emellertid nu en gång förklarat sin obenägenhet fLtt genom anslagstillökni n g möjliggiira sji'lmätningsarbetenas bedrifvandc mPcl en arbetsstyrka af 8 mätningsförr ättare. Atta mätningsförrät tarP skulle sålunda vara fiir myc·ket för en kust af elen ntsträekning som den f4venska ! Låt
oss kasta en blick på fiirhållfmc.lena. Med denna. arbetsstyrka
skulle elen nn pågåendE> ommätningen at Norrlnnd, hvars näst
föregående mätning verl:;st.iilcles åren 1811- 27, kräfva. en tid
af omkring 18 år. Då dertill erinras, att Oresnnd sist s.i i'lmättes 1814--15, Smålands s):;ärgårcl på 1830-talot, Siiderma.nlands
skärgård 1845- 40 oeh en stor del af Rveriges ve;:;tknst åren
1S50--Gl, samt att. sji)korten öfver clessa kuststräckor näppelio·en
befinna
si bo- nti ett för SJ. lifarten tillfreclsställ ande skick,
b
.
så må det väl knnna ifi·ågasättas, hnrnvicla. ett af t>ndast åtta
m}itningsfiirräUare årligen bedrifvet s. ii\miUningsa.rbde, kan
anses med tillbörlig skyndsamhet fi\ra drtta vigtiga l:n·bete
framåt. J ag känner icke den arbetsstyrlm, h varmed sjömätningsarb etena i vårt. broderland bedrifvas men att diima af de
t~itt. på hvartannat ntkomm ancle nya ~ji\)wrt.en , så måtte den
icke vara minclr0 än vår. Gå vi ti ll Danmark, så finna vi att
dess SJ. iimätnino·ar
nnrler flera år , och med säkerhet fimm 18~ll,
b
bedrifvit.s af 15 s.i iiofficerare i t>genskap af mätningsfiirrät tare,
eller nära dubb elt så många, som i a llmänhot använclts hos oss, för
en kust; som är af mycket mindre utsträckning och erbjuder
mindre svårigheter fin vår.
För öfriot vore det ortitt att tro SJ. limätningsarbe tet vara något som kan ell er får stannn af, seelan det en gång blifvit. nh
ett sk}i,rgårclsområdt> ntfih·clt. Utaf hela vår knst är det · sannolikt endast Östergi"•tla.nds och Öregrunds skärgårdar samt
elen nordligaste delen af Bottenviken, öfver hvilka sjökorten
o

o

,.,

o

kunna sägas befinna sig i för sj öfarten fi.1llt tillfi:edsställande
skick. Men äfven beträffande dessa gifves icke någon absolut
säkerhet mot oupptäckta grund; ty för att vinna visshet i detta
afseende hade - såsom också nyligen blifvit i detta sällskap
från mera kompetent håll framstäldt - erfordrats ett så tidsödande arbete, att det hela skulle skrielit alldeles för långsamt
framåt. När så _sjöfarten unel er tidernas lopp söker sig fram
öfver nya skärgårdsvägar och E~törre, mera djupgående fartyg
unelantränga de äldre, så är det upp enbart, att ett ständigt
fortgående kontrollmätningsarbete skall visa sig påkalladt, äfven
uti de af oss såsom "väl sjömätta'' betecknade områden, om vi
slwla kunna förhindra att nya grnnd under en tilltagande trafik
af och genom fartygen anträffas. Den skörd af nya grund,
som jag förliden sommar gjo~de i Södermanlands och Smålands skärgårdar nti lotsmans farvatten, har åtminstone öfvertygat mig om behöfligheten af ett sådant fortgående arbete;
och för min del framstår detta såsom ett ytterligare skäl att
önska det sjökart.everket måtte blifva satt i tillfalle att med
kraftigare med el Hn hittills tagtt itu med våra ku,;tkartors korngenng.
Med all säkerhet skulle dock våra ~jökort äfven utan ökning i den arbetsstyrka, som hittills stått till sj ökarteverkets
disposition, kunnat vinna mycket nti pålitlighet, om ett effektivt samarbete mellan lots- och sjökarteverken existerat. Men
då detta samarbetes möjlighet måst hvila på förutsättningen
att lotsverkets befäl varit kunnigt i sjömätning, så har grundbetingelsen derför hittills saknats, liksom den ock fortfarande
saknas. Deruti skulle ju visserligen ntan svårighet kunna beredas plats för förändrade förhållanden, och det torde vara att
hoppas att så måtte ske; men genomförandet af en sådan furändring tager måh~inda någon tid i anspråk och dessutom får
den hjelp som ~jökarteverket skull e kunna draga af ett verksamt sådant samarbete icke pårHl:nas alltför stor, alldenstund
lotsbefälets tid icke skulle tillåta annat än bestiimning af ett
och annat grund , ~om tillfälligtvis komme att anträffas. Meu

då detta väl företrädesvis skulle komma att blifva händ eJsen
med · sådana grnnd, som låge uti eller invid de allmänna farlederna, d. v. s. de vatten som äro af största vigt att noga
känna, så är det tydligt, att en sådan hjelp i alla fall vore
väl värd att beakta.
Emellertid må det vara tillåtet att tänka. sig, det lotsverket på ett ändå mera verksamt sätt skulle kunna komma sjökarteverket till bj elp. För und erhåll af lots- och fyrinrättningen är, som bekant, den beskattning pålagd sjötartei1, hv\1ken går uneler namn af "fyr- och båkmedel". I senare årens
riksstater hafva lotsverkets behot npptagits till 1,200,000 kronor --- för år 1804 är dock nu föreslaget att upptaga detta
b elopp till 1,400,000 kronor - hvilka medel utgått af nämnda
fyr- och båkmed el. Dm~j em te har riksdagen plägat medgifva
lotsstyrelsen, att, "förde med anslaget, af.<;edda ändamål" disponera möjligen uppkommand e öfverskott å tit,eln fyr- och båkmed el, d. v. s. de belopp, hvarm ed dessa medel möjligen komm e att öfverskjuta 1,200,000 kronor.
Dessa öfverskott hafva icke varit obetydliga. För år 1889
uppgick det till 25G,359 kronor (sålunda för lotsverket tillgängliga finansåret 1890), för år 1800 till 392,7 42 kronor och för
år 1891 till 394,818 kronor.
Det får väl antagas, att dessa fyr- och bakmedel icke böra
användas för annat ändamål än det, för hvilket de blifvit uttaxerade. Att pålägga sjöfarten indirekta skatter till gagn för
statsverkets behof i allmänhet torde icke vara lämpligt und er
den tryckande konkurrens, med hvilken denna näringsgren
för närvarand e arbetar. Men för att hålla lots- och fyrinrättningen i ett med tidens fordringar öfverensstämmande skick,
fordras i första rummet, att mlln eger fullständig kännedom
om de faror, för hvilka sjöfarten genom denna inrättning skall
skyddas; och denna kännedom kan enelast vinnas genom sjijSjömätningsarbetets resultat blifver grnndJiiggande
111iif llillf.l·
för de åtgärder, hvilka seelan komma att träffas af lotsverket.
Farledernas sträckning blifver beroende deraf, äfvensom sjö-
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märkens och fyrars placering. Det är under intrycket af denna
uppfattning, det synes mig, som om de icke komme till någon
orätt användning, om ntaf fyr- och båkmedlens öfverskott årligen af.'lattes någon viss del att användas till fursWrl.-tn sjöm~ltningar.
Att de belopp, som h~lrigenom komme sjökarteverh:et till godo, årligen skulle något vexla, är .in fLf ringfL betydels e. Olägenl[eten deraf kan i alla händelser icke bli sUirr e,
än den som lotsstyrelsen möiligen erfar vid fördelningen <~ch
användandet af dess mångdubbelt större rörliga anslag.
Någon egentlig svårigh et att sålunda öfverflytta en del af
(yr- och båkmedlens öfverskott till sjökarteverket, i och fiir
användning för ett beshi.gtadt ändamål, synes mig icke vara
för hand en. Men kanske dock att så är. Kanske möta prinrJipiela: svårigheter, som elen i statsregleringens konst oinvigde
icke anar. Men äfven om så vore, kan .i ag icke se, att frågan derför behöfver falla. J ag föreställer mig nämligen: att
det skulle finnas ett sätt att utj emu a dessa svårigheter. .Jag
hfLr redan i det föregående betonfLt, hnruledes det nr ::-:jökarteverkets ;:;ynpnnkt. vore förmånligt, om ett fruktbärande samarbete mrllan dc båda ifrågavarande VPrken ex isterade, och
.iag har framhållit såsom en uppfattn ing, hvilken jag tror icke
lmnna kull slås, att s.i iikartcverkets arbeten äro grundläggande
för . lotsverket;:;. Men om nn bådfL verken hafva intressen, som
äro gemensamma, hvarför clå icke föra dem n~lnnare tillsamman, hvarigenom gemensamheten skulle bättre främjas? Hvarf()r icke nmt af upprätta ett n lots- och sj i.'ll~arteverk 11 , om i och
med detsamm'a förutom andra fördel:u· möjligheten att fur sjiim~itningsändamål använrla någon c!Pl af fyr- och båkmedlens
öfverslwtt knncl e vinnas, i det att en öfverföring af medel från
en titel till eu annan inom samma verk icke skull e möta
samma svårig het som öfverföring af medel från ett verk till
ett annat'?
J fLg d j erfs visserligc•n iuke h~ir upptr~icl a med försbg till
orgauisatimr af ett gemensamt lots- och sj ökarteverk, väl vetande att detta skulle betydligt öfverstiga mina krafter; men

på den grund att j ag tror, att vid en eventuel om organisatton
af båda dessa verk eller något af dem, h änsyn dervid borde
tagas till ett par faktorer, hvilka uti de nuvarande båda separerade verken icke syhas hafva kommit till sin rätt, så må
det vara mig tillåtet att söka frammana några konturer till ett
sådant verk, sådana de te sig för mig.
Först och främst föreställer jag mig, att någon amalgameri ng af de båda verken icke gerna kan ifrågakomma; ty
hur uärbeslägtad deras verksamhet än må vara, så är den
dock så pass skiljaktig, att den torde bäst främjas genom deras utveckling vid sidan af hvarandra - det vore i annat fall
kanske fara värdt, att det större verket ±örqväfde det mindre
- men med en gemensam chef, som sammanhåller och förmedlar. Jag tänker mig dervid sjökarteverket såsom en byrå
8 1ler afdelning inom lotsverket med sin egen byråchef (föreståndare eller direktör) såsom föredragande uti elen gemensamma styrelsen. Som bekant utgöres K. lotsstyrelsen enligt
1111 gäll ande författning af generallotsdirektören och två ledamöter, chefer för kanslibyrån och kameralbyrån. ByråchAferna äro föredragande; men beslutanderätt tillkommer generallotsdirektören ensam. Dessutom finnas vid lotsstyrelsen anställde en inspektör och en öfverfyringeniör, hvilka vid öfverl ~lo·O'ninO'ar
kunna tillkallas.
bb
b
Som alla i lotsstyrelsen behandlade ärenden föredragas af
byråcheferna, skulle man kunna tänka sig att en af desse, i
händelse af lots- och sjökarteverkens sammanslagning, äfven
skulle kunna för edraga sj ökarteverkets angelägenh eter. I betraktande af att han icke gerna kan tänkas vara fackmessigt
utbildad med hänsyn till dessa, synes emellertid sj ökarteverket
ingenting ha att vinna af en sådan anordning. Det skulle visserligen kunna invändas h~lremot, att lika väl som t. ex. chefen för
k anslibyrån under nuvarand e organisation kan bereda och föredraga ~Lrenden rörand e ~i ensters tillsättande och personalens
tj enstgöring vid lotsverket, farleders utprickning, I_H· m., lika
väl skulle han kunna föredraga ärenden rörande SJökartever-
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k et. J a, visst; men nog vore väl detta i:Lndå ett svagt skäl!'
Skulle man konseqvent tillämpa dylika, clå skulle man komma
till sådana vidunderligheter som att speciali1~sigter voro obehi)fliga äfven för varfvens departementschefer eller iunehafvare
af t i enster i allmänhet, h vilket vore liktydigt med att - d esse
skulle vid t illträd e till befattning komma i ett beroende af uncl erlyc1and e som jcke kunde verka h elsosamt i den militära
tj ens ten. Men lotsverket är icke något militärt verk, invänder
man lwnske. Och clessutoiil hafva dess angelägenheter lnmnat och kunna fortfarande fnllt tillgodoses med nuvarande före.c\ragningssätt. J a, men derför är det ingalunda gifvet, att
sj ökarteverkets intressen slmlle i lika hög grad främjas derigenom, i händelse af sammanslagning. Det kan nämligen lätt
tänkas, att de af en och samma person företrädda afdelningarnas intressen kunde komma i strid med hvarandra i någon
detaljfråga, och att vid sådan händ else det mindre, nytilltr~l
clancle verkets kraf 1ingo vika för det sWrres i månget fall,
der en egen representant ·i styrelsen ±ör det mindre verket
skl1lle vetat göra dess behof gällande. Sj ökarteverkets angelägenheter torde derför säkrast främjas genom att föredragas
af cless egen chef.
En sådan öfverflyttning -af sj ökarteverket till lotsverket
synes icke behöfva medföra någon afsevärd rubbning i det
senares verksamhet ell er sammansättning. För sj ökartoverket
kommA el en att m edföra elen förändring, att dess fasta personal icke längre konune att tillhöra Kongl. flottan, utan K~ngl.
lotsverket. Uttrycket är kanske icke fullt rigtigt, ty dess egentligen fasta personal, ritare, kopparstickare m. m. tillhör icke
h ell er nu Kongl. flotta,n; men jag syftar härm ed på elen vid
s.iiikarteverket tjenstgön~ncle personal, som kommenel eras elit
från Kongl. flottan för fortsatt eller tillfällig anställning vid
verket. I händelse sådan sammanslagning, som här tänkes,
skull e ega rum~ så får det vHJ antagas, att clylih: m era perma-.
nent ansUillning Yicl kartverket af personer tillhörande Km 1gl.
flottan l;:omme att upphöra, och att verket i stället finge på
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egen stat anstälJg några personer såsom mäiningsförrättart>
od1 ritare.
Detsamma gäller naturligtvis verkets chef. I hi:i.ndelse af
sammanslagning kan han inte gerna qvarstå på flottans stat.
Betraktar man de nuvarande förhållandena, så får man väl
också erkänna att det är en oegentlighet, att chefen för sjökarteverket tager lön på :flottans stat. Äfven om sjökarteverket måste ha en del förpligtelser mot landets örlogsflotta, så
behöfver det derför icke anses såsom något absolut militärt verk,
emedan dess uppgift är att genom sjömätning och kartutgifning
bereda viig för sjöfarten i allmänhet; och om krig skulle uppstå, så torde chefen svårligen kunna påräknas såsom kombattant för flottan, emedan hans verksamhet då, efter all auleclning, komme att tagas hård t i anspråk för en del •arbeten
i.ned konficlentiela kartor och seglingsbeskrifningar, hvilka vid
en sådan tidpunkt kunna förmodas förekomma, och hvilka icke
öfverlemnas till någon annan än verkets ansvarige chef. Det
törefaller derför, som det uneler alla omständigheter vore rättast, att han icke aflönades från flottans stat, utan från sj ölmrteverkets.
Annorlunda förhåller det sig i nyssnämnda afseende
med mätningsförrättarne. Uppstår krig, har verket ingen användning för dem, hvaremot flottan kan draga en ofantlig fördel af deras ski:Lrgårdskännedom, förutsatt att de äro personer
som fiir öfrigt äro utbildade för örlogstjenst. Under nuva-·
rancle förhållanden, clå mätningsförrättarue kommenderas från
flottan, har denna full garanti för att vid krigstillfälle kunna
påräkna biträdet af dessas under sjömätningsarbete skolade erfarenhet. Skulle derför, såsom en fö~j d af sami11anslagning med
lotsverket, fasta mätningsförrättare tillsättas, så vore el et af stor
vigt, att dertill företrädesvis utsåges personer, hvilka tillhört
Kongl. flottan eller som tillhörde Kongl. flottan, men som kunde
befinnas villige att, med fränträdande på viss tid af innehafvancle
lön, öfvergåpå sj ökarteverkets stat. Genom ett sådant anställande
af fasta mätningsförrättare på sjökarteverkets stat skulle flottan
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vinna, att ett pa11 officersbeställningar, hvilkas innehafvare hittills i allmänhet icke kunnat påräknas för flottans arbeten under fredstid, blefve frigjorda, utan att flottan derför behöfde
gå förlustig det värdefulla biträde vid skärgårdsnavigerin gen,
som i krigstid kunde lemnas dess fartyg a,f kartverk ets personal.
:Men äfven unel er förutsåttning af såchn sn,mmanslagning,
som här antydes, -är det väl att förmoda att flottans officerare
konune såsom hittills att tillfälligt beordras deltaga nti s,iölmrteverkots sommararbeteu. Att medgifva flottans officerare
så lång oafbruten ~jenstgöring vid mätningsarbete, som hittills
varit fallet, torde deremot icke vara fullt öfverensstämmande med
flottans intressen; ty hur nyttigt och uppfostrand e i visst afseende detta arbete än må vara, så är det dock icke i nämnvärd mån direkt utbildand e för örlogs~jensten. Visserligen har
nnder senare åren tillfälle till utbildning om sk eppsbord med
nutida örlogsmateriel icke kommit flottans officerare särdeles
frilwstigt till del, h vadan de vid sj ökarteverket anställde officerare i s,iömilitäriskt hänseende sannolikt intet nämnvärdt förlorat på sin långvariga anställning vid verket; men andra. förhållanelen kunna ,in inträda och unel er sådan förutsättning
synes det, som om ingen officer vid Kongl. flottan borde medgifvas att mera än tre år i sträck egna sig åt detta arbete.
Härigenom sku1l e dessutom elen fördel vinnas för flottan att
'
ett större antal af dess officerare finge tillfälle att utbildas i
denna för en säker skärgårdsnavigerin g betydelsefulla kon~t,
som exempelvis i Danmark synes vara så högt uppskattad, att
hvm~je ung sjöofficer i 1'P(If!1 tjenstgör ett par somrar vid sjömätningar.
För anställning vid s,i ökarteverket, vare sig fast eller tillfällig, synes det som flottans reservofficerare skulle väl lämpa
sig. Härigenom skulle man i fredstid kunna fastare binda en
del af desse nn ge m~in yid flottan och ytterligare gifva dem
eu icke ovigtig beredelse för deras ~jenstgöring under krigstid. Att, såsom de senare år en varit brukligt, använda under-
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officerare vid flottan för detta arbete, synes höra ifrågakomma
enelast då brist på disponibla officerare tvingar dertilL
J ag nämnde nyss, att ett sammanförande af lob:;- och sj ökarteverken icke syntes behöfva medföra någon rubbning i
det förstnämnda verkets sal'nmansättning och arbetssätt. Låt
oss dock se till, huruvida icke en sådan skulle vara önsklig
ur en synpunkt. Lotsverket är ett half-militärt verk; dess personal står und er krigslagarna och är pligtig att vid inträffande
krig eller större krigsrustningar, när Kongl. Maj:t derom förordnar, ~j enstgöra vid flottan. Denna tj enstgöring kommer
väl att hufvudsakligen bestå deruti, att lotsame hållas i beredskap att vid behof verkställa lotsning af flottans fartyg;
men det förefaller som om denna medverkan kunde och borde
sträckas ändå något hingre. Dels får det väl tänkas blifva
lotsverkets uppgift, att i enlighet med uti flottans stab utarbetade planer vidtaga de förändringar rörande fyrar och sjömärken, som anses påkallade af tänkbara krigsförhållanden.
t::lannolikt skulle nämligen våra egna intressen icke bäst bPtj enas af, att med ens alla fyrar släcktes och alla prickar borttages, utan får man väl snarare tänka sig, att en del fyrar
och sjömärken komma att borttagas, med au andra förblifva
qvarstående, somliga kanske med förändradt belysningssätt
eller för~indradt utseende, och ~innu andra komma att flyttas
till platser, der de blifvft fö.r fartygens förfiyttningar ducler
krigstid behöfliga. Dels tord e lots- och fyrinrättningens personal vara s~rskildt lämpad att biträda vid kustb evakningen
och kustsignalväs enclet.
.M:en skall flottan våga påräkna ett kraftigt samarbete med
lotsverket uneler krigstid, då torde det allt ·vara uvrlvändigt,
att gemensamhet i arbete förefinnes och att förberedande åtgärder äro vidtagna recln,n under fredstid. Det torde kunna
antagas, att om förberedande åtgärder till sådant samarbete
komme att planläggas, det blefve representanter ur flottans
stab och lotsstyrelsen, som dervid erhölle i uppdrag att samråda, hvarvid, för lotsstyrelsens clel 1 den vid densamma a..n·
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ställde inspektören synes vara el en af dess embetsmän , som i
allmänhet biir ~ga de :;törsta förutsättningarna att ifi·~t.gakom
ma. Inspektören kan n~imligeu antagas hafva tidigare beklädt
militär b efattning vid flottan och har sålunda personlig erfar enhet om dess b ehof och önskningar, och har dessutom ge110m sin befattning inom lot::;verket mera känn edom om dess
personal, än någ9n annan vid lotsstyrelsen tj ens tgörande. Inspektören är emellertid icke fast ~jenstgörande viLl styrelsen,
utan har till åliggande att verkställa inspektioner inom lotsförd elningarna. Han ~ir derför en stor del af året frånvarande
p~t tj ensteresor , utan att derunder företrädas af n ågon p erson
inom styrelsen, hvaclan samarb ete mellan flottans stab och lotsstyrelsen förmedels inspektören i ick e ringa grad skulle för::;~n1ras.

Ville man derför p~ den vägen anknyta ett ::;amarbete
mellan flottan och lotsverket, så torde en liten törändring af
lotsstyre}sens nuvarande organisation vara nödvändig. J ag
har r edan vid afhandland et af den i denna uppsats ifi·ågasatta
::;ammanslagningen af lots- och sjökm·teverken betonat, att det
ovedersägligen skulle vara till fördel för det seuare verket att
till föredragand e i styrelsen få sin egen chef. Blefv e detta
händ elsen, så synes det vara .följdriktigt att äfven lotsverkets
per::;onal och dess uppgifter blefv e i styrels en representerade
af en person, som tjenstgjort i befattningar inom verket och
som för generaldirektören med fackmannens insigt kunde ber eda och föredraga honom tillkommande ärenden. J ag vågar
vis::;t icke med bestämdhet s~i.ga, att en sådan byr~chefsbefatt
ning skulle kunna sammanslås med inspektör:;b efattningen;
men nägon omöjlighet derför :;er jag icke heller. J ag tänker
mig nämligen , att und er denna "byråchef för lot:;ärend en" eller
:'lotsdireldör" eller inspektör, eller hvad han komme att b en ~imnas, skulle såsom biträde (adjutant) tj enstgöra en officer
vid lotsverket, hvilken, då byråchefen vore fr~mvarande, :;kötte
de löpande ärendena och vore bemyndigad att föredraga frågor inför generaldirektören; på hvilket sätt något afbrott i
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byråns, eller expedition ens, verksamhet aldrig behöfde uppstH,
tillfälle till en st~Lmli g beröring med f-l ottans stab möj ligg jorde:; och lotsstyreben finge en mera militär fMg -- om j ag så
m~t säga -- än den för niirvarancle har.
D et torde kunna hända, att en sådan förändring af lotsstyrelsens sammansättning skulle i någon mån komma att inskränka inspektörens antal inspektionsresor. G-ifvetvis k an
detta icke vara till fördel. Men å andra ::;idau torde ohigenheten icke h eller blif\ra synnerligen stor, enär en sådan institution som lots- och fyrinrättningen alltid är unelerkastad r'l en
verksamma kontroll , som utöfvas af den sj öfarande allmänheten. H vmj emte generallotsdirektören, framdeles liksom hittills,
icke torde sakna tillfälle att årligen inspektera någon del af
lots- och fyrinrättningen.
Lotsstyrelsen skull e emellertid i enllghet med de grnnrler,
hvilka här blifvit framställda, komma att omfa,tta fyra byråchefer emot cl e nuvarande två. Det synes likYäl som om en
förenkling häruti möjligen skulle kunna vinnas genom att förvisa alla r ent civila ärenden till en ''byr å för kansli- och lmmeralärenden", ,hvilket ju kund e försvaras dermed att seelan
en del af cle nu till kansligöromål hänförcl ::t ärend en blifvit
öfverflyttad till insp Rktörens exp edition, r esten, liksom ±öre
år 1888, kund e förvaltas af en person. Härigenom blefv e
styrelsens sammansättning mera enlig med ett annat uneler
5:te hufvudtiteln befintligt verk - Kongl. Marinförvaltningen
- hvilket ju i denna systematiseringens tid alltid vore en
fördel.
J ag tror, att det också kan finnas ett annat skäl, än det
här ofvan framhållna, som talar för att bereda n~tgon person,
som gjort tj en st vid lotsverket, plats i styr el:;en. Då man genomser nämnd a styrelses instrukti on, finner man n~im li gen, att
denna icke lägger hind er i v~igen för att ingen af ::;tyrelsens
med lemmar -- inspektören inberäknad - f(il'l1t tj en stgj ort vid
verket. Visserligen kan man vara berättigad antaga, att detta
i de allra fiesta fall varit händelsen med generaldirektören och
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. inspektören, men, som sagd t, möjligheten af det motsatta förhållandet är icke utesluten, och då detta sammanställes med
det faktum, att nu gällande tjenstgöringsreglemente för lotsverket, beträffande kompetens för vinnande af anställning vid
lots- och fyrinrättningen, i hufvudsak endast innehåller den
genereJa bestämmelsen att den sökande skall 71 besitta kunskap
i hvad till tjens~en hörer 71 , utan att närmare bestämma, lwaruti de1ma kunskap skall bestå, så skulle det ju då också kunna
inträffa, att personer, hvilka icke uti föregående verksamhet
kunna hemta stöd för sitt omdöme härvid, komma att sitta
till doms öfver sökande, med skyldighet att gradera elen enes
och andres lämplighet till en befattning, för hvilken närmare
definierade, lagstadgade kompetensviikor icke finnas fastslagna.
I viss mån måtte dock detta, så egendomligt det än kan låta,
vara, hvad som faktiskt inträffar, hvar gång styrelsen har att
tillsätta eller föreslå någon befattning till tillsättande. Ty,
som bekant sker beredning och föredragning af dylika ärenden icke af inspektören utan af den ene af byråcheferna. Byråchefen delar visserligen icke med generaldirektören beslutanderätt i ärendet, men han har reservationsskyldighet, och
man kan j u tänka sig, att han kan ha svårt att gent emot
generaldirektörens söka göra någon egen åsigt gällande, då
han icke kan hä±da denna med stöd af författningar eller egen
erfarenhet.
Emellertid skulle man ju kunua tänka sig att genom fastställande af några närmare bestämmelser denna lotsstyrelsen::;
uppgift skulle kunna betydligt lättas. J ag tänker härvid särskild t på lotskaptensbeställningar, hvilka, som bekant, efter ansö~ming, af styrelsen i underdånighet f öreslås till återbesiittande.
För anställning vid lotsverket fordras endast att vara en välfi·ej d ad, svensk undersåte af god hels a och med kunskap i
hvad till tjensten hörer; hvilket allt skall med bevis styrkas·
Derjemte räknas törfattningsenligt sökande till favör, att han
är i lotsverkets ~jenst anstälcl, visserligen under förutsättning
att han i tjensten sig väl förhållit och eljes eger "lika skick-
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lighet och lämplighet" med andra täflande för elen sökta beställningen. Beträffande beskafl'enheten af den "kunskap i hvad
till tjensten hörer'\ som må fordras af sökande, så är den så
pass svafvande, att elen torde ''bero på elen, som är berättigad
att medgifva anställning vid lots- och fyrinrättningen", som
det heter uti en 1892 på lotsstyrelsens föranstal tand e utgifven
författningssamling. Vitsord om skicklighet till befattningar
inom lotsverket synes sålunda vara svårt att förvärfva, då detsammas värde, ytterst blifver beroende på el ens -indivicluela
uppfattning, som har att meclgifva anställningen; men då det
i alla fall måste antagatJ, att personer, hvilka tjenstgjort i beställningar inom verket, skola hafva kunnat framför andra förvärfva denna kunskap, så följer derutaf, att, såsom. rätt och
billigt är, lotsverkets egen fasta eller tillfälliga personal bör
hafva ett afgj ord t företräde vid tillsättandet af sådana befattmngar.
Då framställer sig ovilkorligen det spörsmålet, huruvida
lotsverket är så organiseradt, att det inom sig sjeft bör kunna
finna ett lämpligt rekryteringsmateriel för t. ex. lotskaptensbeställningar. Närmast lägre tjenstegrad är öfverlots af l:a
grad; och det kan väl icke vara tu tal om, att icke innehafvarue af dessa beställningar, derest platserna äro väl beklädda,
böra vara qvalificeracle för att tillträda lotskaptensbefattningar, sedan de något år tjeustgjort i furstnämnda befattning.
Deremot kan ju hvars och ens personliga åsigt något afvika
vid ett försök att bedöma, huruvida lotsstyrelsen vid beklädande
af öfverlotsbeställningar af l:a grad faktiskt kan hafva tillämnat
innehafvarne a vancement inom verket. J ag tror, att de fleste
i likhet med mig dervid skola hafva kommic till den öfvertygelsen, att detta icke, åtminstone icke i regel, kan hafva varit
afsigten, i hvilket fall man måste antaga, att lotsstyrelsen vid
tillsättande af lotskaptensbefattningar vill vara beroende af
konkurrens utifrån verket. :Men skall en person, som ieke tillhör eller tillhört lotsverket, kunna styrka sig ega "kunskap i
hvacl till ~jensten hörer", så fi:i,r väl cleri tänkas ligga, att han
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a:fla.gt kompetensprof i något afseencle, och man står inför frågan, hvad härmed kan åsyftas. En sådan sökande har icke
någon praktisk erfarenhet om fullgörandet af lotskaptenens
åligganden, utan måste man tänka sig, att de <JValifikationer
han kan förete endast kunna vara sådana, som i mera eller
mindre hög grad kunna vara af betydelse för en lotskaptens
tjenstebefattning; och denna har, som vi veta, tvenne temligen
skiljaktiga sidor. Lotskaptenen måste nämligen dels vara sj öman, dels expeditionskarL
Afven om det nu för de allra fieste, och särskildt för
hvarje sjöman, måste vara sjelfklart, att besittandet af sjömannaegenskaper är för lotskaptenen af vida större vigt, än
förmågan att skickligt handskas med pennan, så skulle man
ju likväl kunna tänka sig, att det också kan finnas personer,
som fästa af:görande vigt äfven vid elen senare eo·enska]Jen '
b
och hvilka skulle vara sinnade att gifva en sökande med klena
vitsord som sjöman, men med goda sådana såsom räkenskapsförare, företräde framför annan med goda vitsord från sjön,
men utan sådana från land.
Att lotsstyrelsen, t. ex. genom sm stadga af år W8o i afseende på lotsexamen, i hvilken den föreskrifv er , att lotsen
skall pröfvas (genom lot:-:;kaptenen) i kännedom om kompass ,
tackling och fartygsmanöver, m. m. visat sig intaga den ståndpunkt, att elen fordrar sj ömanna-insigter af lotskaptenen, samt
att dessa befattningar numera, efter tillkomsten af fördelningarnas ångbåtar, icke genm kunna innehafvas af andra personer, än sådana som förvärfvat rätt att föra fartyg, detta är
omständigheter, hvilka ovilkorligen gifva stöd åt antagandet,
att elen som afiagt sj öofficers- eller sj ökaptensexamen åtminstone fyller vissa betingelser, för anställning såsom lotskapten ;
men detta hindrar ju icke att på den sökande också kan ställas andra ·fordringar, h vilka han icke känner och icke (yller,
men som han skulle hafva kunnat motsvara, om han känt dem
i förväg. Det är att. frukta att fi:ånvaron af bestämmelser i
detta afseende kan hafva varit till skada för lotsverket; ty så
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väl aftönade och till sin innebörd så tria och E\ielfständiga som
lotslmptensbefattningama äro, ::;å kan det godt antagas, att de
böra. haiva varit eftersträfvansvärda för duglige mån inom såväl
örlogs- som hand elsflottan, fastän det torde hafva händt~ att,
utom de sökande, mången annan lämplig person afhållit sig
fi:ån en täflan, der viikoren äro så obestämdtt och der täf!ingeus pris blifver beroende enelast af elens individuela uppfattniiJg, "som är berättigad att medgifva" anshillningen.
Men utom denna fordran på sjömannakunskap är det at
icke ringa vigt, att lotskaptenen uneler detalj arbete vid sj ömätning skaffat sig insigt i detta slags arbete. Det är svårt
aLt se, hur han elj es skall kunna till belåtenhet fullgöra sina
åligganden. Enligt gällande reglemente för lotsverket skall
nämligen kronolots, clå han i allmän farled eller i närheten
deraf upptäcker nytt grund, derom anmäla. till lotsförmannen;
denne ra p porterar ofördröjligen till lotskapteuen, h vilken befordrar rapporten till lotsstyrels en. N u är det visserligen icke
- efter hvad jag kunnat finna - i lotsstyrelsens instruktion
fiireskrifvet, huru denna har att förfara med dessa rapporter,
l\Ieu riktigast vore väl, att sådana oförtöfvadt .öfverlemnades
till sj ökarteverket i och för karteplåtarnes korrigering - beträffande vidtagna ändringar i utprickning af grund har lotsstyrelsen sj elf i cirkulär ålagt lotskaptenerna att derom rapp ortera till sj ökarteverket. Dervid får man emellertid icke
lommt ur sigte, att rlerest dessa rapporter om uppttickta grund
skola blifva af något verkligt värde, och at sjökarteverket
l.:wuw tillgodogöras, det är ett hufvudvilkor att grunden äro
fackmossigt undersökta och genom invinkling bestämda, och
härför fordras ovilkorligen någon kunskap i sj ömätning.
Vid de sjömätningsarbeten på Sveriges ostkust, som j ag
under de tre senaste somrarna på nådigt uppdrag företagit,
har det upprepade gånger häudt mig, att jag i eller nära allmän farled anträffat mer eller mindre farliga grnud, om hvilkas tillvaro sj ökorten icke gifvit anvisning. J ag har då plägat uppsöka förmannen vid närmaste lotsplats för att meddela
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det vigtiga förhållandet, men har dervid vanligen erfarit att
samma grund varit af lotsame förut kända och enligt uppgift
vederbörligen rapporterade. Vid andra tillfc'illeu har jag kanske
haft lotsames beredvilliga upplysningar att tacka för, att jag
kunnat i kortet inlägga sedan långliga ticler tillbaka l>.ända
grund, hvilka icke varit i sjökorten upptagna. Kan nu tillvaron af ett dylikt förhållande egentligen kallas korrekt( Statens betjente och embetsmän ega officielt kännedom om grund
uti eller nära allmän farled, men för statens officiela sj ökort
forblifva dessa samma grund år efter år okända! J ag vet naturligtvis icke, hYar orsaken till detta förhållande ligger. Ett
skäl kan vara, att de rapporter, som insänclts öfver grundfynden, icke varit af den fackmossiga beskaffenhet, att de kunnat
af sjökarteverkets tjenstemän tillgodogöras; ett annat skäl skulle
ju kunna vara, att sambandet mellan lots- och sjökarteverken
·icke är sådant, att det gynnar ett fruktbärande samarbete. Att
en sammanslagning af de båda verken på ett eller annat sätt
skulle undanrödj a hvarje förmodan af det senare slaget, liksom k uns lmp i sj ömätning hos lotskaptenerna skulle förekomma hva1je tanke på att det först antydda skälet kunde ega
någon grund, är väl temligen gifvet.
Det skall möjligen kunna invändas, att. derest den fordran
uppställeles på lotsverkets befäl, att detsamma före antagningen vid verket deltagit i sj ömätningsarhete, detta s kulle göra
det svårt att väl fy lla dessa platser. Detta torde emellertiil
icke vara att befara, ty dels synes erfarenheten tala ett motsatt språk, i det att vid senare tillsättningar af lotskaptens~j enster det icke salmats sökande, hvilka i föregående verksamhet såsom sjömätare torde hafva föreställt sig eg~l li:impliga
meriter för anställning vid lotsverket, dels är det väl antagligt, att derest det gj orcles känd t, att elylik kunskap ansåges
innebära merit fcr anställning vid verket, detta skulle sporra
en och annan att söka förvärfva elen erforderliga kunskapen.
Dessutom är det ju att hoppas, att derest ett närmande mellan
lots- och sjökarteverkeu blefve förverkligadt - och for öfrigt

äfven utan ett dylikt närmande, -- att sj ökarteverket m&
komma att arbeta med förstärkta medel och att ett större antal personer än hittills må komma rttt årligen sysselsättas :t;ned
och blifvr, kunnige uti sjömätningsarbete.
Det finnes äfven ett annat skäl, som synes tala för atL
några fordringar på den som eftersträfvar lotskaptens~jenst
böra uppställas, och detta af hänsyn, till elen officerskår,
i hvilken lotskaptenen i och med sin anställning inkorporeras och med hvars kaptensgrad han i såväl militärt son1
socialt hänseende j emnställes.
Vid lotsverket finnes numera, som bekant, intet annat befäl ~Ln lotskaptenerna. Öfverlotsarne äro nämligen und erbefäl.
Hvad öfverlots af l: a grad beträffar, så är detta emellertid af
vissa skäl rätt egendomligt. Utan att fästa sig vid att detta
underbefäl, vidkommande löneförmåner, är likstäldt med kapten eller löjtnant vid flottan - heroende på lönetill ägg eller
-;j - ås är öfverlotsen enligt reglementet, lotskaptenens ställforeträdare, vid dennes bortovaro från expeditionen. Han är
faktiskt hans ''lien-tenant"; och då vid längre förhinder för
lotskaptenen hans närmaste man n ågon· gång förordnas att
uppehålla lotskaptens~j ens ten, så är det i sj elfva verket åt e u
person, som man ~j velat tillerkänna hiigre värdigbet än underofficers, till hvilken denna vigtiga b efattning med dess disciplinära myndighet öfverlåtes. Man måste medge, att språnget
är stort.
Men förhållandet måste ovillmrligen äfven medföra en
verklig olägenhet för verket. Dessa l:a gradens öfverlotsbefattningar böra vara en utmärkt skola för blitvancle lotskaptener. Men . det är ju tydligt., att den, som r eGI an innehar en
högre värdighet, t. P.X. löjtnants eller unelerlöjtnants vid flottan,
icke kan hysa någon nämnvärd benägenhet att eftersträfva en
befatLning, som, äfven om den icke komme att medföra eu
sänkning af redan innehafvancle militär v~irclighet, dock på
:oätt och vis kan anses sänka en sådan persons sociala ställmng. Och då det väl får antagas, att flottans officerskår inom
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sig sluter ett synnerligen lämpligt rekryteringsmaterial för lotsverkets befal, så kan det väl icke betviflas, att det skulle vara
till ±ördel för lotsverket, om dessa öfverlotsbefattningar af l:a
grad medförde officers värdighet och e:xemt:YcJlvis benämningen
lotslöjtnant. En dylik förändring af öfverlotsens rang skulle
dessutom göra slut på det egendomliga förhållandet, att ehnrn
af /,ö.r;re grad han likväl är af lika oiinlighet med öfverlots af
2:a grqcl (flaggunderofficers ).
Som öfverlotsen af l:a grad synes böra ega de största utsigter till befordran till lotskap ten, så föreställer j ag mig, att
på honom vid anställning borde ställas samma fordringar som
på lotskaptenen, el. v. s. att hafva aflagt sjöofficers- eller sjökaptensexamen samt att, om möjligt, äfven han deltagit i detaljarbete under sjömätningar. Hvad flottans reservofficerare vidlwmmer, så tror jag, att det skulle vara oförenligt med flottans intressen, om de tillätes vinna anställning vid lotsverket
i egenskap af lotskaptener, så länge de ännu vore tjenstskyldige vid flottan, emedan de ju då på sätt och vis ginge förlorade
för det ändamål, för hvilket de med kostnader för staten förvärfvats till flottans reserv.
Då jag tidigare yttrade mig om antalet byråchefer inom
ett sammanslaget lots- och sjökarteverk, så nämnde jag ingenting om, att sjöl;;:arteverket redan nu omfattar en byrå med
sin föreståndare, nämligen nautisk-meteorologiska byrån. Sannolikt vore det ingenting som hindrade att äfven denna öfver·
flyttades .till lotsverket - de ha redan nu en viss gemenskap,
så till vida att en del meteorologiska observationer verkställasvid (yrar och på fyrskepp - men eljes fijrefaller det mest rationelt, om i så fall denna byrå utbrötes nr sin nuvarande ge.
menskap med sj ökarteverket och i likhet med statens meteorologiska centralanstalt ställdes under K. V etenskaps-Akademiens inseende.
Huruvida det inom en lotsstyrelse, sammansatt såsom här
förut antydts , skulle befinnas rigtigt att öfverlemna åt öf\'erfyringeniören att såsom byråchef sjelf bereda och föredraga

ärenden angående sm detalj, clerom vågar jag icke här uttala
någon mening.
Såsom ett hufvudskäl för upprättandet af en byrå med
mera militär färg inom lotsstyrelsen angaf jag nödvändigheten af att på elen vägen anknyta ett samarbete med flottans
stab. Ett sådant samarbete torde i viss mån böra förefinnas
iifven mellan flottans stab och sj ökarteverket. Intet nytt sj ökort eller seglingsbeskrifning borde bo·öras i handeln .-tillo·äno·b
o '
ligt, utan att chefen för flottans stab erhållit ti llfaJle att yttra
sig rörande lämpligheten deraf, börande detsamma gälla äfven
de knstkartor, som utgifvas af "Sveriges geologiska undersökning", :'ekonomiska kartverket" och andra, hvilka också meddela resultat af våra sj ömätningar. Skola vi i krigstid kunna
draga någon nämnvärd nytta af vår brutna kustlinie, så är
det säkerligen af vigt, att fienden förhindras att cleröfver förslmffa sig sådana kartor och beskrifninbaar att han i det hän,
'
seendet blifver likställd med oss sj elfve. J ag tänker härvid
särskildt på de i skala l : 50,000 öfver Bohusbugten utgi±:na
sj ökort samt korten öfver Stockholms skärgård i l : 100,000.
De senare voro förr guillocherade öfverallt utom farlederna,
men kunna nu, som bekant, begagnas till ledning hvar som
helst inom skärgården. Man har svårt att· tänka sig att nåaot
b
behof ur sjöfartens eller varuutbytets synpunkt framtvingat
denna förändring; snarare är det väl för att underlätta yachtseglingen som såväl de senare som de omnämnda Bohus-korten tillkommit. Det kan sålunda möjligen hafva varit ganska
inf1ytelserika intressen, som dervid gjort sig gällande; men frågan är, om de varit i lika hög grad fosterländska; ty ingen
lär kunna 1estricla, att det kan blifva oss en olägenhet, att dylika kort någonsin ntgifvits. Att nu reparera, hvad som en
g~mg skett, faller sig litet svårt, seelan dessa kort af ryssar,
tyslmr och engelsmän redan reproducerats. Men dessa kort
ilro ju långt ifrån fullkomliga, och det tord e måhända ännu
icke vara för sent att, i stället för att efter hand inlägga och
<.>

._ il74-

b ekantgöra nyupptäckta · grund, förse korten med eu skuggning, som gör dem oanvändbara utom farlederna.
Denna sjökortfråga hänger nära tillsamman med en annan,
nämligen om utländingars rätt att bedrifva okontrollerad kustfart i våra, äfven de i strategiskt hänseenden vigtigaste, skärgårdsområden. Kan det vara klokt att låta dessa tyska och
åländska fiskeqvassar utan uppsigt af och an genomkorsa våra
skärgårdar? J ag tror det knappast. 11 Man säger'' (för sanningen deraf kan jag icke gå i borgen) att dessa fisksumpar
någongång lära fört elen ringe fiskaren endast som skylt för
den förklädde militären. Men äfven om detta icke varit fallet, så blifva dessa båtars förare i krigstid ofantligt värdefulla
lotsar för fienden; och hvad våra egna fiskare beträffar, så
torde nog de som velat tillämpa samma obegränsade samfärdsel-frihAt i våra grannars skärgårdsområden fått erfara, att detta
mötts af kraftiga inlägg från kustbevakningens sida.
J ag har med dessa ord önskat fås ta uppmärksamheten vid
några förhållanden som nära beröra vår ~jenst. Det är otvifvelaldigt af vigt, att vi med våra begränsade resurser väl använda icke blott våra rent militära hj elpkällor, utan äfven
gifva de för fredens värf upprättade institutioner, hvilka kunna
blifva oss nyttiga under kriget, en sådan organisation, att den
kan bidraga till att stärka vårt försvar, på samma gång den
befordrar det fredl iga arbetet. Måhända skola mina betraktelser och reformplaner befinnas alltför fantastiska, omstörtande och olämpliga. J a, kanske äro de så; men sj el f tror jag
emellertid fullt och ·fast på ders såväl lämplighet som utförbarhet . och skulle glädja mig, om de funne genlind äfven hos
andra.
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Bestyckning och pansar på nutidens skepp.
Med anledning af pansarskeppet Yictorias undergång hafva
många röster såväl inom som utom England höjt sig mot dessa
pansarkolosser och en engelsk fackskrift, "Marine-Engineer'',
±ramkastar den obestridliga sanningen : "hade Yi inga pansarlagskepp, så kunde de ~j gå uneler !"
En tysk officer, som behandlat frågan om pansarfartyg,
framställer just orimligheten i detta önskemål, och clå hans anförande synes mig innehålla åtskilligt af >igt, tillåter j ag mig,
att här göra ett utdrag ur detsamma.
Han yttrar bland annat, att "så länge krigsflottornas uppgift är att kämpa mot kustbefästningar och fientliga skepp,
det må nu gälla försvar eller anfall, så, länge skola pansarskepp
vara oumbärliga. Sj elfb evarelseclriften bjuder nämligen, att
de motståndare, som störta sig emot hvarandra i en elylik strid
1)å lif och död, förskaffa sig de starkaste anfallsYapen såväl
som de kraftigaste skyeldsmedel mot den fientliga eldens s-erkan som tekniken öfverhufvucl har att bjuda.
Bland skeppets trenne egentliga vapen kanonen, rammen
och torpeden, intager kanonen äfven i våra dagar a~gjordt
främsta rummet äfven såsom anfallsvapen. Det är sannt, att
i · stötkraft öfverträffas den af skeppet sjelft, användt såsom
ramm, men på afstånd och genom sin eld är och blir kanonen
dock såväl rammen, som äfven elen relativt kort nående torpeden öfverlägsen. Kanonen kan derför aldrig ersättas af de
andra två vapnen eller blifva öfverflödig, utan torpeden och
rammen förblif,·a endast vapen för striden på nära och närmaste håll.
Då kanonens oumbärlighet såsom fartygsbestyckning är satt
utom allt t,-ifvel, så är det också klart, att en hYar sträfvar
Tirlsl;r. i Sjiir. 18 [18 .
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derhän att skafta sig det O('rksammaste eldvapnet. Detta nödvändiggöres ock på den grund, att projektilen skall förmå säkert genom.tränga skeppspansaret, ty derbakom är det, som
granaten skall bringa förstörelse bland besättning och materiel.
Det är icke nog att förstöra skeppet, utan i sjö- liksom i lancltkriget är det de lefvancle stridskrafternas försättande ur stridbart skick som utgör mäl et, ehuru till sj ös fartyget också utgör den mark, Ii& och inom h v-ilken de lefvande stridskrafterna
och materielen föres.
Hära± framgår, att också pans~tret blir ett högst vigtigt
element i striden och att hvmj e skeppskonstruktör måste sträfva
att förse sina fartygs- och tornväggar med pansar af yppersta
beskaffenhet. N u är det emellertid tydligt, att man ej kan
förse hela fartygets öfvervattenskropp och än mindre den de
af fartyget, som vid rullning blottas, med så tjockt pansar, att
det kan skydda mot fi endens skott, ty i så fall skulle man
uppnå liknande oerhörda dimensioner, hvarmed monitorerna i
el et amerikanska in bördeskriget förvånade verlden. Dess fartyg hade dock ej mer än 50 till 90 cm. fribord, allt för ringa
för att med dem våga sig ut på öppna hafvet, hvaraf följer,
att cle äro ful1komligt olämpliga för nutidens sj östrid er. l\Iå
man lemna åt nya verlden att offra sina anslag till sådana fartyg, om de ej på grund af sin erfarenhet från profturerna med
J!ia 11trmomolt förra året sj elfve afstå clerifrån. Våra dagar begära, och det med rätta, främst sjöduglighet hos skeppet och
inskränker ~j dess användning till uteslutande kusttjenst. Men
härtill fordras högt fribord, isynnerhet förut, ty ju mera sjödngligt är fartyget och ju längre kan man använda sina stridspjeser. För ut bör fribordet derför gerna uppgå till 6 m.
Men tornpjeserna böra för att kunna skjuta öfver däcket
stå ännu högre. På nyare, engelska pansarskepp af R-klassen
såsom Ro!Jrd 8ooerei.IJn och Royal Oak, stå de främre tornpjeserna med sin kärnlin i e 7 m. öfver vattenlinien; på amerikanska pansarskepp af Indiana-klassen uppgår eldhöjden till 7,;;
m. samt på frans ka slagskepp af :'IIarcean-klassen t ili 8 m.
)
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Det kan naturligtvis ej ifrågasättas att bekläda hela skeppsväggen med halfmetertjocka pansarplåtar, lika litet som man
kan förse ett skepp uteslutande med kanonkolosser.
:'lian inskränker tvärtom pansarskyddet till en ~,s m. bred
görd el i vattenlinien på skeppets begge sidor. I England låter man denna gördel sträcka :oig så långt för och akter, att
enelast om_kring halfva fartygets längd är pansarkläd eL
Fransmännen föredraga deremot att låta pansargördeln ga
omkring hela fartyget, och tyskarna hafva slutit ~ig till samma
åsigt.. På samma sätt inskränker man hufvndarblleripj eserna
t ill de i pansartornen uppstälcla, h vilka i regeln äro 4 till antalet. U n der det a t t man i England föredrar att placera dessa
4 kanoner parvis i torn för och akter å skeppet, anser fransmännen bättre gifva fartyget 4 torn med en pj es i hva1j e, h vilka
torn byggas: ett för, ett akter och tvenne borelvarts vid fart ygets största bredd. Dessa torn förses med pansar: hvilket
likväl på grund af elen genom tornei1s höjd alstrade benägenheten till rullning hos skeppet, ~j kan göras lika tjockt som
görclelpansaret. Tornpansaret kan ock:så göras tunnare, emedan det såsom böjett har störr e motståndsförmåga mot träffande
projektiler, helst om torn väggen, såsom numera brukas, gifves
en lutande ställning, hvarigenom träffvinkeln i allmänhet blir
sned, och projektilen studsar bort från ytan.
'J'ydligtvis måste i tornets totalvigt äfveu bestyckningen
medräknas; dock är det mindre önskan att minska denna vigt
än den att lätta pjesens be~jenande, som gjort, att man sedan
några år frångått de jättelika 110-tons kanonerna. Det är ock
allmänt bekant, att engelsmännen hafva skäl att vara missbelåtna med sina llO-tons pjeser, ty alla de 6 tornpjeser af denna
art, som de egt, 'i.-) äro behäftade med stora fel och derför betraktade med misstro. Om man nu mera nöj er sig med 67till 70-tons kanoner, så hafva dessa likväl i allmänhet en bet ydligt större eldhöj d, än sina 110-tons kamrater på t. ex.:
Vt>toria.
")
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På tal om l ~ict01·ias undergång må det ej glömmas, att en
bland skeppsbyggmästarens svåraste uppgifter är att förlägga
tyngdpunkten riktigt på ett pansarskepp, samt att ett oförstör bart skepp ej kan byggas. V or e det ock idealet sj elft för ett
sådant skepp, kunde det ej heller motstå stöten af ett tungt
skepps ramm rätt i sidan, utan att bringas att sjunka, helst. om
man glömde att -sluta de vattentäta skotten.
(Fur Ti<lskrift i f::ljc.•ds endet rnlit!t ty ska IIJ'J •Satscr

af kapten Gnstaf Fnmwrie.)

Om åskslag och åskledare ombord å fartyg.
Den hittills förda statistiken öh-er åskslag som träffat fartyg visar, att till och med i tropikerna, der åskväder m;ycket
ofta inträffar, blixten högst sällan uppsöker j ernfartyg, lwaremot dylika af trä icke åtnjuta samma undantagsställning.
Förklaringen häröfver ligger i den omständigheten, att på
j ernfartyg alla de delar, uti h vilka större mängder elektricitet
kunna samla sig, för det mesta äro förbundna med åskleclarne,
hvarigenom dessa bättre än eljes äro i stånd att här ,·erka
skyddande, i det de aflägsna elektriska spänningar, som annars
kunna blifva tarliga för fartyget.
Såsom exempel vi~j a vi här blott anföra ett af de ofta
förekommand e fallen.
Hos många åskmoln är som bekant elen undre delen söndersliten i småmoln, hvilka äro laddade med samma slags elektricitet som hnfvudmolnet och som tyckas sväfva uneler hvaranclra, så att det lägsta nästan synes beröra jorden eller (rel ativt) vattenytan. l\1an skulle kunna likna dem vid pinnarue i
en jakobsstege, på hvilken blixten n edstiger. Om nu elen undre delen af en sådan molnbildning stryker fi:am öfver ett ±artygs åskledare, så kan härigenom, allt efter omständigheterna,
molnpelarens elektricitet n eutraliseras.

I så fall stiger det nedersta af småmolnen upp till det näst
ofvanför varande, detta till det dernäst, oc11 så går det undan
för unelan tills samtliga småmoln hafva förenat sig med hufvndmolnet, då, till följ c1 af dettas stora afstånd från fartyget och
aftaganclet af dess elektriska spänning, ±aran för nedsl8.g är
afl.ägsnad. Härtill fordras emellertid ett snabbt utströmmande
af den i skeppet samlade elektriciteten och äfven af elen elektricitet, som sannolikt finnes i den detsamma omgifvaude vattenmassan, hvilket bäst åstadkommes genom åskledare på fartyget.
Erfarenheten har visat att det ej är nödvändigt att åskmolnen skola hafva An sådan form som elen nyss beskri±na för
att ås kl Ad arens skyddande kraft skall göra sig gällande; men å
andra sidan veta vi äfven, att denna skyddande verkan lätt
kan gå förlorad, om stora massor af en god ledare b efinna sig
inom åskledarens verkningskrets och ej äro i förening med
densamma.
Ett sådant förhållande kan do ck ej inträffa med jernfartyg,
och dylika fartyg hafva äfven elen fördelen att, om till äfventyrs blixten skulle slå ned på dem, så fördelar elen sig vanligen
hastigt utan att anställa skada.
För att framställa ett exempel på det förhållande, som
eger rum mellan ett åskmoln och ett fartyg, kan man be~jena
sig af en elektricitetsmaskins laddade konduktor. Närmar man
ett finger till konduktorn, så uppkommer i denna en fördelning
på afståncl och då a±ståndet blir nog litet öfverhoppar en gnista : håller man deremot en nål mellan fingrarue och närmar
spetsen, så följer en urladdning efterhand, utan att någon gnista uppkommer.
l\led hänsyn till säkerhet mot åskslag äro t räfartyg betydligt sämre lottade än jernfartyg, hvilket får tillskrifvas de elektriska spänningarna, som icke blott uppstå på de förra, utan
äfven kunna bibehålla sig der uneler inflytande af åskmoln.
En allmängiltig regel vid nppsättandet af åskledare på en byggnad är att bringa alla i elensamma eller i dess närhet befintliga
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metallmassor i förening med åskledare; och denna r egel borde
ä±ven :;trängt iakttagas med afseende p å de i träfartyg samlade
metallmassorna, hvartill anstalter borde träffas redan Yid b,·o·,,o
ganclet.
Att detta verkligen är af behofvet påkallaett visa oss ibland
andra de många fall, då bli xten slagit ned i stormasten på segelfartyg och , see-lan den anstiftat åtskillig skada i riggen, spnmgit öfver i den närbehigna kettingslåren, der elen rasat omkring
och, om fartyget legat till ankars, slutligen gått långs kettingen ned i vattnet.
De bandformiga åskl edare, som nu brukas på taklade fartyg, iiro 1 j emförelse med rle förr använda, af metalltrådar sammanflätade, sant nog att anse såsom ett framsteg, emedan cle>
bättre ~in de ::;enare, ~iro i stånd att på kortaste tid a:fleda stri.immar af hög spänning; men de hafva id ven sina nackd elar.
Så måste exempelvis blixten två gånger göra en vinkel a±
På fart,·o·
~0°, då elen passerar fr ån bram- till svåra ståno·en.
L'n
o
med bramstänger och förseelda med bandformiga åskledare användas dessutom öfver±all, och då dessas ::;kötancle måst e auförtro;; åt mindre väl instrueraclt folk, sit ligger äfven hiiri en
källa till osäkerhet med h~insyn till dylika åskledares tillförlitlighet. Ännu fln olägenhet, som ej bör underskattas, ~lr att
den del af åskledar en, som befinner sig på bramstången, hitt
l~ an skadas, om stången böj er sig för vindtrycket på bramseglet.
För träfartyg kan dven det så kallade bakslaget blifva
farligt, så mycket mer som inga särskilda varningstecken föregå
detsamma, och det oftast eger rum på en ort som är många
mil a:flägsen från det egentliga åskv~iclret.
Slntligen ::;kola vi omnämna ännu en omständighet, som
hittills Yarit föga beaktad, fastän elen mäktigt inverkar på elektricitetens utströmr1ing ur fartygskroppen. En tysk vetenskapsman, Rie~s, har visat att eldslågan har egenskapen att bättre
än de allra finaste spetsar a:fleda och i atmosferen utsända äfven ringa elektricitetsmängder från de kroppar, med h,-ilka
att tacka
har låo·an
den .står i förbindelse. Fi)r denna eo·enskaiJ
o
b
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de från h enne uppstigande, elektris kt ledande ångspetsarne,
hvilka långt öfvertriitfa alla metallspetsar i finhet. Om derför
lågan slår upp ur skorstenen på ett fartyg, som befinner sig
inom området af ett åskväder eller laddadt moln och förutsatt.
att dess metallmassor äro i ledande förening med ångpannoma,
så råkar det härigenom icke i någon ±ara, utan skyddas snarare genom lågan för uppkomsten af elektriska spänningar i
.dess kropp.
Ett till sina verkningar egendomligt fall af åskslag trätlade
den lö l\'Iaj förlidet år engebka ångar en Capella, kapten \Vood·COck, å Lat. N. 28° och L ong. O. 71". Capella är en stålångare
om 2,000 ton reg. med två master, hvilkas undermaster i-iro af
jern och stänger af trä. J ernriggen, som är klädd, sträcker
sig intill tre fot ifi_·,~m topparne, men någon särskild åskledare
synes ej hafva funnits.
Ifrågavarande dag::; morgon var kylig, med regn, åska och
blixt; omkring kl. 1 1" 7 tycktes ::;tonnen b edarra och vädret visade tecken till att vilja klarna upp, då, efter ett längre upp ehåll, det kom en mycket intensiv blixt, åtfölj d af en häftig
knall vid räcket nära styrbords ±örrigg, hvarvid det sag ut,
som om någonting hade exploderat och strött gnistor och eld
öfver hela fartyget. Förstången var splittrad nära toppen oclt
en del klädsel sliten från stängbarclunen.
Slaget inverkade också på kompasserna; elen på öfre bryggan afvek från K. 72° V. till N. 45 11 V. och förblef så för eu
kort stund. Styrhyttkompassen, som förut hade Yis at YKY. ,
Yisade nu 080.; k ompassen på akterdäck var äfvenledes starkt
påverkad. Seclan en annan kompasskifva blifvit försökt uti
styrhyttkompassen, befans dennes förra skifva ej åverkad, men
. töten hade så förändrat fartygets magnetism, att densamma
alldeles omvred skifvan. Deviationen för den styrda kursen
(N. 72" V.) hos kompass en på öfre bryggan hade ökats från
H0 V. till 19° V. Kl. 4 e. m, sYängdes fartyget en hel cirkel
rund, ln·arvid de,·iationen befans mycket förändrad; deYiatio-
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nen för Nord hade förändrats från G0 V. till 27'' V. Efter rundsvängningen befans styrhyttkompassen hafva återvunnit något
af sin förra styrka, ty nordändan pekade nu någorlunda mot
Nord.
Då fartyget efter denna tilldragels e nådde hamn, hade kompasserna ännu icke .:Ltertagit sin ursprungliga deviation, och
kompensationsmagneterna · måste fiyttas eller omkastas, för att
förminska deviarionen och göra den lättare att räkna med.
(Fr .,)IittiJeilungen :tus •lem « cbictc drs Scr wrsr ns»
cwh , );,tnti•·<d :\Iagazinc»).

Lufttorpeden.
Hechln för et,t par år sedan hörde man omtalas kryssaren
Vesuvius, hvars pneumatiska kanoner, afsedela att ntslunga s. k
lufttorpeder med stora sprängladdningar af dynamit, voro konstruerade af numera kaptenen i Förenta staternas artilleri Zaliit.~ki. Denne framstående och förslagne artillerist, som senast
förliden vinter besökte Stockholm under en resa som han företagit till Europa af helsoskäl, har för öfrigt gjort sig känd för
andra cljerfva konstruktioner inom artillerivetenskapen, och senast har han utfört en del förändringar å elen lVIaclsen'ska
afstånclsmätaren, hvilkas originalitet man måste beundra.
De första prof, som anstäld es med Vesuvii kan . mer synas
utfallit illa, men det oaktadt har man nu ånyo detta år företagit skjutforsök med dem vid Port Royal, hvilka efter hvad
ma u kan döma af de im åencle underrättelserna lyckats väl r
ehuru det är svårt att skaffa sig ett staclgadt omdöme af de
hvaraudra motsägande uppgifterna. Kommissionen säger emellertid i sin officiela berättelse bland annat: ''Frågan om träffsäkerheten är genom dessa försök afgjord, så att man kan bedöma elen ifrågavarande kanonens värde för krigsbruk ~fan
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har atgifvit 31 exercis- och 21 skarpa skott, och efter en samvetsgrann pröfning är man af elen åsigt, att, ehuru dessa kanoner med hänsyn till träffsäkerhet ännu lemna mycket öfrigt
att önska, de uppnådda shjutresultaten likväl äro tillräckliga
för behofven vid strid i smult vatten. Kanonens värde förhöjes cleraf, att projektilen kan innehålla en stor sprängladdning dynamit, utan fara för pjesens sprängning."
Ett ögonvittne, löjtnanten Ackermann, hvilken från kryssaren Philadelpln'a iakttagit de från Vesuvius vid de nu sena te
försöken vid Port Royal utslungade torpederna, yttrar sig ungefär sålunda:
"Plötsligt se vi vid Vesuvii bog ett hvitt moln, ur hvilket framträder ett mörkt, runclt föremål, hvilket då det höjt
;;ig ur molnet, aftecknar sig som en lång, smal cylinder. Den
stiger allt högre, till dess elen uppnått toppen af sin bana, då
elen ter sig som ett långsamt rörligt klot och sedel som elen nu
är, nästan r ätt framifrån, synes elen minska farten allt mer,
så att man hva1je ögonblick fruktar, att han skall välta öfver
ända. Örat förnimmer nu ett ljud, som om hela verlclens kopparslagare, samlat sitt veckolånga oljud i denna enda sekund.
Det kommer från elen vid skottlossningen utrusande kompri·
merade luften, hvaraf ljudet, som rör sig nästan dubbelt så
hastigt som torpeden sj elf, nu i elen rena vårluften höres på
en mils afstånd lika tydligt som vore man ombord pil Vesuvius
sjelf.
Den fiygande torpeden har nu uneler loppet af sekunder
sväfvat som en stor fogel och skenbart befunnit sig på samma
plats i luften. Helt visst blir dess bana för kort, ty dess höj el
tyckes alltför ringa. Likväl sänker den sig föga, och snart
kan man se, att elen svarta kroppen rör sig med en oerhörd
hastighet framåt. Den ter sig allt större och längre i banans
nedgående gren samt visar sig nu ånyo som en cylinder, hvars
bakre ände beskrifver små bågar omkring banan. Nu blir ett
hväsande ljud förnimbart, och odjuret synes, i det att det sän];:er sig och ökar sin fart, komma rätt emot oss, så att ingen
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möjlighet förefinnes att un dgå detsamma. Otvetydigt hafya vi
här framför oss en fruktansYärd maskin ' som ' oberör d af hYarJ·. e
hinder, ±öljer sin bestämmelse. Det lönar dock ej bekymra sig
om, hvem som riktat skottet eller for hvilket afstånd det är
a±fyradt, utan far man b lott hoppas, att vi skola hafva lyckan
med oss, och att ej elen svarta besten skall få refiektionsförm å bo·a
och besluta sig för att anfalla oss. Vår fi:uktan var dock öfnrfiödig, ty i ett nu blir torpfldens ena sicla mer synlig, elen går
tydligen på siclan om vårt fartyg, och äncltligen dyker den
med lj udet af ett gevärsskott n ed under vattenytan uppkastande en hög vattenpelare i luften.
E n sekund senare dyker det svarta, ovala hufvudet upp
ur ·vågen omkring 30 m. längre bort, och torpeden springer
högt i vädret, väneler sig som en fiygfisk med sirlig noggrannhet samt dyker rlerefter ånyo ned i vattnet. Efter en häftig
strid är till sist hans kraft förbrukad, och han sj unker till botten. F lygtiden belöpte sig till närmare 11 sekunder, och ha4 g·oT
2:rrr större än det s n ab bas te J. ernväo·sti'ws
stigheten är 6 ~~·
o
· o"''
eds,
dervatten::~torp
un
bästa
den
än
större
ggr
5
snabbare och
14 ggr hastigare än den snabbaste torpedbåts och 12 ggr ha stigare än elen snabbaste kapplöpningsh äst. Dessutom bör beaktas, att denna lufttorped innehåller lika stor sprängladdni 11 g
som tyå de största ·whiteheacltorpecler".
(HcarbctninQ· efter »l >cutsclil' HcrrrszPitnni!·,
knpten (;n~ta f l'mmcric).
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Den intressantaste delen utgöres af de resultat, till hvilka
(}ruson i Magdeburg kommit vid försök med sina pansartorn
och snal>belclskano n er, bYilka förstnämnda äro enligt tyske fortifikationsöfve rsten Schnmanns förslag. S chumann Yar nämligen ända till sin död 1889 sysselsatt hos firman Gruson.
På grund af försöken angifves skjuthastighet en hos en 12cm. haubitz, uppställd i 8-rusontorn, till 12 skott i minuten,
och anses denna 11,jes i torn vara verksammare än ett batteri
af 12 vanliga kanoner af samma k aliber. Förhållandet mellan
de ytor som tornet och batteriet expouerar för fientlig elrl
äro nämligen:
5: 0,r, qv. -m. i vågled och
, lodled.
0,:,: 260 ,,
Un eler de vid K rotor eni utförcla försöken träffade:; tomet,
hvilket besköts med 1G5 skott ur en 21-cm. haubitz på 2,000
m. af,;tånd, ej af ett enda skott. Enligt uppgifter från elever,
hvilka tillsammans med general Brialmont vistades i ett pansartorn uneler el et att nämnda torn träffades af projektiler, )ära
stötarue ~i vara outhärdliga, sannolikt emedan tornets massa,
öh·er hvilken det Yåldsamma slaget fördelas, är så betydande.
(Efter •R c· l'll e 1\Ia ritinw d C:ulonialc" af
F rnmeri r).

k:q,t~ n

(;m; ta f
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Kolförbrukningen å krigsfartyg.
Tyska pansartorn och snabbeldskanoner för
forter och strandbatterier.
I "Dentsch e Armee-Zeitung '' har nyligen offentliggjorts en
serie artiklar rörande befästning, bestyckning och förs\·aret i
allmänhet af stranclbatterier .

t)tabsingeniöre n vid engelska fiottan Riley har helt nyligen inför "The Royal United Service Institution of Great Britain" hållit ett föredrag öf\·er kolförbrukning en å krigsfartyg,
deri han framhöll de stora fördelarna af att införa ångmaskiner med 3-dnbbel expansion. Enligt hans utsago skulle nämligen kolåtgången för att alstra ångkraft med Yare sig högt
.eller lågt tryck reduceras till omkring 20 ° 0 uneler det fi)r com-
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poumlma::;kiner behöfliga och till omkring 50 Il/u uneler kolåtgången för enkla ångmaskin er, - allt i medeltal - under förutsättning att maskiner med 3-clubbel expansion användas.
Inglis i Glasgow höll äfven för kort tid sedan ett föredrag
öfver E conomical working at reducecl speed'' inför "The Institution of naval Architects", d13ri h an anförd e noggranna data öfver ångare med 3-dubbel ~ch med compounclmask iner i hvilka
'
-·
man afstängt en af cylindrarne. Ett elylikt sparsamhetssy stem,
ehuru det är förorcladt af många. g·illas el· af föredraO"anclen
'
b
emedan, såsom han sacle, erfarenheten inom marinen allmänt
visar och dess ingeni örer äfven vitsorda, att elen 3-clubbla ångmaskinens ötverlägsenhet i kraft är så b etydlig, att man genom
dess användning vinner långt mera. För att b evisa detta 'a nförd e han, att ett modernt krigsskepp, hvilket ångar fram med
något öfver 13 knops fart, v1sar en kolförbrukning i förhållandet:
1 ton kul fur utt upputi :C kuop;
med något mindre hastighet, nämligen 11 knop:
1 to n kol (ör ott uppwt 3,7 knop;
och då farten -~j önk till 6, 77 knop visade sig kolåtgången
vara 21, u trm p er 24 timmar eller :
1 ta Jt kol /ör ritt uppnå '7 1 .' ~ knop.
'rill sist talade han varmt för ett noggranat studium af
hit ·hörand e fr ågor och påstod, att om man går till väga med
färsigtighet och framför allt :-;parar p å att låta hjelpmaskiner na
gå, sd ö!.·l/ s dm /dn _q d /llftn,r;et ja rl!J.fJ krm g ä ut a n rdt i litaya kol
till rlnbbelt mot frjrr.
P å denna omsorg bör derför långt mera vigt läggas, än på
k onstruktiva förändringar inom fartygen, om man afser en ringa
kolförbrukning .
'-'
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Österrikiska Rammkryssaren Maria Theresia.
Enligt nybyggnadspla nen för år 1884 löpte rammkryssare n
Kaisen·n uml Königin Jllar-ia Th eresia från stap eln Yi d "Stabi-

limento technico San Hocco'' nära Triest den 2~1 sistlidne April.
D en likuar 1800 års rammkryssare Kaiser Fmnz J osef' J. men
är betydligt större, enär elen deplacerar 5,270 ton, ~lå J•'mnz
Jo seph blott uppgår till 4,000 t.
Dess hufvndmått äro:
Längd mellan pp. 106,n m., bred d l G,~ m. och största djupgående 6,;; m.
Fartyget är bygdt af stålplåt med en dubbelbotten under
maskin- och ammunitionsru mmen. Dessa sistnämnda äro upptill skydelade af ett 10 cm. tjockt, mycket hYälfdt pansardäck
som borelvarts n år 1,3 m. djupt under vattenytan. P å sidorn~
ansluter sig till däcket en lika stark pansargördel med tvärskott fram- och baktill, så att ett zwusorcitadell bildas, i och
öfnr hvilket huf.-ucld elen af fartygets b estyckning är upp::.tälld.
Rummet öfver och under pansardäcket är delaclt i 100 Yattentäta skott, och till ytterligare säkerhet mot skador unel er yatt en;ytan finnas pumpar, som kunna länsa 950 t. l äcl~vatten i
timmen.
Fartyget har 2 propellrar, clri±'na af hvar sin ångmaskin med
3-dubbel expansion, hvilka med normalt tryck gif,-a 7,000 hästkrafter och 17 knops fart och vid forceradt tryck 10,000 hästkr.
och 19 knop. Utom skeppsmaskine rna finnas ännu en mängd
mindre, i allt 48 sj elfstäncliga ångmaskiner med 102 ångcyliudrar ombord. Totalvigten för maskinerna med fyllda pannor
samt alla rörl edningar uppgår till 960 t. Kolb oxarna rymma
ett förråd af 740 t. , hvilket är beräknaclt räcka för 4,000 sjömil
m ed 10 knops fart.
Besl!J ci~ Jii11(JI'Il utgöres i första rummet af 2 st. Kruppska
24- cm. k. L 35 af 27 t. röryigt, hvilka stå i tyå fasta, öppna

•
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pansartorn af 10 cm. tjocklek ofvan citadellet i midtelpivotlavetter och skjuta öfver bank, den ena för-, elen andra akteröfver. De hafva 240° skjutfält, 120° p<l ömse sidor om bog
och akter. Vidare förer fartyget 8 st. 16-cm. Kruppska snabbeldskanoner L ,3ö så uppställda, att 4 af clem kunna :mmla sin
eld åt samma håll, efter behag. Dessutom finnas 2 st. 7-cm.
Uchatii-kanoner ~ör tjenst såväl om bord som till landstigning.
Slntligen har man ~j mindre än 18 snabbeldskanoner af 47mm. kaliber, hvilka äro uppställda dels på sidorna, dels i de
båda stridsmasternas märsar, samt 2 revolverkanoner. I citadellet under pansarsky dd ligga 4 torpedtuber, två för och två
akter, hvarj em te kryssaren, till skyeld mot anfallande torpeder rär försed d mec1 torpeclnät.
(1Jr

>Ann.-~eblatt>>

af k:1ptcn Gt1sb1f l<'rtllneri c).

Litera tur.
J(a,J·l Att(JttSt Eh1·ensuii1·d, en lefnarlsbil<l fr:ln gnst11·iansb ti·den af
Karl JVarbi(I'!J, professor Yid \iliteborg·s hugslinln.
Ctarbe tatl p:l grumlvalen af Karl Angust Ehrensviinls eiterlemn;u[e pappcl"
innehåller 1lerum lefn:ulstcekning en m'ingrl intressanta medrlelandcn om tlen gn-·
sta1·ianska tidens offentliga till<lragrlsrr och personligheter, siirskil<lt J'r:ln tiden
omkring l 189. Af l11·arje bill!:tri s,·ensk hind genom det snillrika och qrieka sätt,
lJqumcrl ban för•le eihiil penna RO IJI ritstift, intager· K. A. Ehrcnsvilnls n;unn·
dessutom ett bemärkt plats inom fi'>'cnska flottans hiif<ler genom tl cn vigtiga :m-·
del han tog uti l 780-talets hiiml elser till sjijs, och sii.rskilclt p[L gnmrl af de slö l-·
dringar oc h omdömen, som ifrågavarande arbete innehåller röran<le sjiikrigshlin,JclsPrn;t i Finska viken 1788 och 178\l skall det med niije hisas aJ' lll'arj c s\·ensk
sjiinffirer.
Aille-Jie11Wi·l'e de l'ofjicier tle ~licwine, 1893. li:to ;trgången
al' clen na num era årliga publikation hat un<lcr J\Iaj mitn:Hl utkommit. l\fo• l en
vår•lail utstyrsel, innehilller den .ino1u ramen af ett format, so m liimpar sig fö r
tiek.1n, ej blott retlogörclser för samtlio·a örlo ..·smarinors fartvo· personal och arti lleri samt !'ör alla UIHlenattens-tele~ral'kabhtr i verlilen. 1;t:;1 iifvon ltppsatser
um internationeJ SJuriitt, torpetlviisen<lo samt EnglalHls, Tysklantls, Italiens och
Ostorrikes pan.·n·a•lc fartyg. lJtgifven af h enn e t,Jcnstemiin i frans/i a marinmini.
stcriet, borgar <!etta förhållan<le i l'iss män för <le lenmalle uppgifternas p;llitligh ct; en eller annan erinran skulle nog kunna giit'i'S mot dc uppgifter, sorn lcmnas
om do nordiska hin dernas twuiner. Pri s 3 fr. tlO. L. Bam!c,in, Paris.

Innehåll i åtskilliga maritima och krigsvetenskapliga tidskrifter
1893.
J{ougl. 1(1"igHyetensk(tps-A kade11tiens Jf(nulUuga1· och T'id8l.'rift. tl do hiift. "~rsberiittclsc af företlraganden i befästningskonst (forts.); Om
»sam lingsrijrelso!'»; HYilka fijrän<lringar i exen:isrcglerr.entet för infanteriet äro mest
brhötiiga?
\l:do och lO:o hiiftena. 1rsberiittelso af fiiredran·anden i befästningskonst
(f'tJ rts. oeh sint); Arsberiittolse af J[iredragnnclon i 1o~ografi; En rysk åsigt om
infanterinnfallet; Omorg·anis<ttion af infanteriskj11tskolen.
ll:e och l:!:c hiiftena . .N'iigra on! i infnnteriexercisrcglcmcntsfl·ii.!,!;:tn; Ett oeh
a nnat <lllJ infanteriets stridssätt
U:e o~l! 1-±:e häftena. Krigshiin<lclsern:L i Anjalatrakten dml-(j :\Iaj 17\JO.
A 'l'tUlm·i-'1Vtlsk1•ift. :Z:a och 3:o häftena. Om fältartilleri ets taktik ueh
organisation; Om tryekmiitning oeh derför al'sedd:1 apparater; Mekanismer till
sn abb eldsk:moncr; Om orsaken till och resultaten af elen kriikning långa kanonrrir nml ergii; Instrt~ment f'ör indirekt riktning·; Sckullic's afståmlsmiitcne fiir <11'tillcriet.
Norsk 'l'ids8k1'ij't fm· Sövwsen. lh hiif't. Är det Jurs,·arliot att bibelwlla Carljohansv;.ern ;;om flottans hnfvtlllstation (!'orts. och slut)? Slrbehandling; Tilhcrkningen af st:llpansarplåt efter I-Iarveys moto<l· Änmt on o·å1w Blmtr·o
Ewalada i Elektrisk ballong-signalering; Cnnanl-liniens' ny :t <.Inhbolskrufskepp
( 'rw1pam'n ueh Lucania: Om en del nyare t<>rpedbiitar och om torpetlntskjntningsapparater; åtyrmannens stiillning pi't norska handelsfart.vg- Sjökri"sskolan i
Tiansill; Hy<lrofon;ll; Profskjntntng emot stålpansarplåt Y il! "B,:fors mo~] 07-mm.
b noll.
Dans!.; 'Tif.l ssliTij't for Sövwsen. l:a hi.if1". Yiil årsskiftet· Enu·elska
ul' h franska esl<atl ermanövrer l8n:2 ·' Pro]·. ektiler- mr.1l hättio·a
SJ>riino·'ilm:~n
·) Pan,au
,...,
. __
rcts nh'eekling; Rörpannor eller lokomotivpannor.
2 :a häftet. Om en befästall stödpunkt för danska flottan i Btore Belt; ~au
t iska instrument ombonl; Befaret folk till fast. tjenst i m;trinon; Elektriska pr ojektlirers installering och anvämlamlc ombord.
S:o hiilt. Om torpoclnät; Krigsi'ättsllomar meil anle1lning al· engelska krigsfartygs strandning (.'.aiad och -·lpotlr;, HrJ!oe. )
-±:o hiil't. l'"nclervattensbåtarncs historiska uh'edding oeh 11111·aramlo st[millJIInkt; Vietarias undergång; Vinkclsextantcn .
~licwine-Rttnllschan. 5:o och G:o hiiftona. J-L J\I. S. Alllaxolle i Bidrag till Linnedom om Helgolands försvar sförmåga unrler framf~rna ti1ler: Chefeli
p: i Jfar!J Huse (forts.); .Engelsb Il·kl. kryssarn o Sappho och ~~}Jrr/;cr i Franske
II-U. kryssaren TJcsrartesi Osterriki sko rammkryssaren Kaisrrin 1lfarin 'LI1crcs1·a;
f::>kjntförsök mot en amerikansk Haney -nickelstalplåt; Jeml'iirande försii k mot. pansa q,J:It Yirl Or h ta i Ryssl:m<l ; En !JO bliber lång kanon; Srhac.kcl för fi ignalflilggor; :\Iarrels ankare.
l:e uch S:c hiiftena. Det nyhiigtyska sjiimansspråket; Engelsmännens hcs,ittan•ll' al' Helgola n<] 1807; Chefen på Jfar!J Rose (forts.); :\Ia skin- och s kjntprof
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med engelska slag,kcppet EmJn·ess of Indiet; Proftur me<l engelske I-kl. krys~a 
ren Cresc·en/; Engelske I-kl. kryssaren Gibraltar; Å ng pan neprof med ry;;kc p:m sars kcppct Ocmgut: Amerikanska sla gskeppet J[assa cllllscl/s · aflöpning; Enf!·E'lska
slagskeppet 1-iclorias fi.irolyda nde: Cn narcl :'l.ngaren Campallio .
ill'itthcilnnyen an.~ dem Gefliete de .~ Seeu:e.~en.~. X: o IY 0('h V .
Polas O('ea nografiska expcd i1 ion 1890 O('h l öfll; Andndandet af hy<lrauli sk h:1ft
för artilleriet il. fran skt i.irl og sfartyg; li'o t0gralering på afst:ln<l och teJer,hj eHivet:
Den moderna krigföringen mc<l hän syn till Storbritann iens handelsmarin; Frans kl'
II-kl. kryssaren Dcö('al-tes; Siittet att sjlisiitta fran ske p r.nsa rkryssaren Cltamc ,·;
Orn elektri ska båtar ; Engelska slagskeppet Hoyal Sorcreigns sji;d ug lig het: Xya
bestiimmdscr af det engel s ka >boan! of trade• ruramle l'iirgade p0siti<•nsljus:
Holländ slin rammskcppct, lfJP A ; Fc;rrnta. staternas sla gskepp Imta ; Kan oner af
stor kaliberliingd; Argentin ska kry ssa r en .') de Julia; Karavellen Sa11ta Jl!ar irt.'
nc:eanöf'verf'art ; Xy:t fartyg för fra nska örlogs Hottan ; \Vesting house-motorn .
On, landstigningsoperation cr: Lepha y-kompa sscn: D en e n~: o YI och Y II.
gels ka å ngpanaekommittl-cns beslut ; Administration och orga nisation af f örenta
staterna s Hotta; D o se na ste förbiittringarna pil H OIY ell-torpodon: Giflard-ge,·iiret:
Kry ss:uens r oll och fnrdringa.rna på densam me ; Bergningen nf Ho1cc ; 'Gndenattensbi\tens periskop; Unrlcnattcnsbi'Ltcn Balla naul ica; Om petroleum- c•rh hen hinmotor er för små fartyg.
Jmwnal of the Roy(tl United Se1·v-ice Ilt8titntion. Maj. ;\I,,_
<lcrn krigfl;ring med hiln syn till d<:'ss intlytantle på Storbr itannicns l1an<lelsmarin:
D e europeiska staterna s nutid:t fl ottor: Bnglands sl:lg,;kepp: D en rysk:l , offki ela
rapporten öfver skju tf orsöken vid Ochbt: Försöksskjutning mPd en Krnpp s G- L'llL
snahb ,;l;jntande kan on.
Juni . Kryssa r ens r oll oc:h fonlrin g arna pi\ densa mma ; f:lista tirlens fr:nnstegs kcpps ma skin-byggeri et: Rys ka flottan s manöner 1S92.
.Juli. Enghmds slt gskepp (fort s.).
Aug-u sti. Om fotografering nf pl'0j ektikr i riirelsc l'id ljuset nf den dektrisk:l gni stan: Hurul edes hii st iistarlkomma lwntinnitct i m<,derna örlog·ss ke]'ps anviind andc fiir perman en ta knmmenderingnr; Ett 18:rle å rh un<lnulcts Th erm c•pyh:
Unden<tttensutskjntning nf antom ohila torpetler.
P1·oceecliu.ys of' tlte Boy al ~ h·tilleTy In.<>t'ituUon. Jnni . K<·n·
cen trerad eld.

P1'0(:eedinys of the United States Nwval 1118t'itute. :N:r :2. f:lji'•krigss kohm s pra,;tiska bra ktiir: Örlogsskepp och sjij kri gfi.iring: Van Dnzer-Maso ns elektri ska styrinrättning; Wbite-gcl'iirct : Inflytandet af iind rin gar i\ pn•pPI Iern på fartygs fart: Europeiska små !;alihrig a ge1·iirs r ebtim godbet: l'otografr r ing af pr"j ektil er i rrir else; C01·dit.
l\":o 3. Automobil:t torpeder; D en kemiska analysen af tre i K orea er iifra<le
kan oner: Anteckningar rörande spriingiimncsliteratnren; Sign alcring till sjiis: Fiirsöl; mctl en 14-t.\lln s lt:m·c·y.o;cr:td nit·kcl-stålpl:'tt : ~ytt pcrknssionsriir.

